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Lokálny kvázigeoid
V oblasti Bratislavy

Ing. Juraj Janák, doc. Ing. Marcel Mojzeš, CSc.,
katedra geodetických základ ov,

RNDr. Karol Mikula, CSc.,
katedra matematiky a deskriptivnej geometrie

Stavebnej fakulty STU v Bratislave

Formulácia Molodenského problému v tvare okrajovej úlohy s volnou hranicou. Linearizácia, ~férická aproximácia, jormulá-
cia jednoduchého Molodenského problému a jeho riešenie. Určenie lokálneho gravimetrického kvázigeoidu v oblasti Bratis-
lavy technológiou Remove-Restore a jeho testovanie metódou globálneho systému určovania polohy a nivelácie.

Local Quasi-Geoid in tke Area oj Bratislava
Summary

Formulation oj Molodenski problem given as jree boundary random problem. Linearisation, spherical approximation, jor-
mulation oj a simple Molodenski problem and its solution. Determination oj a local gravimetric quasigeoid in the area oj Bra-
tislava by the Remove-Restore technology and its testing by the Global Positioning System and levelling.

Úloha určenia kvázigeoidu s vysokou presnosťou má dnes
čoraz vačší praktický význam. S nástupom družicových tech-
nológií určovania polohy vzrástla potreba poznať priebeh
kvázigeoidu s čo najvačšou presnosťou. Údaje kvázigeoidu
v kombinácii s výsledkami merania globálneho systému ur-
čovania polohy (GPS) nám umožňujú transformovať elipso-
idické výšky na nadmorské. Bez kvázigeoidu sa nezaobídeme
ani pri transformácii súradníc medzi geocentrickým (napr.
ETRF 89) a lokálnym (napr. súradnicový systém Jednotnej
trigonometrickej siete katastrálnej) súradnicovým systémom.
Týmto článkom chceme oboznámiť geodetickú verejnosť
s problematikou určovania kvázigeoidu v oblasti Bratislavy.

2. Teória riešenia Molodenského problému

V tejto časti sa pokúsime priblížiť základné princípy riešenia
Molodenského problému, tj. linearizáciu, sférickú aproxi-
máciu a vlastné riešenie tzv. jednoduchého Molodenského
problému. Pridržiavame sa myšlienkového postupu uvede-
ného v [I] a v [4].

Molodenského problémom sa nazýva úloha určiť fyzický po-
vrch Zeme S, ak sú známe hodnoty tiažového potenciálu W

a hodnoty v[e:t~~::~~~:é]hO zrýchlenia

g = VW = g co~4>sinA na tomto povrchu, pričom
g sm4>

g = Igl a 4>,A sú astronomické súradnice. Tento typ úlohy sa
nazýva okrajová úloha s vofnou hranicou (free boundary va-
lue problem).
Existencia a jednoznačnosť riešenia Molodenského pro-

blému podfa [I], predpokladá splnenie nasledujúcich pod-
mienok:
• Zem je tuhé teleso rotujúce konštantnou uhlovou rýchlos-
ťou w okolo pevnej osi X3,

• os rotácie prechádza cez ťažisko Zeme,

• tiažový potenciál W = Ws je daný v každom bode povrchu
Zeme,

• vektor tiažového zrýchlenia g = gs je daný v každom bode
povrchu Zeme,

• povrch Zeme S je diferencovatefným (hladkým) obrazom
jednotkovej gule.
L. Hormander [1] definoval základnú okrajovú úlohu geo-

dézie (Molodenského problém) nasledujúcim sposobom

Princíp linearizácie spočíva v nahradení plochy S (fyzického
povrchu Zeme) blízkou plochou.! (teluroidom) aplikáciou
Taylorovho rozvoja.
Linearizácia vyžaduje definovať normálny tiažový poten-

ciál U a vektor normálneho tiažového zrýchlenia

[

y cos B cos L]
Y = VU = Y cos ~ sin L ,kde y = Iyl a B, L sú elipsoidické

y sm B

súradnice. Body na fyzickom povrchu S budeme označovať
P a body na teluroide .! budeme označovať Q. Veličiny W =
=Ws, g = gs sú dané pre každé PES. Normálny tiažový po-
tenciál U a normálne tiažové zrýchlenie y je možné vypočí-
tať v fubovofnom bode, čiže aj v bodoch Q E .!.
Rozdiely medzi parametrami oboch ploch nazveme ano-

málie
Ll W = W(P) - U(Q),

Llg = g(P) - y(Q),

kde Ll W je anomália tiažového potenciálu a L1g je anomália
tiažového zrýchlenia, pričom body Pa Q sú v jednoznačnom
vzťahu B(Q) = 4>(P),L(Q) = A(P).
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V geodetickej literatúre teluroid je definovaný viacerými
sposobmi. Ak L1W = O, nazýva sa Marussiho teluroid, ak
L1g = O, nazýva sa gravimetrický teluroid a ak sú obidve ano-
málie nenulové, nazýva sa všeobecný teluroid.
Z praktického hTadiskaje výhodné pri definícii Marussiho

teluroidu zanedbať rozdiel medzi smerom skutočného a nor-
málneho tiažového zrýchlenia. Uvažujme elipsoidickú nor-
málu prechádzajúcu bodom P.Nech na tejto normále leží bod
Q, v ktorom platí V(Q) = W(P), čím je bod Q jednoznačne
určený. Takto definovaný teluroid je blízky Marussiho telu-
roidu definovanému vyššie a nazveme ho Marussiho kvázi-
teluroid. Definícia Marussiho teluroidu je z fyzikálneho hTa-
diska správnejšia než definícia Marussiho kváziteluroidu,
avšak geometricky je komplikovanejšia. Rozdiel medzi nimi
je z praktického hTadiska zanedbateTný. Grafické znázorne-
nie Marussiho kváziteluroidu je na obr. 1.
Definujme poruchový potenciál T ako rozdiel medzi sku-

točným a normálnym tiažovým potenciálom v tom istom
bode

Zo vzťahov (2) a (3) vyplýva vzťah medzi anomáliou tia-
žového potenciálu a poruchovým potenciálom

Vzdialenosť medzi bodom P a Q sa nazýva výšková ano-
mália ~.Veličiny T, L1g, ~ nazývané poruchové, sú vzhTadom
k veličinám skutočného, resp. normálneho tiažového poTa
malé. Preto pri aplikácii Taylorovho rozvoj a na V(P), y(P),
T(P) uvažujeme len lineárne členy

V(P) == V(Q) + VV (Q)~,
y(P) == y(Q) + VY(Q)~ = y(Q) + M~,
T(P) == T(Q),

kde V'Y= M = [M;J3X3 = [ (f2V ] je tenzor druhého stupňa.
aX;aXj

T(Q) + Ý (Q)~ =.:l~

g(P) - y(P) + M~ = .:lg.

Vzťah (6) sa nazýva zovšeobecnená Brunsová formula. Ak
uvážime, že g(P) - y(P) = VW(P) - VV(P) = V(W - U)p =
= VT(P) == VT(Q), možeme napísať pre Tubovolný bod Q

Predpokladajme, že M je invertovateTná matica. Potom je
možné z rovnice (8) vyjadriť ~

Ak upravíme rovnicu (10) tak, aby na pravej strane boli
známe veličiny, dostaneme

fyzický povrch
Zeme S

normálak
elipsoidu

Označme m = -M-I 'Y.Keďže matica M je systematická,
platí mT = _ýM-l. Vzťah (11) bude mať tvar

Vzťah (12) spolu s Laplaceovou rovnicou pre poruchový
potenciál vo vonkajšom bode tvorí okrajovú úlohu, ktorá sa
nazýva linearizovaný Molodenského problém. Rovnica (12)
je základná okrajová podmienka, ktorá platí na teluroide. Ma-
tematickými úpravami je možné odvodiť ďalší ekvivalentný
tvar tejto okrajovej podmienky.
Zložky vektora normálneho tiažového zrýchlenia 'YI, 'Y2,

'Y3 predstavujú krivočiare súradnice, ktoré sú funkciami pra-
vouhlých súradníc x" Xz,X3, t.j.

'Y;(x" X2,X3)= av (x" Xz,X3), i= 1,2,3.
aXj

M = V'Y= [ ~~ ] = [a~~j J, kde i,j = 1,2,3 (14)

aXI aXI aXI---
a'Yl a'Y2 a'Y3
aX2 aX2 aX2
a'Yl a'Y2 a'Y3
aX3 aX3 aX3
a'YI a'Y2 a'Y3

V'V ~ ax; . 1 23
CIze mj = - ~ -- 'Yj, I = , , .

j=1 a'Yj

Potom
3 aT 3 aT 3 ax. 3 aT

Vyrm=!-mj=-~-~_' 'Yj=-!-'Yj (17)
;=1ax; ;=1 ax; j=1 a'Y; j=l a'Yj

a okrajovú podmienku (12) možeme zapísať v tvare

3aT
T - ~-a'Yj = .:lW + ID T .:lg.

j=1 'Yj

1998/74
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1
1'1 = -7 cosA,

1'2 = - ~ cosr/J sin x.,
1 . A..

1'3=-7 Slll'l"

kde <P,A sú totožné s elipsoidickou šírkou a dížkou a p je
súradnica nadobúdajúca kladné hodnoty. Ak by sa elipsoid
nahradil referenčnou sférou, kvázisférické súradnice by sa
zmenili na sférické. Derivujme poruchový potenciál podfa p

Zo vzťahu (20) vyplýva

3 aT 2 aTfrl al'j I'j = - P ap"'lJ·

aT
2T + Pap = 2(L1W + mTLlg). (22)

Geometrický význam výrazu aaTje derivácia poruchového, p
potenciálu podIa čiary, ktorá sa nazýva izozenitála normál-
neho tiažového pofa a pre ktofÚ platí <P = konšt., A = konšt.
Izozenitálu si tiež mažeme predstaviť ako čiaru, na ktorej
v fubovofných dvoch bodech platí, že vektory normálneho
tiažového zrýchlenia majú rovnaký smer.
Nech T je súradnica predstavujíca vzdialenosť bodu od

ekvipotenciálneho elipsoidu pozdíž izozenitály. Potom platí

;T= C ~p' C = konšt.

Aplikujme vzťah (23) na absolútnu hodnotu normálneho
tiažového zrýchlenia I' = 11'1

3 1r =}; I'il'i =-4'
i=l P

a (1 a )-1 ap-=-2-!!:L -.
ap I' aT aT

-.f![ _~ft T= _..1. ~áW + mTág). (29)
aT I' aT I' aT

Úpravou pravej strany rovnice (29) dostaneme hIadaný ekvi-
valentný tvar okrajovej podmienky (12) pre linearizovaný
Molodenského problém

aT _l ft T = _ L1g'_l ft áW (30)
aT I' aT I' aT '

kde L1g' = -l--.dY mT Llg je dížka priemetu vektora L1g naI' aT
izozenitálu. Vektor m má smer dotyčnice k izozenitále. Okra-
jová podmienka (30) platí na teluroide 1, ktorý je známy.

Roci tvar (30) sa zdá byť komplikovanejší ako (12), má
vefkú d61ežitosť, pretože umožňuje vykonať porovnanie so
zjednodušenou okrajovou podmienkou pre Molodenského
problém, ktorá sa obyčajne uvádza v tvare

aT _l ft T = - ág (31)
anE I' anE '

kde :!zE je derivácia v smere normály k elipsoidu. Odvode-

nie rovnice (31) vyžaduje určité aproximácie, ktoré sú prak-
ticky dovolené ale teoreticky nie korektné. Rovnica (31) sa
stane teoreticky exaktná, ak sa smer normály k elipsoidu na-
hradí smerom normálnej izozenitály (pravá strana rovnice
(30) sa zjednoduší uvážením podmienky L1W = O pre Ma-
russiho teluroid).

lzozenitály vo všeobecnosti nie sú kolmé na teluroid, čiže
vzniká lineáma okrajová úloha so šikmou deriváciou. Takéto
okrajové úlohy sú komplikovanejšie než okrajové úlohy
s normálovou deriváciou. Okrajovú podmienku (30) je však
možné podstatne zjednodušiť sférickou aproximáciou, ktorá
spočívá v nahradení ekvipotenciálneho elipsoidu (telesa,
ktoré generuje normálne tiažové pole) nerotujúcou gufou.
Ak normálne tiažové pole ekvipotenciálneho elipsoidu na-

hradíme tiažovým (gravitačním) pofom nerotojúcej homo-
génnej gule, bude velkosť normálneho tiažového zrýchlenia

CM
I'=rz'

kde r je sprievodič, pričom vektor normálneho tiažového
zrýchlenia bude

normálak
elipsoidu

1998/75



Geodetický a kartografický obzor
76 ročm'K 44186, 1998, číslo 4

L [O]

[
coscP COSA]

e = cos~sinA
smcP

je jednotkový vektor v smere sprievodiča, G je Newtonova
gravitačná konštanta, M je hmotnosť gule a r, CP, A sú sfé-
rické súradnice. Po dosadení (32) a (34) do (33) dostaneme

[
- G!1coscP COSA]

l' = - ~McoscP sinA .

_ GM sincP,.z

V takomto pripade budú normálne ťažnice aj izozenitály to-
tožné so sférickou súradnicou r. Vtedy platí

čiže okrajová podmienka (30) bude mať tvar

aT +1-T = _ Llg' +2 Ll W. (38)
ar r r

Laplaceova rovnica pre poruchový potenciál spolu s okrajo-
vou podmienkou (38) sa nazýva jednoduchý Molodenského
problém. Pretože referenčný elipsoid má malé sploštenie
(0,3 %), je možné nahradiť ho sférou s vedomím, že veličiny
anomálneho tiažového poTa(anomália tiažového zrýchlenia,
anomália tiažového potenciálu a poruchový potenciál) budú
zaťažené chybou rádu 0,3 %. Keďže tieto veličiny nadobú-
dajú malé hodnoty, prakticky sa táto chyba v riešení prejaví
len vefmi málo. Pri sférickej aproximácii predpokládame, že
sférické súradnice CP, A sa rovnajú elipsoidickým a výška
bodu nad povrchom sféry je rovná elipsoidickej výške. Po-
lomer referenčnej sféry R možeme vypočítať zo vzťahu

Ak uvažujeme Marussiho kváziteluroid, okrajová podmi-
enka (38) sa s uvážením Llg' = Llg ešte zjednoduší na tvar

aT 2 _ A-+-T--~g.ar r
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Názov bodu (GPSJNIV (GRAV (GPSINIV - (GRAV

[ml [ml [ml
Obecný úrad Bratislava IV - OBUR 43.973 43.919 0.054
Observatórium Bratislava - OBBR 43.909 43.851 0.058
Pekná cesta - PEKC 43.880 43.826 0.054
VígIašská ulica - VIOL 43.927 43.868 0.059
Čiližská ulica - ClU 43.702 43.664 0.038
Hidegéty - HIDE 43.541 43.512 0.029
Kvetoslavov - KVET 43.579 43.564 0.015
Senec -SENE 43.402 43.386 0.016
Jazerný pahorok - JAPA 43.287 43.313 -0.026
Sládkovičovo - SLAD 43.319 43.326 -0.007
Velký Orob - OROB 43.340 43.346 -0.006
Vištuk - VIST 43.429 43.406 0.023
Častá-CAST 43.571 43.558 0.013
Modra-Piesok - MOPI 43.755 43.755 0.000
Rohožník - ROHO 43.422 43.368 0.054
Pernek-PERN 43.618 43.572 0.046
Stupava - STUP 43.850 43.781 0.069
Devínska Kobyla - DEKO 44.026 43.944 0.082

Elipsoidická výška bodu Q na teluroide je v podstate nor-
málna nadmorská výška bodu P na povrchu Zeme. Rozdiel
elipsoidickej a normálnej výšky bodu P je rovný vzdialenosti
QP, čiže výškovej anomálii { Vzťah medzi poruchovým po-
tenciálom a výškovou anomáliou je daný Brunsovou formu-
lou, ktorá vznikne zjednodušením zovšeobecnenej Brunso-
vej formuly (6)

~(P) = T(P)
!,' oy(Q) .

Ak výškovú anomáliu ~ zobrazíme vzhIadom k elipsoidu,
vznikne referenčná plocha normálnych nadmorských výšok
nazývaná kvázigeoid (pozri obr. 2).

2.4 Riešenie jednoduchého Molodenského
problému

Riešenie jednoduchého Molodenského problému uvádzame
bez odvodenia podIa [3].
Molodenskij odvodil riešenie poruchového potenciálu

v bodoch teluroidu .!v tvare nekonečného radu

T= To+ TI + Tz + ...=!Tm (42)
n=O

To = 4R II GoS (l/J)dO',7T u

TI = 4R II GIS (l/J)dO'.7T u

V rovniciach (43) O' je jednotková sféra, S( l/J) je Stokesova
funkcia,

Go=!:J.g,

G - RZ fI H-HQ d
1 - [3 Xo 0',

u Q

V rovniciach (44) a (45) R je polomer referenčnej gule, H,
HQ sú nadmorské výšky pevného bodu (v zmysle integrácie),
resp. integračného elementu a IQ je ich vzdialenosť. Ďalšie
členy radu (42) sú komplikovanejšie, nadobúdajú menšie
hodnoty a pri praktickom výpočte sa zatiaI neuvažujú.
Riešenie jednoduchého Molodenského problému s uvážením
prvých dvoch členov má tvar

Zo vzťahu (46) je vidieť, že pri uvážení iba jedného člena
radu (42) by sme formálne dostali Stokesov integrál. Je tiež
dóležité si uvedomiť, že člen GI je možné nahradiť topogra-
fickou korekci ou [4]. Výškovú anomáliu ~, čiže výšku kvá-
zigeoidu nad elipsoidom, je možné vypočítať pomocou kla-
sickej Brunsovej formuly (41).

3. Praktický experiment

Určovaný kvázigeoid budeme v ďalšom texte označovať ako
gravimetrický, pretože na jeho riešenie boli použité gravi-
metrické údaje a geopotenciálny model Zeme. Oblasť rieše-
nia lokálneho kvázigeoidu je štvorcového tvaru s dížkou
strany približne 50 km. Zasahuje sevemú časťBratislavy, časť
Malých Karpát a časť Záhorskej a Podunajskej nížiny.
Označme túto oblasť (48°00' ::::;B ::::;48°30', 17°00' ::::;L ::::;
17°45') ako 01. Riešenie integrálu (46), tj. určenie poru-
chového potenciálu v jednom bode si vyžaduje poznať gra-
vimetrické údaje z celého povrchu Zeme, čo v praxi nie je
splnené. Gravimetrické údaje sú vačšinou dostupné len v ob-
medzenej časti zemského povrchu, ktorú označme ako 02.
Integrál (46) mažeme rozdeliť na súčet dvoch integrálov,
s vnútomou integračnou oblasťou 02, v ktorej sa gravime-
trické údaje známe a s vonkajšou integračnou oblasťou, ktorú
označme ako 03 a ktorá zahtňa zvyšnú časť zemského po-
vrchu. Oblasť 02, v ktorej sú gravimetrické údaje známe,
musí byť samozrejme vačšia ako oblasť 01, v ktorej je rie-
šený priebeh kvázigeoidu. V prípade nášho experimentu je
oblasť 02 (47°35' ::::;B ::::;48°55', 16°22'30" ::::;L ::::;
18°22'30") tvaru štvorca s dížkou strany približne 150 km.
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Integrál (46) v oblasti 02 sme numericky riešili metódou
rýchlej Fourierovej transformácie (RFf), ktorá je podrob-
nejšie uvedená v [6] a v [2]. Pri výpočte vplyvu v oblasti 03
sme chýbajúce gravimetrické údaje nahradili geopotenciál-
nym modelom Zeme.
Na riešenie sa použili:

• gravimetrické údaje v oblasti 02
- diskrétne anomálie tiažového zrýchlenia vo voInom vzdu-
chu s uvážením topografickej korekcie z územia Sloven-
ska,

- stredné hodnoty anomálií tiažového zrýchlenia vo voInom
vzduchu 5' x 7.5' z územia Rakúska a Českej republiky,

• koeficienty geopotenciálneho modelu Zeme OSU91A do
stupňa a rádu 360.
Anomálie tiažového zrýchlenia boli pred výpočtom pre-

transformované do Geodetického referenčného systému 1980.
Výpočet bol vykonaný technológiou Remove-Restore.

PodIa tejto technológie boli anomálie tiažového zrýchlenia
rozložené na tzv. dlhovlnnú a reziduálnu zložku podIa vzťahu

tenciálneho modelu Zeme a L1gR je reziduálna zložka, ktorú
podIa vzťahu (47) vypočítame. Z reziduálnych zložiek ano-
málie tiažového zrýchlenia L1gR boli riešením rovnice (41),
resp. (46) v oblasti 02 metódou RFf získané reziduálne výš-
kové anomálie ?R' Dlhovlnná zložka výškovej anomálie ?M
bola vypočítaná využitím geopotenciálneho modelu Zeme .
Celková výška kvázigeoidu nad elipsoidom ? bola získaná
zložením (sčítaním) reziduálnej a dlhovlnnej zložky výško-
vej anomálie podIa vzťahu

Priebeh kvázigeoidu vypočítaný takýmto sposobom je zaťa-
žený chybou systematického charakteru, ktorá je sposobená
nepresnosťou geopotenciálneho modelu Zeme a može nado-
búdať hodnoty asi 0,5 m [5]. Preto je potrebné pripojiť kvá-
zigeoid minimálne na jeden referenčný bod so známou výš-
kou kvázigeoidu, spoIahlivo určenou z údajov GPS
a nive1ácie. V pripade nášho experimentu bol za referenčný
bod zvolený Modra-Piesok (MOPI). Priebeh lokálneho kvá-
zigeoidu pripojeného na referenčný bod MOPI je na obr. 3.
Treba poznamenať, že výpočet ?R metódou RFf vyžaduje

pravouhlú sieť vstupných hodnot L1gR• Preto treba pred vý-
počtom robiť interpoláciu do pravouhlej siete s čím je spo-
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jená určitá strata informácie. Prednosťou metódy RFT je
rýchlosť výpočtu pri vefkom počte vstupných hodnot.
Výpočet lokálneho kvázigeoidu bol vykonaný s využitím

nasledujúcich počítačových programov, získaných na zá-
klade účasti v Medzinárodnej škole pre určenie a využitie ge-
oidu v Miláne v roku 1994, organizovanej Medzinárodnou
službou pre geoid:
• F388B (Rapp, R H.) na výpočet LlgM a ?M z koeficientov
geopotenciálneho modelu Zeme OSU9IA,

• GRAVSOFT (Tscheming, C. C.-Forsberg, R-Knudsen, P.)
- GEOGRID na vytvorenie pravouhlej siete vstupných hod-
not Llg s hustotou 20" X30",

- GCOMB na výpočet vzťahov (47) a (48) pre body pra-
vouhlej siete,

- GEOFOUR na výpočet časti integrálu (46) metódou RFT
s rovinnou aproximáciou Stokesovej funkcie S(1jJ).

4. Testovanie lokálneho kvázigeoidu

Na testovanie gravimetrického lokálneho kvázigeoidu v ob-
lasti Bratislavy vytvoreného technológiou Remove-Restore
a pripojeného na referenčný bod MOPI bolo použitých
18 bodov na ktorých bola výška kvázigeoidu určená nezávis-
lou metódou GPS a nivelácie. Výšky kvázigeoidu určeného
v týchto bodoch obidvoma metódami a rozdiely medzi nimi
sú v tabufke 1. Rozdiely sú graficky znázomené na obr. 4.

Jednotková štandardná odchýlka (To = ~ nl~\= 0,030 m,

kde v je oprava rozdielov ?GPSINIV - ?GRAV od aritmetického
priemeru a n je počet testovacích bodov.

5. Záver

Experiment v oblasti Bratislavy ukázal, že technológiou Re-
move-Restore s využitím gravimetrických údajov z územia
Slovenska a geopotenciálneho modelu Zeme je možné do-
siahnuť presnosť lokálneho kvázigeoidu blízku presnosti ur-
čovania elipsoidických výšok pomocou GPS. Tento sposob
určovania kvázigeoidu je rýchly a ukazuje sa vhodný pre časť
územia Slovenska, s výnimkou vysokých hor.
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Abstrakt
Metódy (sp6soby, druhy) mapového vyjadrovania, rozlišované doteraz v kartografii, sú klasifikované na základe empirického
poznania. Nevyhovujú súčasnému stavu poznania v kartografii ani Z obsahového, ani Z terminologického aspektu. Možno ich
adekvátne nahradiť mapovými syntaktickými typmi s ich dalším členením na subtypy, varianty a subvarianty. Hoci sú mapové
syntaktické typy vyčlenené v rámci jazykovej koncepcie mapy, konkrétne Z pozícií typizačnej syntaxe, ich význam presahuje rá-
mec tejto koncepcie. Mapové syntaktické typy, subtypy, varianty a subvarianty sú nielen prínosom do teórie mapy, ale možno
ich použiť ako vzory (etalóny, paradigmy) na testovanie komerčných počítačových programov a ich grafických možností na
spracovanie máp.

Methods oj Map Representation
Summary

Methods (arts, sorts) oj map representations that are presently recognized in cartography, are classified on the base oj an em-
pirical cognition. They correspond to the present state oj knowledge in cartography is neither in their substantial nor their
terminological aspects. They can be adequately substituted by map syntactic types with their subdivision to subtypes, vari-
ants, and subvariants. Even if the map syntactic types are distinguished in the Jrame oj the map language conception-regar-
ding their type syntax-their importance reaches over the Jrame oj this conception. Map syntactic types, subtypes, variants and
subvariants are not only enriching the map theory, but also serve as patterns (etalons, paradigmas) to testíng the commercial
computer programmes and their graphic applicability to map compilation.

V štruktúre kartografických poznatkov sa doteraz relatívne
jednomysefne vyčleňovali tieto samostatné problematiky:
- kartografické zobrazenia,
- kartografická generalizácia,

- reprodukci a máp,
- kartometria,
- metódy (sp6soby) mapového (kartografického) vyjadrova-
nia.
Kým v prvých štyroch problematikách existuje medzi kar-

tografmi (aj v medzinárodnom maradle) dosť značná zhoda
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nielen čo do ich obsahového vymedzenia, ale aj čo do ich
pomenovania, nemožno to isté tvrdiť aj o piatej problema-
tike.
Príspevok sa zaoberá metódami mapového vyjadrovania,

najma nedostatkami v ich klasifikácii a terminológii. Súčasne
sa v ňom upozorňuje na existenciu mapových syntaktických
typov, ktoré suplujú sposoby (metódy) mapového vyjadro-
vania.

Doterajšia klasifikácia metód mapového vyjadrovania
a jej nedostatky

U nás je táto problematika známa ako vyjadrovacie prostrie-
dky na špeciálnych mapách [5], kartografické znázorňovanie
(znázornenie) [14], alebo ako kartografická interpretácia
(metódy kartografickej interpretácie) [3]. V USA sa použí-
vajú pomenovania map representation [10] a map symboli-
zation [12], vo VeTkejBritánii map representation a map de-
sign [4], vo Francúzsku représentation cartographique [7],
v Španielsku representación cartográfica [7], v Rakúsku,
Švajčiarsku a v Nemecku Methodenlehre der kartographi-
schen Ausdruckformen [1] a kartographische Darstellungs-
methoden) [15], v Pofsku metodyka kartogrficzna [11]
a v Rusku sa zachováva pomenovanie sposoby kartografi-
českogo izobraženija [13].
V rámci metodiky mapového vyjadrovania sa nejčastejšie

rozlišujú tieto metódy (resp. sposoby):
- metóda značiek,
- bodová metóda,
- metóda čiarových značiek,
- metóda čiar pohybu,
- metóda izočiar,
- metóda kvalitatívnych areálov,
- metóda kvantitatívnych areálov (kartogram),
- dazymetrická metóda (hustotný karto gram s elimináciou
nefunkčných ploch),

- diagramová metóda (lokalizované diagramy),
- kartodiagram,
pričom pri vyjadrovaní georeliéfu sa ešte rozlišujú:

- metóda šrafovania,
- metóda tieňovania,
- metóda hypsometrie,
- fyziografická metóda,
- pohfadové metódy a niektoré dalšie.
Táto kasifikácia mapových vyjadrovacích metód vznikla

na základe postupového zovšeobecňovanie skúseností. Spo-
čiatku (v 50. až 70. rokoch) bola prínosom do štruktúry kar-
tografických poznatkov, ale v súčasnosti už nevyhovuje, pre-
tože má celý rad nedostatkov, spomedzi ktorých treba
upozorniť najma na jej:
- empirickosť,
- neadaptabilnosť k novým poznatkom,
- nejednoznačnosť.
Klasifikácia metód mapového vyjadrovania pouzlvaná

v doterajších učebniciach kartografie má empirický základ.
Pochádza od N. N. Baranského [2], ktorý ju vypracoval za
účelom rozlišovania tematických máp podfa sposobu ich zo-
stavenia a generalizácie. Baranskij používal termíny: bodové
mapy, značkové mapy, mapy uzavretých kriviek, mapy s fa-
rebným pozadím, izočiarové mapy, mapy zostavené podlá
sposobu čiar pohybu atd. Bolo to na svoju dobu adekvátne
rozlišovaniu používanému na Západe (najma v USA), kde sa
preferovali termíny areálové mapy, choropletové mapy, izo-
pletové mapy ap. Klasifikáciu Baranského prevzali viacerí
kartografi, ktorí používali termíny metodika kartografického
vyjadrovania a kartografickej vyjadrovacie metódy. Bol
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medzi nimi aj K. A. Sališčev [13], ktorý sa snažilo zmenu
v terminológii a namiesto metódy používal sposoby (sposoby
kartografického vyjadrovania, sposob značiek, sposob areá-
lov, sposob izočiar atd.), pretože bol presvedčený, že v kar-
tografii za metódy treba považovať iné, doležitejšie prístupy
(generalizáciu, zobrazenia ap.).
Terminológia tejto klasifikácie sa u nás prejavovala ako

nedostatočne mobilná na to, aby absorbovala zmeny, ktoré
prinášal so sebou metodický a technický pokrok spracovania
máp. Napríklad, používal sa termín (mapové) značky, ktorý
sa ukázal postupom času ako nekompatibilný s termínom
znaky, ktorý sa ustáli! pre kategóriu designátu vo filozofii
(najma v teórii poznania), v logike a hlavne v semiológii (se-
miotike), ktorá sa konštituovala ako všeobecná teória znakov
a znakových systémov. Ďalším terminologickým nedostat-
kom bolo používanie termínu bodové pre znaky, ktoré neboli
ani čiarové, ani areálové (plošné) - napr. kruh, štvorec ap. -
pretože boli lokalizované do bodov. Správnejší termín mal
byť bud bodovolokalizované, alebofigurálne. Navyše ten istý
kruh (štvorec ap.) bol raz bodovým znakom (ak bol lokali-
zovaný do bodu výskytu), na inokedy bol "plošným" zna-
kom, ak bol lokalizovaný do nejakého areálu (napr. v karto-
grame).
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Aj vo výraze bodová (hustotná) metóda mal prívlastok bo-
dová úplne iný význam: vzťahoval sa nie na lokalizáciu, ale
na tvar vyjadrovacieho prostriedku (vyjadrujíceho svojim
množstvom hustotu), ktorým bola spočiatku bodka ("bod").
Postupom času sa tento prístup zdokonalil tak, že miesto
bodky sa začali používať štvorce, trojuholníky, prázdne
krúžky, krúžky s bodkou a ďalšie geometrické tvary (sepa-
rátne alebo súčasne, a čo je podstatné, dokonca aj v roznej
vefkosti v závislosti na váhe vyjadrovaných údajov) - ale
v názve metódy ostával prívlastok bodová, hoci bol v roz-
pore s tvarom vyjadrovaieho prostriedku, od ktorého bol
povodne odvodený. Zaužívanosť klasifikácie a jej terminoló-
gie sa stala neúnosnou prekážkou, lebo neumožňovala
potrebnú zmenu v pomenovaní danej ("bodovej") metódy
v súlade s množstvom používaných tvarov výrazných pro-
striedkov.
Okrem toho, že sa najednotlivé vyjadrovacie prístupy pou-

žívalo označenie raz metóda, inokedy sposob, vefmi často sa
používali aj výrazy, ktoré označovali výsledky týchto prístu-
pov - napr. bodová mapa, značková mapa, areálová mapa
atď. Bol to ďalší dokaz toho, že klasifikácia a terminológia
prístupov (druhov) kartografického vyjadrovania bola nevy-
hovujúca.

Mapové syntaktické typy a ich klasifikácia

V rámci koncepcie mapového jazyka [9] sa vyčlenila mapová
syntax, ako štruktúra rovina mapového jazyka, ktorá sa zao-
berá skladbou mapy (ako syntaktického celku) z mapových
znakov. Rozlišili sa štyri druhy mapovej syntaxe:
- typizačná,
- komponentná,
- stratigrafická,
- kompozičná.

Vo vztahu k metódam mapového vyjadrovania je najdole-
žitejšia typizačná syntax, ktorá sa zaoberá rozlišovaním ma-
pových syntaktických typov chápaných ako model ov (dru-
hov, vzorov, paradigiem) mapovej znakoskladby (skladania,
umiestňovania znakov v mapovej osnove, resp. v poli mapy).
Takéto chápanie mapového syntaktického typu je vefmi
blízke k chápaniu metódy mapového vyjadrenia a v aplikač-
nej rovine ich možno stotožniť.
Jednotlivé mapové syntaktické typy sa určili (vyčlenili)

podfa týchto typizačných kritérií (ich formalizované označe-
nie je v porovnaní s [8] inovované, najma pre diskrétne a spo-
jité areálové znaky):
SF - figurálny znak (signum z lat. - znak, .figura - po-

doba),
- lineámy znak (linea - čiara),
- diskrétny areálový znak (area - priestranstvo, plo-
cha, discretus - rozdelený),

- spojitý areálový znak, povrch (continuus - spo-
jitý),

- kvalitatívny (qualitas - akosť),
- kvantitatívny (multitudo - množstvo),
- hustotný (densus - hustý),
- diagramový (diagramma - diagram),
- smerový (cursus - smer),
- intenzitný (intentivus - stupňujúci),
- izogradačný (is - ten, gradus - stupeň),
- anamorfný (an - nie, amorpha - beztvarec),
- topograficky lokalizovaný (topographicus - topo-
grafický),

Schem - schematický (schematicus - schematický).

Q
M
Dens
Diagr
Curs
Int
Isogr
Anam
Top

Podfa všetkých 14 kritérií sa zostavila širšia klasifikácia
mapových syntaktických typov so 16 typmi. Jej farebná ilus-
trácia je v povodnej práci [8], ale jej jednofarebná repro-
dukcia je prístupnejšia v príspevku D. Kusendovej [6].
Ak sa kritéria Top a Schem nebudú považovať za typo-

tvorné (ak sa zohfadnia až pri rozlišovaní subtypov), na zá-
klade zvyšných 12 typizačných kritérií dostaneme užšiu kla-
sifikáciu s 11 mapovými syntaktickými typmi (obr. 1):
1. SF(Q) - typ figurálnych kvalitatívnych zna-

kov,
2. SF(M,Dens) - typ figurálnych kvantitatívnych zna-

kov - hustotný,
3. SF(M,Diagr.) - typ figurálnych kvantitatívnych (di-

agramových) znakov,
4. SL(Q) - typ linerámych kvalitatívnych zna-

kov,
5. SL(Q·M,Curs) - typ lineárnych kvalitatívno-kvanti-

tatívnych smerových znakov,
6. SL(M,Diagr) - typ lineámych kvantitatívnych (dia-

gramových) znakov,
7. SAO(Q) - typ diskrétnych kvalitatívnych areá-

lov,
8. SAo(M,lnt) - typ diskrétnych kvantitatívnych (in-

tenzitných) areálov - kartogram,
9. SAo(M,Diagr) - typ diskrétnych kvantitatívnych (di-

aramových) areálov - kartodiagram,
10. SAdM,lsogr) - typ spojitých kvantitatívnych (izo-

gradačných) areálov (povrchov),
11. SF.L.AO.AdAnam) - typ anamorfný.
Označenie napr. SF(Q), alebo SF(M,Dens) je formalizo-

vaná skratka mapového syntaktického typu, ktorú je niekedy
výhodnejšie používať ako slovné pomenovanie.
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SAo(O)-Top-P1e.-Cotor
7.1.1 SAo(Q)-Top-Pl•• ·Oescr

SAo(Q}-To,--PI •• -Nom

SAD(O)-Top-P1I.-AlpllllUm

SAo(Q)·T.P-Ple.·Slg.
SAo(Q~Tap·Ple.-PrHm

S40(Q)-To,·Sep-(:laor

SAO(Q)·To,-S.,·Dtsu
SAo(Q)-To,·5e,-Hom

s..o(Q)·T.,.se,.A1 •••••••
s..o(Q)·T•• ·se,·Slg.
SAo(Q)·'ap·S,,-Pn.le'

SAo(Q)-Sehem-PleaFraet-Golor

SAo(Q)-SdIem·P1 •• Frad·Dtscr

SAO(O).scu •• ·PI •• FracI-Nom
SAo(QI-sdlem-PlellFrKh\Ipbanum

SAo(Ql-ScMm-PlenFI1ld-Sigl

SHl(QI-Scbem-PI.nFract-Praeltl

SAoIQ)-Sdlem-PleaDlr-Color

SAo(Q)-Sdlem-PteIOi'-Dtw

5.t.o(Q)·Sdlem·,tt.Olr·Nom
SAo(O)-Sdtem·PI.nDIr·AlphllHlm

SAO(Q)-SC".m·PlenDlr·Slgn

SAo(Q)-Sdl8m.-PltnDlr·Praelex

SAo(Q)-Sdllm--PIenSUI-Color

SAD(Q)-SChem-PlenScll-O'scr

SMl(Q}--SClttm·PlIftSclI-Nlm

SAD(Q)-SCIIem'Plel'Stal-AlJltanum

SAD(Q)-SdulIl-PI'lSeal-Sian

SAO(Q)-Sebfm-PtlnSCII SAD(Q)-Sdt.m·PI •• Sul·PrHllI

Ak sa v rámci každého syntaktického typu zvolia ďalšie
(doplňujúce) typizačné kritériá, možno rozlišovať subtypy,
varianty a subvarianty mapových syntaktických typov. Ale
nie vo všetkých typoch možno vyčleniť všetky hierarchické
úrovne. V typoch 1 až 6, 10 a 11 možno (podfa doterajších
poznatkov) vyčleniť len subypy a varianty, ale v typoch 7,8
a 9 možno vyčleniť subtypy, varianty aj subvarianty.
Na vytvorenie dostatočnej predstavy o subtypoch, varian-

toch a subvariantoch sa uvádzajú ilustrácie členenia niekto-
rých vybraných mapových syntaktických typov.
Na obr. 2 sa ilustruje členenia syntaktického typu 2

Sp(M,Dens) na subtypy podfa kritérií:
Top - topografický princíp,
Cgr - kartogramový princíp
a členenie subtypov na varianty podfa kritérií:
Punct - znaky - bodky,
PunctPond - bodky so zavedením váh,
Geom - geometrické tvary,
GeomPond - geometrické tvary so zavedením váh,
přičom klasifikácia je otvorená na vyčlenenie ďalších subty-
pov a variantov.
Na obr. 3 sa ilustruje členenie syntaktického typu 7 SAD(Q)

najprv na dva subtypy podfa kritérií Top a Schem a na vari-
anty podfa kritérií:
Plen - areály vyplňujúce celé pole mapy alebo zá-

ujmové územie (plenus - plný, úplný, celý),
Sep - izolované areály (separatus - oddelený),

Cum - prekrývajúce sa areály (cumulatus - nahroma-
dený),

PlenFract - areály s lomenými branicami (fractus - 10-
mený),

PlenDir - areály s vypriamenými branicami (directus -
priamy),

PlenScal - areály so stupienkovými hranicami (scalae -
schodík).

Je jasné, že kritériá Fract, Dir a Scal sa dajú aplikovať aj
v prípade variantov vyčlenených podfa kritérií Sep a Cum.
Nakoniec sa vyčlenili subvarianty podfa kritérií:
Color - farebné znaky,
Descr - areály so vzorkami, štruktúmymi rastrami

(desriptio - výkres, obraz),
Nom - pomenované areály (nomen - meno),
Alphanum - areály označené písmenami, číslicami,
Sign - areály označené znakmi (signum - znak),
Praetex -lemované areály (praetexus -lemovaný).
Na obr. 3 sú subvarianty vyjadrené len formalizovanými

skratkami, pretože ich súčasné grafické vyjadrenie by si vy-
žadovalo príliš veIký obrázok.
Na obr. 4 je grafická ilustrácia členenia variantu S(Q)- Top-

Cum na subvarianty. Tento variant je zaujímavý práve tým,
že rieši prekryt areálov, pričom sa kritérium farebnosti (Co-
lor) rozlíšilo na dve subkritériá:
ColorTract - prekryt areálov vyjadrený striedajúcimi sa

farebnými pásmi (tractus - pás),
ColorPerfor - prekryt areálov vyjadrený farebnými

otvormi (perforatus - dierkovaný).
Jedným z osobitne zaujímavých tematických prvkov mapy

je zemský reliéf (georeliét), ktorého mapové vyjadrenie si

Obr. 4 Clenenie mapového syntaktického variantu 7.1.3
na subvarianty
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Obr. 5 Tematický mapový syntaktický typ reliéfu
a jeho členenie na subtypy

vyžaduje aplikovať špecifické prístupy. Na obr. 5 sa ilustruje
členenia mapového tematického syntaktického typu S(Re-
Iieí) na subtypy podIa kritérií:
Physiogr - fyziografické vyjadrenie,
DeeLin - šrafovanie (declivitas - sklon, svah, linea -

čiara),
- tieňovanie, tónovanie - čiemobiele,
- farebné tiesňovanie, tónovanie,
- výškové kóty (altitudo - výška),
- izohypsy (vrstevnice),
- osvetlené alebo tieňované vrstevnice (lux -

svetlo),
Hyps - hypsometrické vrstvy,
Seelet - skeletové čiary, kostra reliéfu.

Je očividné, že mapový syntaktický typ reliéfu možno čle-
niť aj podrobnejšie, pretože je známych oveIa viac sposobov
(typov) vyjadrenia reliéfu na mapách. Napríklad aj subtypy
TonColor a IsohypsLux možno uvažovať na nižšej hierar-
chickej úrovni ako varianty.

Zo všetkých ilustrácií vidno, že klasifikácia mapových
syntaktických typov je otvorená, pretože umožňuje začleňo-
vať ďalšie subtypy, varianty a subvarianty (čo je veTká vý-
hoda).

Ton
TonColor
Alt
Isohyps
IsohypsLux

Vyčlenenie mapových syntaktických typov (subtypov, vari-
antov a subvariantov) má svoj povod v jazykovej koncepcii
mapy, v ktorej je logicky zdovodnené. Ich zistenie je príno-
som nielen do aplikačnej sféry kartografie, ale aj do všeo-
becnej teórie mapy (nezaťaženej žiadnymi tendenčnými kon-
cepciami), pričom tento prínos treba vidieť najmenej v dvoch
oblastiach:
- v oblasti teórie mapy, t.j. v štruktúre kartografických po-

znatkov, kde mapové syntaktické typy vyčlenené v rámci
typizačnej syntaxe nahrádzajú doterajšiu obsahovo a ter-
minologicky nevyhovujúcu problematiku metód (sposo-
bov) mapového vyjadrovania (po starom ,,kartografického
znázorňovania"),

- v oblasti posudzovani možností komerčných počítačových
programov, ktoré sa používajú ako nástroje geografického
informačného systému (prvé pokusy pre Maplnfo a TopoL
sa už urobili [6]), pretože je známe, že nie všetky nástroje
na tvorbu máp v geoinformačných technológiách posky-
tujú dostatočné možnosti vytvárať mapy s roznymi vyjad-
reniami, t.j. mapové syntaktické typy, subtypy, varianty
a subvarianty.
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Lokální analytické centrum EUREF
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Abstrakt

V roce 1995 vzniká Permanentní síť stanic GPS EUREF a postupně je zabezpečována struktura subjektů k zajištění kompletní
funkčnosti. Významnou součástí tohoto projektu je třída tzv. analytických center zajišťujících vlastní zpracování veškerých per-
manentních měření v síti. Od počátku roku 1997 pracuje na Geodetické observatoři Pecný (GOP) lokální analytické centrum
EUREF provádějící kontinuální zpracování jedné z deseti subsítí permanentních stanic GPS EUREF .

EUREF Local Analytic Centre oj tke Pecný Geodetic Observatory
Summary

In 1995 the EUREF Permanent GPS Network is jounded and structure oj its subjects is step-by-step created to guarantee its
full junctionality. An important part oj this project became the class oj so-called analytic centres performing their own pro-
cessing oj all permanent observations in the network. Since the beginning oj 1997 the EUREF local analytic centre operates
at the Pecný Geodetic Observatory (GOP), processing continually one ojten EUREF permanent GPS stations sub-networks.

1. Úvod

V článku [2] byla podána podrobná informace o projektu
permanentní sítě GPS stanic EUREF, o jeho účelu, realizaci
a současném stavu. Jelikož se jedná o významnou aktivitu
v rámci evropského kontinentu, a protože Evropa stojí na čel-
ném místě v realizaci podobných projektů, je jistě oprávněné
vyzdvihnout také nové zapojení ČR do těchto aktivit. Na za-
čátku roku 1997 se podařilo založit v pořadí desáté lokální
analytické centrum EUREF nazvané "Geodetic Observatory
Pecný" (LAC GOP, také jen GOP).

Jde o dlouhodobý projekt zrozený ve spolupráci vý-
zkumného ústavu geodetického, topografického a kartogra-
fického (VÚGTK) s Fakultou stavební ČVUT. Navazuje na
čtyři roky běžící program zpracování denních měření tří (po-
zději pěti) stanic IGS, realizovaný při Geodetické observa-
toři Pecný (GOPE) pro monitorování stability regionu střední
Evropy a především polohy stanice GOPE vůči okolním sta-
nicím IGS. Nový projekt LAC GOP zároveň využívá a dále
rozvíjí zkušenosti s kontinuálním zpracováním měření GPS
(navíc sítě značného rozsahu a vysoké přesnosti) s využitím
špičkového Bernese software.

Lokální analytické centrum GOP počalo svoji činnost již
v lednu 1997 a během tohoto měsíce proběhla velmi rychlá
přípravná a testovací fáze pro rutinní zpracování. Od 0889
GPS týdne (tj. 26. ledna '97) jsou týdenní řešení GOP přijí-
mána ke kombinování v regionálním analytickém centru
CODE, působícím v Bernu. Od této doby jsou rovněž
všechny soubory řešení k dispozici v regionálním datovém
centru IGS IfAG') ve Frankfurtu.

Stanovení původní konfigurace stanic pro GOP bylo pro-
vedeno dohodou s koordinátorem permanentní sítě EUREF.

') Nyní Spolkový úřad pro geodézii a kartografii, Frankfurt n. Mo-
hanem.

Kromě stanic individuálního zájmu (GOPE a dosud zpraco-
vávaných - WTZR, JOZE, MOPI, GRAZ) byly přibrány sta-
nice navržené koordinátorem do celkového počtu 11 stanic.
V rámci přechodu projektu permanentní sítě EUREF od tes-
tovací fáze k fázi plně operační bylo provedeno přerozdělení
stanic, přičemž došlo ke změně subsítí všech lokálních ana-
lytických center. Pro LAC GOP tato změna představovala vy-
loučení stanic WTZR, JOZE, METS, které byly zpracová-
vány řadou jiných center a přijetí stanic většinou ze severní
Evropy a Ruska (MAR6, VISO, SVTL, RIGA, ZECK). Při-
jaté stanice byly do té doby zpracovávány většinou jen
v rámci NKG (Nordic Geodetic Commision) a tudíž bez kon-
troly z dalších řešení. Současný počet stanic zpracovávaný
v LAC GOP je 13, přehled všech stanic je v tab. 1 a situace
v obr. 1.

3. Metoda a postup zpracování

Zpracování sítě EUREF v rámci lokálního analytického
centra představuje nejen manipulaci s obrovským množství
dat (cca 40-50 Mb pro denní řešení), ale vyžaduje i spoleh-
livý a kvalitní systém rutinního zpracování. Bernský software
verze 4.0 [6] je skutečně vhodným nástrojem k takovémuto
úkolu, a není divu, že kromě jediného EURAF LAC (ASI -
Italian Space Agency) užívajícího software Microcosm, ope-
rují ostatní s produktem z Bernu. Výhodou jednotného soft-
ware je relativně snadné váhování individuálních řešení při
kombinování dat v regionálním analytickém centru. Odliš-
nou váhu nese pouze řešení z ASI.

Zpracování sítě permanentních stanic, přičemž výsledky jsou
přejímány k dalšímu zpracování, klade nároky nejen na kva-
litu výsledků, ale současně i na spolehlivost celého automa-
ticky nutně probíhajícího procesu.

Součástí Bernese software verze 4.0 je nástroj zvaný BPE
(Bernese Processing Engine) [4], který umožňuje automati-
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4-ID Název Země Status Anténa Přijímač

BOGO Borowa Gora Polsko EUREF DORNE MARGOLlN A ASHTECH-Z-XII3
GOPE Pecný Česká rep. IGS 4000ST LI/U GEOD TRIMBLE 4000SSE
GRAZ Graz Rakousko IGS DORNE MARGOLlN T ROGUE SNR-SOOO

- JOZE Jozefoslaw Polsko IGS 4000ST LI/U GEOD TRIMBLE 4000SE
+ MAR6 Mártsbo Švédsko EUREF DORNE MARGOLlN T ASHTECH Z-XII3

MDVO Mendeleevo Rusko IGS 4000ST LI/U GEOD TRIMBLE 4000SE
- METS Metsiihovi Polsko IGS DORNE MARGOLlN B ROGUE SNR-SOOO

MOPI Modra-Piesok Slovensko EUREF 4000ST LI/U GEOD TRIMBLE 4000SS1
OBER Oberpfaffenhofen SRN IGS DORNE MARGOLlN T ROGUE SNR-SOOO
ONSA Onsala Švédsko IGS DORNE MARGOLlN B ROGUE SNR-SOOO

+ RIGA Riga Litva EUREF 4000ST LI/U GEOD TRIMBLE 4000ST
+ VISO Visby Švédsko EUREF DORNE MARGOLlN T ASHTECH Z-XII3
+ ZECK Zelenchukskaya Rusko EUREF DORNE MARGOLlN T ROGUE SNR-SOOO

ZWEN Zwenigorod Rusko IGS DORNE MARGOLlN T ROGUE SNR-SOOO

zovat zpracování kampaní. Tento systém programů, skriptů
shellu (programů interpretačního jazyka operačního systému
Unix) a kontrolních souborů propojuje užití jednotlivých
částí bemského balíku. Za velkou přednost systému BPE lze
považovat možnost začlenění dalších programů do zpraco-

vání, čímž lze v podstatě zabezpečit libovolný proces v rámci
každého zpracování.

Pro LAC GOP (a zároveň i pro LAC BEK - Bayerisches
Kommission flir die Intemational Erdmessung) byla vyvi-
nuta speciální nadstavba skriptů shellu [l, 3], která zabez-
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MODEL OF PROCESSING PERMANENT GPS DATA
(OOP EUREF Locel AnaIy8I. center)
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pečuje kompletní samostatnost celého systému zpracování.
Ač je tato samostatnost teoretická (nepředvídatelných situ-
ací je vždy nespočet, stejně jako jiných omezení - disková
kapacita apod.), je významnou pomocí pro rutinní část zpra-
cování.
Uveďme zde jen hlavní charakteristiky procesu zpraco-

vání. Hlavní skript je pravidelně spouštěn každý den v urče-
nou hodinu (s výhodou v noci). Jeho úkolem je řídit kom-
pletně zpracování od začátku až do konce, což zabezpečuje
voláním skriptů konajících konkrétní danou činnost. V jed-
notlivých posloupnostech tento hlavní skript pravidelně star-
tuje testovací fáze procesu, přenosy datových souborů ke
zpracování, vlastní části zpracování měření GPS, analýzy
zpracování, generování grafických výstupů, aktualizaci ar-
chívu a WWW stránky a udržuje stálé kontrolní soubory pro
návaznost dalšího zpracování. V případě úspěšného zpraco-
vání odesílá i výsledky do regionálního datového centra.
Na obr. 2 je zachyceno schéma rutinního zpracování per-

manentní sítě, které představuje nutnou součást činnosti kte-
réhokoliv lokálního analytického centra EUREF. Tato ne-
zbytná práce spočívá v získávání dat a pomocných informací
z datových center, v základním denním zpracování, kombi-
naci denních řešení v týdenní, provádění kontrolních analýz
a naposled v předání výsledků.

Pro zpracování v LAC GOP (platí to téměř obecně pro libo-
volné LAC) jsou vstupem datové soubory (RINEX) z jedno-
tlivých stanic v rozsahu plného dne, dráhy družic, aktuální
poloha pólu a v centimetrech dostatečně přesné apriorní sou-
řadnice v systému ITRF94 (převedené do epochy platného
měsíce).
Základem zpracování je denní řešení subsítě a výsledkem

je především soubor normálních rovnic uložených do inter-
ního binárního formátu Bernese.

Kódová (pouze civilní - CIA kód) i fázová měření na obou
frekvencích představují původní observovaná měření. Tato
původní měření jsou již v úvodu ředěna z 30 s observačních
intervalů na 180 s intervaly z důvodu objemu dat a rychlosti
výpočtů.2) Kódová měření jsou dále využívána jen k výpo-
čtu oprav hodin přijímače, zatímco fázová jsou k závěrečným
výpočtům dvojitě diferencována. Předzpracování fázových
měření spočívá v detekci a opravě fázových skoků a probíhá
po základnách s využitím trojitě diferencovaných měření. Zá-
kladny jsou voleny explicitně (pět stálých - testovacích)
a ostatní nezávislé jsou doplněny při maximálním počtu prv-
ních diferencí. Dvojité diference fázových měření jsou tes-
továny na odlehlá měření s kritériem 2 cm. Neznámé ambi-
guity jsou řešeny na jednotlivých základnách jako celočíselné
hodnoty (pokud je to možné či statisticky věrohodné) meto-
dou QIF (Quasi-Ionosphere Free) [5]. Konečné vyrovnání je
prováděno při korektním zavedení všech vah, kde za neznámé
jsou považovány souřadnice všech stanic subsítě, celočíselně
nevyřešené ambiguity v QIF a parametry oprav modelu tro-
posféry.

Přesně stanovené parametry zpracování a vlastní vybavení
LAC GOP je shrnuto v následujícím přehledu:
software: Bemese OPS software V 4.0,
hardware: Pentium Intel [100 MHz, 48 Mb mem, 2 Ob disk],
operační systém: Debian Linux 1.3,
interval měření : 180 s,
elevační maska: 150,
parametry troposféry : I par 12 h [apriomí střední chyba

5 mlO,1 m abs/rel],
vyloučen v L3 (ionosphere-free) kombinaci,

extrapolovány [a priori model Saastamoinen],
finální produkt lOS,

vliv ionosféry :
meteo data:
dráhy družiclEOP :

2) Při dlouhých observacích má hustý záznam dat pro vyšší kvalitu
zpracování zanedbatelný efekt.
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Opravy z vlivu troposféry
v závislosti na azimutu
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Datum (Den GPS)

a priori souřadnice: TIRF94, aktuální epocha pro měsíc,
střední chyby a priori souřadnic: 5 cm stanice IRRF94 v aktuální

epoše, ostatní I m,
řešení ambiguit : strategie QIF (jednotlivě po základnách).

Výsledky denních zpracování jsou kombinovány (na úrovni
normálních rovnic) do týdenních řešení pomocí bernského
programu ADDNEQ [6]. V tomto kroku zůstávají stejné ne-
známé jako při závěrečném denním řešení. Avšak s výhodou
zvýšení efektivnosti závěrečné kombinace jsou ve vyrovnání
před inverzí matice z normálních rovnic eliminovány nezá-
vislé parametry tropoféry a nevyřešené ambiguity. Kromě
souboru určených souřadnic je poté výsledkem opět přede-
vším uložený systém normálních rovnic, tentokrát v nezá-
vislém formátu SINEX, který je později přebírán v regio-
nálním analytickém centru CODE.

Před zveřejněním výsledků (zasláním k dalšímu zpracování,
zpřístupnění veřejnosti) je samozřejmě nutné provést dílčí
kontroly.

Již v samotném zpracování jednotlivých dní je připraven
mechanismus vyloučení nekvalitních (velká rezidua, ...) a ne-
vhodných měření (krátké homogenní intervaly, měření na
jedné frekvenci, ...). Podobně je vyřešeno i vyřazení manév-
rujících a problematických družic. Přesto - ač zřídkakdy -
dochází k neobvyklým chybám řešení, které se projeví např.
ve výstupních charakteristikách jednotlivých kroků. Z tohoto

důvodu je vytvářen a uchováván přehledný sumář všech vý-
znamných denních a týdenních řešení a další vybrané infor-
mace z některých konkrétních kroků. Z finálního řešení den-
ního zpracování jsou pak zaznamenány nejdůležitější
kontrolní charakteristiky, které se při standardní situaci pří-
liš neliší od uvedené ukázky:

Závěrečná střední jednotková chyba :
Celkový počet dvojitě difermovaných měření:
Počet všech neznámých parametrů :
Stupeň volnosti :
Počet všech zavedených ambiguit :
Počet celočíselně vyřešených ambiguit :

0,0026 m,
17819,

262,
17569,

318,
206.

Uvedená střední chyba vyvolá značný optimizmus, ale její
hodnota nese více informaci relativní než absolutní. Před-
stavuje víceméně jen vnitřní přesnost zpracování. Objektiv-
nějším kritériem a lepší představou k hodnocení je schopnost
reprodukovatelnosti určování hodnot - souřadnic nebo zpro-
středkovaně i vzdáleností.

Pro názornou a bezprostřední kontrolu horizontální kon-
zistence každého nového denního řešení je užitečné sledovat
vybrané základny mezi stanicemi, jelikož jsou to veličiny na
systému nezávislé. Neuvažujeme ovšem možné fyzické
změny těchto veličin v časovém období.

Pro tento přístup byla v rámci LAC GOP vytvořena síť
kontrolních základen (viz obr. 1), která se snaží jednoduše
a přitom efektivně zachytit tvar zpracovávané subsítě EU-
REF. V obrázku je zachycena pouze varianta 22 základen při
současné konfiguraci subsítě. Z grafických výsledků (příklad
viz obr. 3) lze snadno vyčíst některé (určitě ne všechny) pro-
blémy denních řešení a zkonkrétnit představu o reálné přes-
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nosti jednotlivých řešení. Automaticky jsou testovány nu-
merické odchylky od aktuální střední hodnoty s kritériem
2 cm pro vybrání problematických případů.
Teprve po dokončení týdenního řešení kombinovaných

denních výsledků jsou kromě denních řešení k dispozici
všechny souřadnice i z dalšího časového úseku - týdne (ještě
v období jednoho měsíce můžeme považovat souřadnice za
konstantní!). V tomto okamžiku lze již sledovat odchylky
denních souřadnic vůči souřadnicím týdenním. Jelikož síťpři
LAC GOP není silně vázána k a priori poloze žádné stanice,
je nutné v každém porovnání provést mezi jednotlivými sou-
bory souřadnic Helmertovu prostorovou transformaci (zavá-
díme jen parametry translace [3] a rotace [3]. Potom je opět
možné z dlouhodobého hlediska sledovat kvalitu a spolehli-
vost jednotlivých stanic, navíc nezávisle v každé souřadnici.

Kontinuální zpracování permanentní sítě stanic GPS je ne-
jen výbornou zkušeností s automatizováním rutinního řešení
referenčních stanic, ale i vhodným materiálem k testování
různých přístupů a strategií. Není tak divu, že podobná snaha
se objevuje i v dalších aktivitách LAC GOP. V rutinním zpra-
cování byla z tohoto důvodu při tvorbě prvních diferencí za-
vedena pokud možno stálá volba některých základen.

Vysoce přesné práce v permanentních a geodynamických sí-
tích GPS vyžadují efektivní modelování chyb způsobených

šířením kódového i fázového signálu GPS atmosférou. Za je-
den z nejvýznamnějších faktorů, které omezují dosažitelnou
přesnost, se považuje refrakce způsobená spodními vrstvami
atmosféry, tzv. troposférická refrakce. Její vliv je proměnlivý
a závislý na okamžitém stavu atmosféry v blízkém okolí sta-
nice a není proto možné jej spolehlivě popsat.
Mezinárodní služba GPS pro geodynamiku produkuje efe-

meridy družic GPS, parametry rotace Země a souřadnice re-
ferenčních stanic v jednotném referenčním rámci ITRF94.
Považujeme-li tyto veličiny za známé, můžeme při zpraco-
vání měření GPS určovat další neznámé veličiny, např. para-
metry modelu troposféry (tropospheric delay correction).
Bernský GPS software umožňuje jak zavádění atmosfé-

rických údajů na stanici - meteo data (teplota, atmosférický
tlak a vlhkost nebo data z radiometrů), tak i použití několika
modelů troposférické refrakce a určování parametrů těchto
modelů v obecném procesu vyrovnání. Zpravidla se zavádí
jeden parametr pro stanici a časový interval 2-12 hodin.

Při zpracování sítě stanic EUREF je k dispozici řada mě-
ření na předem zvolených základnách. Systém BPE umož-
ňuje využití dílčích výstupů procesu zpracování k analýze
vlivu troposférické refrakce. Ve výpočtu vyrovnání považu-
jeme za neznámé pouze parametry modelu troposféry (mo-
del Saastamoinenův). Souřadnice stanic a efemeridy družic
jsou pevné a celočíselné hodnoty vyřešených ambiguit jsou
známé z prvního kroku vyrovnání. Pro session dlouhá 24 ho-
din se určuje 12 parametrů, tj. nový parametr se zavádí v in-
tervalu 2 hodin. Rozdělením horizontu stanice v závislosti na
azimutu na 4 shodné sektory (kvadranty) severovýchodní
(NE), jihovýchodní (SE), jihozápadní (NW) a severozápadní
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(NW) a uvážením pozorování družic GPS, které se v průběhu
session nacházejí pouze v příslušném sektoru, se získají 4 ča-
sové řady troposférických parametrů.

Obr. 4 znázorňuje průběh troposférických parametrů v jed-
notlivých sektorech ve 14denním úseku pro základnu
GOPE-WTZR. V případě řady ALL DATA se použila pozo-
rování ze všech sektorů, v důsledku poměrně stejnoměrného
rozložení družic je průběh ve srovnání s ostatními řadami vy-
hlazený. Rozdíly mezi řadou ALL DATA a řadami přísluš-
nými k jednotlivým sektorům nejsou statisticky významné
a nelze tak prokázat korelaci mezi velikostí parametrů a azi-
mutem vektoru stanice-družice.

4.2 Testování metod kombinace výsledků
v dlouhém období

Díky aktivní spolupráci Dr. Leoše Mervarta, PhD., s Uni-
verzitou v Bernu, která produkuje Bernský GPS software,
jsou k dispozici i zcela nejnovější verze některých programů
tohoto softwarového balíku. Při zavedení rutinního zpraco-
vání je možné a vhodné studovat odlišné přístupy konkrét-
ních řešení, navíc při dlouhodobém ověření.

Významným příkladem je zcela nová verze programu
ADDNEQ používaného pro kombinaci týdenních řešení,
který je používán ke spojování normálních rovnic pro dlouhé
období. V tomto případě totiž nelze uvažovat souřadnice sta-
nic za konstantní a program ADDNEQ nabízí možnost za-
vést nové parametry do závěrečného vyrovnání - rychlosti
změn souřadnic. V současné době probíhá rozsáhlá testovací
činnost tohoto programu a hledají se nejvhodnější strategie
řešení. Zároveň je zkoumána stabilita výsledků nového pro-
gramu ve srovnání s výsledky předchozí verze programu.

5. Závěr

Uběhlo jen několik roků od doby, kdy se naše republika
úspěšně zapojila do evropské aktivity spojení národních ge-
odetických sítí (klasických i kosmických). Stalo se tak právě
včas, kdy se do těchto činností prosadila v současné době
nejefektivnější z kosmických metod geodézie - GPS. Možná
právě proto jsme dnes schopni zapojit se do konkrétních pro-
jektů, z nichž některé jsou stále ještě v počáteční fázi, a při-
spět tak k rozvoji poznání v této oblasti ve světě i u nás.
Kromě několika dalších příkladů představuje založení lokál-
ního analytického centra v Geodetické observatoři Pecný
právě takovou významnou aktivitu.

Rádi bychom se nakonec v této souvislosti zmínili ještě
o čerstvě založené informační WWW stránce přibližující tuto
společnou aktivitu VÚGTK a FSv ČVUT naší i zahraniční
veřejnosti: http://gama.fsv.cvut.cv euref/

Obsahuje jak informace v obecných souvislostech, tak i ně-
které konkrétní zajímavé či významné podrobnosti. Dále je
zde zabezpečen přístup k výsledkům týdenních řešení for-
mátu SINEX a doprovodným informačním sumářům, stejně
jako nabídnuta možnost prohlížet aktuální - automaticky ge-
nerované - obrázky o kvalitě a opakovatelnosti řešení, pře-
hledové seznamy o stavu a obsahu zpracování, texty vybrané
související literatury a aktuální odkazy najiné WWW stránky
s podobnou či navazující tématikou.
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Z DĚJIN GEODÉZIE, KARTOGRAFIE
A KATASTRU

Mohlo by se zjednodušeně říci, že prapůvodní příčinou vzniku geo-
metrického plánu byly názory osvíceného panovníka Josefa II. Tento
velice vzdělaný a patřičně resolutní císař vydal dne 20. 4. 1785 pa-
tent, který se stal podkladem pro první katastrální mapování v čes-
kých zemích. Jednou provždy tedy rozdělil naši katastrální historii
na dvě éry: etapu existence katastTŮ bez měření, znamenající vyjad-
řování katastrálních okolností pouze verbálně či s pomocí jednodu-
chého grafického znázornění, a na etapu katastTŮ s měřením, která
katastrální problematiku buduje na exaktních fyzikálních základech.
Ta první etapa trvala od roku 1022, tedy od dob prvních požadavků
na odevzdávání daní knížeti Oldřichovi na podkladě soupisů půdy
do vyhlášení josefského katastru. Druhá etapa trvá od roku 1789 do-
sud a snad bude trvat napořád.

Druhým zlomovým okamžikem bylo vydání rozkazu císaře Fran-
tiška I. z 23. prosince 1817 o pozemkové dani. Po mnohaletých pří-
pravných pracech byla na podkladě tohoto patentu zahájena tvorba
tzv. stabilního katastru, který je pro svou úroveň právem považo-
ván za dilo, jímž se můžeme pyšnit nejenom v evropském měřítku.
Koneckonců podstatná část mapového fondu současného katastru
nemovitostí (stále ještě asi 70 %) je tvořena účelovou modifikací ma-
pového operátu stabilního katastru.

Neobyčejně pečlivá legislativní i koncepční příprava předcháze-
jící tvorbě tehdy nového katastru byla důvodem vzniku - podle teh-
dejších kritérií - téměř dokonalého díla. Pouze na jednu okolnost se
poněkud zapomnělo: na potřebu pravidelné a komplexní aktualizace.
V roce 1817 totiž nemohl nikdo tušit, jakou prudkou akceleraci na-
bere budoucí vývoj. Stabilní katastr postavený na zkušenosti po-
klidného, téměř neměnného stavu v organizaci a využívání půdního
fondu a dalších evidovaných skutečností nepředpokládal dramatické
změny svého obsahu. Svědčí o tom i to, že k postupné aktualizaci
bylo v rámci celé tehdejší rakouské říše vyčleněno jen 19 zeměmě-
řičů. Vlivem mnoha okolností však téměř okamžitě po dokončení
stabilního katastru se slovo stabilní v jeho názvu začalo stávat ilu-
zorním pojmem.
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Okolnosti, které měly vliv na náhlé a rozsáhlé změny ve společ-
nosti, které svým dopadem přeneseně ovlivnily i změny v obsahu
stabilního katastru, lze v podstatě rozdělit do dvou skupin: okolnosti
politické a okolnosti hospodářské. Obě skupiny se svými důsledky
podílely na zastarávání stabilního katastru již od okamžiku jeho
vzniku.

Z politického hlediska byl hlavním "hybatelem" změn samo-
zřejmě revoluční rok 1848, zvláště jeden jeho důsledek: osvobo-
zení rolníků. V souvislosti s tímto nadmíru závažným politickým
aktem totiž padla i jedna závažná bariéra v dělení nemovitého ma-
jetku, kterou byl patent císaře Josefa II. ze dne 26. května 1791,
znemožňující rozmělňování rustikálního (selského, nesvobodného)
majetku. Po zrušení nevolnictví mohl i prostý sedlák rozdělovat
pozemkovou držbu na své potomky a nikoli ji celou předávat vý-
lučně prvorozenému synu. Jaký dopad mělo toto uvolnění na or-
ganizaci půdního fondu je lehké si představit: důsledkem bylo roz-
dělování pozemků na menší části, zpravidla na řemenovité parcely,
které měly zaručit každému z nových nabyvatelů rovnoměrný po-
díl na kvalitní i méně kvalitní půdě. Ve svažitém terénu to samo-
zřejmě představovalo dělení parcel ve směru spádnice. Kromě fy-
zických důsledků v terénu se uvedené okolnosti samozřejmě
projevily i náhlým nárůstem nároků na změny v obsahu stabilního
katastru. Řemenovité pozemky však v důsledku nedobré komuni-
kační přístupnosti, nemožnosti uplatnění příznivé agrotechnické
technologie, zvýšené vodní eroze kulturní vrstvy pozemků i z dal-
ších důvodů způsobily značné snížení produkční schopnosti půdy,
takže uvedená situace měla v dalších desetiletích vliv na opačný
trend - snahu o scelování pozemků, legislativně završenou záko-
nem č. 92/1883 ř. z., (říšského zákoníku) o scelování pozemků. Sa-
mozřejmě, opět s obrovskými nároky na změny v obsahu stabil-
ního katastru.

Druhým momentem ovlivňujícím strukturu a organizaci půdního
fondu a celého obsahu stabilního katastru byla změna v hospodář-
ské situaci jednotlivých zemí, způsobená průmyslovým využitím
převratného vynálezu parního stroje. Důsledkem byla změna ve
struktuře průmyslové výroby, především restrukturalizace dosavad-
ních manufaktur na továrny moderního typu. S tím samozřejmě sou-
visí i značné rozšiřování obcí a měst o továrny a sídlištní celky a vznik
nových komunikací včetně železničních. To vše stabilní katastr vstře-
bával nedokonale a i přes reambulační etapu z roku 1869 pouze čás-
tečně. Potřeba vzniku patřičných legislativních a technických zásahů
byla stále aktuálnější.

Rozhodujícím legislativním krokem k nápravě bylo vydání zá-
kona ze dne 23. května 1883 č. 83/1883 ř. z., o evidenci daně po-
zemkové. Zákon stanovil, že katastrální operát se musí udržovat
v souladu se skutečným a právním stavem. Všichni držitelé po-
zemků obdrželi opisy svých pozemnostních archů, aby věděli,jakje
jejich majetek zapsán v katastru, a aby mohli stav zápisů konfron-
tovat se zápisy ve veřejných knihách. Držitelé byli ze zákona po-
vinni oznamovat každou změnu skutečností vedených v katastru.
Současně s tím zákon uložil vyznačování pozemkových a stavebních
parcel ve veřejných (zvláště pozemkových) knihách shodně s ozna-
čováním ve stabilním katastru. Jakoukoli provedenou změnu si
v rámci ohlašovací povinnosti musely vzájemně sdělovat pozemková
kniha a stabilní katastr. Ohlašovací povinnost měly i soudy a ostatní
úřady. Zákon č. 83/1883 ř. z., se stal mimořádně závažnou normou.
O 44 let později jiná závažná norma - zákon č. 177/1927 Sb. z. a n.,
o pozemkovém katastru ajeho vedení (katastrální zákon) - převzala
ze zákona č. 83/1883 ř. z., vše pozitivní a v mnohém se stala jeho
pokračovatelem.

Ohlašovací povinnost změn a udržování obsahu katastru v sou-
ladu se skutečným a právním stavem byly okolnosti, které si nutně
vyžádaly hledání speciálního nástroje umožňujícího dobrou komu-
nikaci mezi justičními a katastrálními orgány, či jinak řečeno mezi
majetkoprávními specialisty a katastrálními specialisty, a současně
srozumitelného i pro poučenou laickou (uživatelskou) veřejnost. Na-
víc nástroje, jehož použití není výlučně závislé na omezených ka-
pacitách státních orgánů, neboť může být svěřeno i odborně kvalifi-
kované soukromé sféře. Z té doby tedy pochází princip (nikoli
současná podoba) geometrického plánu.

V průběhu více než 110 let existence geometrického plánu se vy-
víjela a měnila terminologie i podoba vlastního plánu. Postupně byl
geometrický plán označován jako geometrovský plán, geometrický
polohový plán, geometrický situační plán, geometrický (poloho-
pisný) plán, geometrický (výškopisný) plán [což byl polohopisný
plán doplněný výškovými kótami podrobných bodů), geometrický
(oddělovací) plán, případně označován i jinými méně frekventova-
nými názvy.

Používání jednoduchého a přitom jednoznačného názvu geome-
trický plán se ustálilo se vznikem evidence nemovitostí v roce 1964.
Geometrický plánje jako terminus technicus et iuristicus vnímán od-
bornou i laickou veřejností jako vyčerpávající a akceptovatelný. Pou-

žívání jiných či rozšiřujících názvů rozhodně nelze doporučit, pro-
tože by u laické veřejnosti mohlo působit jako matoucí a zavádějící
element.

Výrazně se měnila i vizuální podoba plánu. Archaický geome-
trický plán, v porovnání se současným, působí jako efektní grafické
dílo. Všechny stejnopisy geometrického plánu byly původně zhoto-
vovány ručně jako originály v dokonalém kaligrafickém provedení.
Nosným médiem byl transparentní materiál v podobě různých oleát,
voskovaných tkanin či pauzovacího papíru, kreslicím materiálem
byly ručně třené tuše. Původní stav a konstrukční čáry se v grafické
části znázorňovaly černě, nový stav červeně, konstrukční a oměrné
či jiné kontrolní míry modře; oddělené parcely byly zvýrazňovány
podbarvením nebo alespoň barevným lemováním. Zcela výjimečně
se stejnopisy vyhotovovaly reprodukčně.

Postupem doby docházelo k ekonomizaci procesu tvorby geo-
metrických plánů. Barevná škála se omezila na černočervenou to-
nalitu, předloha na pauzovacím papíru byla rozmnožována jedno-
duchými postupy na papír. Pouze u větších geometrických plánů či
mimořádně vysokého počtu stejnopisů byly používány vícebarevné
reprodukční metody jako fotolový (želatinotiskový) soutisk či ofset.
Podstatná většina plánů byla rozmnožována jednoduchými, jedno-
barevnými metodami s nutností dodatečné adjustace nového (červe-
ného) stavu.

Průlom do předchozí dvoubarevné praxe učinila směrnice býva-
lého Ceského úřadu geodetického a kartografického ze dne 31. října
1975 č. 4000/1975-22, která v § 7 stanovila zásadujednobarevnosti
geometrických plánů. Tuto zásadu převzala i současná právní úprava,
která navíc umožňuje vyhotovování geometrických plánů automati-
zovaným způsobem.

Ing. Jan Bumba,
Praha

Zeměpisné atlasy velkých formátů
a rozsahů

V historii kartografické produkce zaujímaly vždy výjimečné posta-
vení velkoformátové zeměpisné atlasy. Najejich zpracování se zpra-
vidla podílely rozsáhlé kolektivy odborníků a staly se určitým vyjá-
dřením rozvoje vědy, techniky a kultury státu, který atlas vydal.
Velmi reprezentativní byly zejména atlasy komplexnějšího tematic-
kého pojetí, zobrazující v různých mapových měřítkách území celé
Země. Ve světě dosud vzniklo jen několik desítek takto definova-
ných kartografických děl. Lze k nim právem zařadit i některé ze-
měpisné atlasy vytvořené v uplynulém období existence Ceskoslo-
venské republiky.

Prvním rozsáhlým velkoformátovým dílem vysoké odborné
úrovně byl ATLAS REPUBLIKY CESKOSLOVENSKÉ,
který vydala Ceská akademie věd a umění v nakladatelství Orbis
v letech 1931-1935. V tomto případě šlo o tzv. národní atlas zobra-
zující na mapách různých tématik pouze území Ceskoslovenska. Na
tvorbě atlasu se podílel rozsáhlý kolektiv specialistů, kresbu a re-
produkci map zajistil Vojenský zeměpisný ústav v Praze.

Další významnější velkoformátový atlas vznikl v roce 1958, kdy
byl vydán ATLAS PODNEBí CESKOSLOVENSKÉ RE-
PUBLIKY. Jak ukazuje název, byl tento atlas monotématicky za-
měřen a zobrazoval pouze území Ceskoslovenska v jednotném mě-
řítku 1:1 000 000. Obsahoval 87 mapových listů, které poskytovaly
poprvé ucelený systematický obraz o klimatických a fenologických
poměrech na území státu. Tematický obsah map byl vytvořen pře-
devším Hydrometeorologickými ústavy v Praze a Bratislavě na pod-
kladě dlouholetých pozorování. Kartografické práce provedl Karto-
grafický a reprodukční ústav v Praze.

V polovině šedesátých let vyšly krátce po sobě tři tématicky zcela
odlišné velkoformátové atlasy. Všechny patřily k vrcholům naší po-
válečné kartografické tvorby a dosáhly mimořádného vnitrostátního
i mezinárodního ocenění.

V roce 1965 vydalo nakladatelství Našeho vojska publikaci s ná-
zvem CESKOSLOVENSKÝ VOJENSKÝ ATLAS, sestáva-
jící z části geografické a části vojenskohistorické. Geografická část
obsahovala 224 stran s mapami různých tématik, rozměrů a měřítek,
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zobrazující území všech světadílů. Na 135 stranách vojenskohisto-
rické části byly zobrazeny a popsány průběhy válek od starověku do
vydání atlasu. Atlas vznikl ve spolupráci voienských specialistů
v oboru geografie a kartografie s pracovníky Ceské akademie věd
(ČSAV), Slovenské akadémie vied (SAV), vysokých škol a dalších
vědeckých institucí. Zásluhu na vysoké úrovni kartografického zpra-
cování map měly Vojenský kartografický ústav v Harmanci a Vo-
jenský zeměpisný ústav v Praze. I když byla tato publikace určena
především armádním složkám, stala se záhy významnou a využíva-
nou součástí československého vědeckého a kulturního fondu.
Další pozoruhodnou atlasovou publikací byl ATLAS ČESKO-

SLOVENSKýCH DĚJIN, vydaný Ústřední správou geodézie
a kartografie (USGK) v roce 1966. Obsahovala 45 mapových listů
informujících o vývoji demografických, sociálních a politických po-
měrů na území státu od počátku jeho osídlení do roku 1960. Od-
borný obsah map byl dílem pracovníků Historických ústavů ČSAV
a SAV,Archeologického ústavu ČSAV a dalších vědeckých praco-
višť i vysokých škol. Kartografické zpracování map zajistil Karto-
grafický a reprodukční ústav v Praze za účasti dalších složek ÚSGK.
V roce 1966 vydala ÚSGK ATLAS ČESKOSLOVENSKÉ

SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY. Atlas obsahoval v 7 tema-
tických oddílech na 58 mapových listech celkem 433 map, řadu dia-
gramů a dalších grafických údajů. Mapy poskytovaly velké množ-
ství informací o přírodním prostředí, obyvatelstvu, průmyslu,
zemědělství, dopravě, spojích a životní úrovni Československa. Zá-
kladní mapy zobrazovaly státní území v jednotném měřítku I: I 000
000, doplňkové mapy v měřítkách menších. Na rubu každého ma-
pového listu byl uveden stručný text k mapám, resumé a vysvětlivky
v anglickém a ruském jazyce. Na tvorbě a recenzích map se podí-
lela řada pracovníků vědeckých a odborných institucí, především
z Geografického ústavu ČSAV a SAV,ÚSGK a vysokých škol. Vy-
nikající kartografické zpracování atlasu bylo zabezpečeno Karto-
grafickým a reprodukčním ústavem s přispěním dalších složek
USGK.
Po vydání uvedených tří atlasů nevzniklo u nás po řadu dalších

let mimořádné kartografické dílo. Až v roce 1975 vydalo Minister:
stvo národní obrany publikaci s názvem VOJENSKY ZEMĚPISNY
ATLAS (236 mapových stran). Atlas vznikl jako přepracované a ak-
tualizované vydání geografické části původního Ceskoslovenského
vojenského atlasu. Byl zpracován ve dvou jazykových verzích -
české a slovenské. Při jeho tvorbě spolupracoval kolektiv vojenských
i civilních odborníků, jehož základ se vytvořil již při zpracování pů-
vodního atlasu. Na velmi kvalitním kartografickém ztvárnění atlasu
se podílely Vojenský kartografický ústav a Vojenský zeměpisný
ústav. Atlas znovu dokumentoval vysokou úroveň československé
geografie a kartografie. Do současné doby nebyl u nás vydán ze-
měpisný atlas srovnatelného rozsahu a obsahu.
V ro~e 1980 vydala SAV a Slovenský úrad geodézie a kartogra-

fie (SUGK) ATLAS SLOVENSKEJ SOCIALlSTlCKEJ
REPUBLIKY. Obsahoval 296 stran zobrazujících v různých té-
matikách a měřítkách území Slovenska. Tvorby atlasu se zúčastnilo
velké množství vědeckých, odborných a technických pracovníků
SAV,SÚGK, vysokých škol a dalších institucí. Kartografické ztvár-
nění atlasu vynikající úrovně provedla SÚGK ve výrobním podniku
Slovenská kartografie.
V omezeném počtu výtisků určených jen pro potřeby státních or-

gánů, byl v roce 1984 vytvořen Geografickým ústavem ČSAV AT-
LAS ZE SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ. Atlas obsahu-
jící 30 mapových listů velkého formátu, byl sestaven na podkladě
sčítání z roku 1980. Jeho kartografické zpracování provedl Vojenský
kartografický ústava Vojenský zeměpisný ústav.
V roce 1987 byl vydán rovněž jen pro potřeby státních orgánů

ATLAS OBYVATELSTVA ČESKOSLOVENSKÉ SOCI-
ALISTICKÉ REPUBLIKY. Na jeho tvorbě se podíleli pracov-
níci Geografického ústavu ČSAV a Federálního statistického úřadu.
Na 24 mapových listech zobrazujících Československo v základním
měřítku 1:750 000 je vyjádřena struktura obyvatelstva, jeho za-
městnanost, mobilita, bydlení, občanská vybavenost a životní pro-
středí. Kartografické zpracování atlasu zajistil Vojenský kartogra-
fický ústava podnik Slovenská kartografie v Bratislavě.
Pozoruhodným a obsahově velmi hodnotným díle je ETNO-

GRAFICKÝ ATLAS SLOVENSKA, vydaný v roce 1990. Ob-
sahuje 104 stran velkého formátu bohatě naplněných mapami Slo-
venska různých tématik a měřítek. Byl vytvořen a vydán ve
spolupráci Národopisného ústavu SAV a Slovenské kartografie.
Kromě uvedených stěžejních velkoformátových děl byla v uply-

nulých letech v Ceskoslovensku vydána řada zeměpisných atlasů
středního nebo malého formátu. Byly to především školní zeměpisné
atlasy a atlasy určené ke komerčnímu využití.

Prof Ing. Erhart Srnka, DrSc.,
Brno

KOLÁŘ, J.: Geografické informační systémy. Praha, Vydavatel-
ství ČVUT 1997. 149 s., 19 tab., 58 obr. Cena 52 Kč.

Skrípta vydaná v prosinci 1997 se zabývají základními aspekty pro-
blematiky spojené s geografickými informačními systémy (G1S).
Obsah publikace je rozvržen do 8 kapitol. V předmluvě jsou cha-
rakterizovány důvody vedoucí ke vzniku GIS jako nástroje, který
umožňuje modelování souborů prostorových dat. GIS na podstatně
vyšší úrovni plní úlohy doposud svěřené mapám a nadto umožňují
nejrůznější účelové analýzy dat o území.

První kapitola je věnována popisu a užití G1S, v jejichž rámci jsou
sledované systémy kategorizovány. Uvádí se typy úloh řešitelných
jejich pomocí, důvody vedoucí k zavádění GIS i široký okruh jejich
uživatelů.

Vyjádřením a popisem světa prostřednictvím G1Sse zabývá druhá
kapitola. Jsou zde charakterizována prostorová data, jimiž je krajina
zobrazena.

Třetí kapitola je věnována popisu modelů prostorových dat.
V rámci vektorových modelů je probrán kromě jeho obecných cha-
rakteristik špagetový a topologický model; u rastrových modelů se
pozornost soustřeďuje na výčet a popis druhů rastrových sítí, řádko-
vou kompresi dat a konečně na kvadrantový a nepravidelný rastrový
model. Porovnání výhod a nevýhod vektorového a rastrového mo-
delu je obsaženo v závěrečném odstavci kapitoly.

O problematice správy databáze vypovídá čtvrtá kapitola. Je zde
popsána struktura prostorových dat, charakterizována počítačová da-
tabáze a struktura databázových souborů. Další část se zabývá řídí-
cími systémy databáze (hierarchickým, síťovým a relačním mode-
lem) a komunikačními jazyky. V předposlední části kapitoly je
charakterizován objektově orientovaný databázový řídící systém. Zá-
věrečný odstavec pak upozorňuje na problematiku organizace dat
v databázích v závislosti na umístění geometrických dat a atributů
v databázových systémech.

Pátá kapitola se zabývá pořizováním dat vstupujících do databáze
prostorových dat. Jsou zde uvedeny zdroje dat, z nichž nejdůležitější
jsou mapy a snímky území. Jejich vstup do databáze probíhá pro-
střednictvím ruční digitalizace nebo skenováním; oba způsoby jsou
stručně charakterizovány a vzájemně porovnány. Další část je věno-
vána datům pořízeným metodami dálkového průzkumu; zahrnuje
charakteristiku vlastnosti těchto dat a výčet družicových systémů ur-
čených k jejich pořizování včetně příslušných základních parametrů.
Závěrečné odstavce kapitoly se soustřeďují na tu skupinu digitálních
dat, která je do dané databáze přebírána z jiných databází. Tato data
jsou zde členěna na základní kartografická data, data o přírodních
zdrojích a digitální výšková data.

Důležitou součástí charakteristiky libovolného GIS - kvalitou dat
- se zabývá šestá kapitola. Sleduje se zde přesnost polohových dat
a atributů, kvalitativní standardy, datová úroveň vztažená ke kvalitě
jednotlivých dat (polohová přesnost, přesnost atributů, vnitřní pro-
vázanost a rozlišení) i databázová úroveň týkající se datového sou-
boru jako celku (úplnost databáze, aktuálnost dat, původ databáze).
Je probrána i uživatelská úroveň (náklady potřebné na nákup dat i na
práci s daty a přístupnost dat).

Pozornost je věnována i rozboru zdrojů chyb; chyby jsou přitom
kategorizovány ve třech úrovních. Nejdůležitější z nich, tj. chyby za-
těžující převzatá data, dále chyby vzniklé při pořizování dat, jejich
ukládání a užívání, jsou podrobněji komentovány. Vhodně je zařa-
zeno i varování uživatelů před nesprávným použitím výsledku ana-
lýzy dat v G1S. Závěr kapitoly upozorňuje na vztah mezi kvalitou
dat a cenou příslušné databáze; uvádí, že s růstem požadavků na kva-
litu se cena zvyšuje podstatně rychleji.

Jednu ze stěžejních částí publikace představuje sedmá kapitola,
která se zabývá funkčními nástroji G1S. Funkce GIS jsou rozděleny
na údržbu a analýzu prostorových dat, údržbu a analýzu popisných
dat, společnou analýzu prostorových a popisných dat a na výstup
dat. Jsou zde charakterizovány analytické funkce a funkční modely
krajiny; dále je probrána systémová analýza geoinformace - typy
otázek a odpovědí vztažených k obsahu databází.

V rámci údržby a analýzy geometrických dat se zabezpečuje ze-
jména transformace polohových dat do správného formátu a editace
grafických symbolů (tj. linií); náleží sem např. geometrické trans-
formace dat, navazování hran aj. Při údržbě a analýze atributů se
uplatňují jednak editační funkce, jednak analytické funkce, které vy-
bírají z databáze záznamy vyhovující předem zadaným podmínkám.
Smyslem společné analýzy geometrických a popisných dat je po-
skytnutí souhrnné informace o daném objektu databáze; pracovní
postup zahrnuje výběr dat a jejich analýzu. Jsou zde uvedeny výbě-
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rové, klasifikační a měřicí funkce, funkce překrytí, funkce v okolí
daného objektu a spojovací funkce. Závěrečné - výstupní - funkce
slouží pak k přípravě výsledků analýzy na prezentaci, zpravidla ve
formě topografické či tematické mapy.

Osmá kapitola, která publikaci uzavírá, se zabývá problematikou
zavádění GlS do užívání. Poskytuje informaci o nabídce systémů
(uvádí výčet 25 vybraných softwarových produktů GlS a jejich vý-
robců) a charakterizuje jednotlivé rozhodovací fáze vyúsťující ve vý-
běr nejvhodnějšího systému pro řešení daného úkolu. Jsou též uve-
deny problémy související se zaváděním zvoleného GIS do provozu.
Na závěr je velice vhodně zařazen anglicko-český slovníček někte-
rých odborných termínů.

Skripta, jejichž obsah je přehledně uspořádán a velice srozumi-
telně podán, poskytují vynikající vstupní informaci o hlavních aspek-
tech spojených s tvorbou a užitím GlS. Pro případné další vydání je
možno doporučit rozšíření odstavce věnovaného datům dálkového
průzkumu o výčet a charakteristiku leteckých dat dálkového prů-
zkumu. Vhodné by bylo i doplnění o seznam vybrané literatury vě-
nované GIS.

RNDr. Ing. Jaroslav Uhlíř;
Zeměměřický úřad,

Praha

Ve dnech 28. června až I. července 1998
se bude v Brně konat mezinárodní konfe-
rence GIS Brno 1998 s názvem Prosto-
rové informační infrastruktury pro 21.
století o informační společnosti EU
a bude součástí dlouhodobé série konfe-
rencí GIS Brno, které pravidelně ve dvou-
letém cyklu pořádá Laboratoř geoinfor-
matiky a kartografie geografie Pr'"F

Masarykovy univerzity v Bmě ve spolupráci s Mezinárodní karto-
grafickou asociací (ICA), Kartografickou společností ČR a Českou
asociací pro geoinformaci (GAGI). Záštitu nad konferencí přijal Jeho
Magnificence rektor Masarykovy univerzity prof. RNDr. Eduard
Schmidt, CSc.
Konference byla členěna do čtyř tematických okruhů:
I. Digitální kartografie - sběr a pořizování dat, databáze, údržba

a aktualizace, zhodnocení uživateli, využití geodat při územním
plánování a projektování, využití geodat pro vojenské účely, vyu-
žití geodat v bankovnictví, finančnictví a obchodu, standardy.

II. Otevřené GIS - interoperabilita systémů, datové warehousy, te-
lekomunikace, Internet, Intranet, Extranet, LAN, WAN, mapy
a GIS na Internetu, distribuované versus centrální systémy.

III. Distribuce a vizualizace dat - rovnoprávný přístup k datům,
oceňování, filozofie přístupu k datům, ochrana dat před zneuži-
tím, uživatelsky upravené versus standardní produkty, GPS a geo-
informace.

IV. Národní, kontinentální a globální infrastruktura - geoinfor-
mace, její infrastruktura a proč ji potřebujeme, národní a celosvě-
tový rozvoj v současnosti, aktivity Evropské unie a ostatních or-
ganizací, role organizací zabývajících se výzkumem v oblasti
geoinformace.
Vědecký program konference zahrnuje workshopy, plenární za-

sedání, panelovou sekci, firemní workshopy, fórum o informační
společnosti EU a také technickou výstavu, které se zúčastní přední
světoznámé firmy.

Účast na chystané konferenci přislíbili ředitelé programů finan-
covaných Evropským společenstvím a také významní představitelé
evropských a světových organizací, zástupci ministerstev ČR (fi-
nancí, průmyslu a obchodu, zemědělství, obrany, vnitra, minister-
stva pro místní rozvoj), ředitelé bank a významných organizací a spo-
lečností vytvářejících informační infrastrukturu, vedoucí oddělení
informatiky Kanceláře prezidenta ČR, zástupci Poslanecké sně-
movny, katastrálních a pozemkových úřadů, magistrátů, okresních,
městských a obecních úřadů, vědečtí pracovníci univerzit a dalších
institucí z celého světa (v roce 1996 konferenci navštívilo téměř 300
účastníků z 25 zemí).

Předsedou organizačního výboru je doc. RNDr. Milan Konečný,
CSc.

Sekretariát konference:
Masarykova univerzita, katedra geografie PřF,
GIS Brno '98, Kotlářská 2, 611 37 BRNO
Telefon: 05/42 128276,42 1283 18,42 1283 16,42 1283 11,
Fax: 05/42128301,42128300,42128316,
E-mail: gis98@porthos.geogr.muni.cz.
http://www.geogr.muni.czlgis.

47. Deutschen Kartographentag
Kartographie
Kommunikation
Kunst

in Dresden, der Landeshauptstadt des Freistaates Sachsen, begriiBen
zu konnen.

Die Konferenz findet vom 1. bis 6. Juni 1998 im Messe und Con-
gress Centrum DREPUNCT an der Technischen Universitiit Dresden
mit Fachvortragen,

Europaforum,
Jugendforum,
Posterausstellung,
Kartenausstellung,
Firmenausstellung,
Fachexkursionen und
Rahmenprogramm

statt.

Prof. Dr.-Ing. Ingeborg Wilfert (Vorsitzende)
Technische Universitat Dresden
Institut fiir Kartographie
01062 Dresden

Tel.: 0351-463 4809
Fax: 0351-463 7028
e-mail: wilfert@karst9.geo.tu-dresden.de
Internet: http://www.tu-dresden.de/fghgiklanfang.htm

Na titulní straně obálky čísla 3 našeho časopisu má být uve-
deno:

Praha, březen 1998
Roč. 44 (86) • Číslo 3 • str. 49-72

Cena Kč 14,-
Sk 21,60

VODŇANSKÝ, 1.: ArcČR 500 - geografická databáze
1: 500000
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Z GEODETICKÉHO A KARTOGRA-
FICKÉHO KALENDÁŘE

Výročí 55 let:

27. ledna 1998 - Ing. Ludmila Matějíčková, rodačka z Pral!Y,ab-
solventka oboru geodézie a kartografie Stavební fakulty (FSv) CVUT
v Praze z roku 1967. Pracovala jako geodet na stavbě dálníce u Vo-
jenských staveb Praha. Roku 1969 nastoupila řádnou aspiranturu na
FSv CVUT v oblasti laserů; obhajoba předložené práce jí nebyla
z politických důvodů povolena. Od roku 1975 působila v provozu
pro výstavbu metra Geodézie Praha a ve středisku technologických
služeb. V roce 1988 přešla k tehdejšímu Geodetickému a kartogra-
fickému podniku, Praha. Od roku 1995 je odbornou asistentkou ka-
tedry speciální geodézie. Z oboru inženýrské geodézie a aplikací la-
serů publikovala samostatně nebo jako spoluautorka asi tři desítky
prací, některé z nich i v GaKO.

Výročie 60 rokov:

10. januára 1998 - Ing. Viliam Kemé!1y, zástupca riaditefa tech-
nického katastrálneho odboru (T~O) Uradu geodézie, kartografie
a katastra Slovenskej republiky (UGKK SR). Narodil sa v Plášťov-
ciach (okres Levice). Po maturite na Jedenásťročnej strednej škole
v Sahách nastúpil 20. 8. 1956 do Oblastného ústavu geodézie a kar-
tografie v Žiline, Okresné meračské stredisko v Banskej Bystrici,
kde pracoval do 6. 8. 1960. Potom odišiel študovať zememeračské
inžinierstvo na Stavebnú fakultu Slovenskej vysokej školy te~hnic-
kej v Bratislave. Po jeho skončení v roku 1965 nastúpil do Ustavu
geodézie a kartografie (od I. I. 1968 Oblastný ústav geodézie) v Bra-
tislave, kde najsk6r pracoval ako vedúci čaty na mapovacích prá-
cach. V roku 1967 p6sobil ako vedúci rajónu Strediska geodézie (SG)
v Leviciach, detašované pracovisko v Sahách. V tejto funkcii po-
kračoval aj v SG Bratislava-vidiek (1968 až 1970) a od I. I. 1971
do 31. 12. 1972 ako vedúci tohto SG.1. 1. 1973 prešiel do Geodé-
zie, n. p., (od I. 7.1989 š. p.) Bratislava, kde až do 31. 12. 1990 vy-
konával funkcie: vedúci prevádzky a zástupca vedúceho prevádzky
evidencie nehnutefností (EN), opať vedúci prevádzky EN, špecialista
pre EN a vedúci riadenia výroby. V rámci re~trukturalizácie rezortu
Slovenského úradu geodézie a kartografie (SUGK) prešiel I. I. 1991
do Správy geodézie a kartografie (SGK) v Bratislave do funkcie zá-
stupcu riaditefa SGK. Siroká odborná činnosť v organizáciách re-
zortu SÚGK a dobré organizačné schopnosti prispeli k tom!!, že
21. 12. 1992 bol vymenovaný za,riaditefa odboru katastra SUGK
a od roku 1993 za riaditefa TKO UGKK SR. Je aktívnym zlepšova-
tefom a autorom 4 zlepšovacích návrhov a zúčastňoval sa na tvorbe
technických predpisov z oblasti EN a mapovania. V terajšej funkcii
p6sobí od I. 2. 1998.

22. ledna 1998 - Ing. Jindřich Rozporka, vedoucí provozu mapo-
vání bývalého podniku Geodézie Liberec. Po absolvování Vojenské
akademie v Brně nastoupil v roce 1956 k Oblastnímu ústavu geo-
dézie a kartografie v Liberci, kde pracoval na topografickém a úče-
lovém mapování a údržbě trigonometrické sítě. V roce 1962 byl vy-
slán s prvními československými geodety na Kubu, kde působil dva
roky jako hlavní měřič na hlubinných a povrchových dolech. Zís-
kané jazykové a odborné zkušenosti využil na Kubě ještě v letech
1966-1968 a 1974-1977, kdy mj. zastával i funkci poradce ředitele
Kubánského ústavu geodézie a kartografie při budování katastru
a mapování.
30. ledna 1998 - Ing. Vladimír Simonov, narozený v Brně, ab-
solvoval zeměměřické studium na bratislavské SVST v r. 1959 a na-
stoupil u Geod. ústavu v Bratislavě. Jeho pracovní začátky jsou spo-
jeny s budováním zařízení na bodech čs. trigonometrické sítě.
V roce 1964 přešel do OÚGK v Brně. Podílel se na zřizování po-
drobných bodových polí, tvorbě map velkých měřítek, geodetic-
kých pracích na stavbě dálnice Praha-Bratislava. V roce 1972 se
stal vedoucím oddílu THM, od r. 1976 až do 1988 byl vedoucím
oddělení technické kontroly. Během této doby působil v letech
1982-1983 jako geodet v Iráku. V r. 1988 byl vedením resortu jme-
nován cenovým gestorem oboru geodetických a kartografických
prací. Tuto nepopulárně vnímanou funkci, která v sobě nesla kon-

flikty tehdejšího hospodářského systému, ukončily nové politické
a ekonomické poměry po r. 1989. V roce 1991 se stal zástupcem
ředitele KGKS pro Jm kraj v Brně, se vznikem katastrálních úřadů
v r. 1993 byl jmenován ředitelem Katastrálního úřadu Brno-město.
Z této funkce odešel v r. 1996 do důchodu. V současné době pra-
cuje u téhož KÚ na úseku kontroly a přejímání státních zakázek
podrobných bodových polí prováděných podnikatelskými organi-
zacemi. Aktivně pracoval v odborné skupině mapování CSVTS a or-
ganizačně se podílel na pořádání mnoha odborných akcí brněnské
pobočky ČSVTS.
2. února 1998 - Ing. Zbyněk Žižka, dřívější náměstek předsedy
Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, rodák z Bílé Tře-
mošné. Je absolventem reálného gymnázia ve Dvoře Králové nad
Labem, ve studiu pokračoval na Zeměměřické fakultě ČVUT
v Praze, kde byl v roce 1956 promován zeměměřickým inženýrem.
Poté prožil velkou část života na severu Čech v Liberci. Během své
činnosti v Liberci prováděl topografické mapování v měřítkách
1:5 000 a 1 : 10 000, řídil práce na mapových podkladech pro me-
liorace a závlahy, mapování velkých měřítek, technicko-hospodář-
ském mapování a tvorbě Základní mapy velkého měřítka i práce
v evidenci nemovitostí. Od roku 1962 pracoval jako provozní inže-
nýr, po reorganizaci resortu v roce 1968 jako vedoucí výroby od-
štěpného závodu 04 Liberec národního podniku Inženýrská geodézie
v Praze. V roce 1972 byl jmenován technicko-výrobním náměstkem
národního (později státního) podniku Geodézie, Liberec. Tuto
funkci zastával 18 let. V roce 1962 se podílel na vypracování kon-
cepce technicko-hospodářského mapování ve velkých měřítkách.
V roce 1975 pracoval jako vedoucí pracovní skupiny pro řešení vý-
zkumného úkolu o uplatnění nových inovačních záměrů v oblasti
tvorby dekadických map velkých měřítek a v evidenci nemovitostí.
Koncem roku 1990 přešel na Ceský úřad geodetický a kartografický
v Praze, kde byl jmenován do funkce náměstka předsedy úřadu. Po-
dílel se na přípravě všech základních dokumentů úřadu z oblasti
technické, ekonomické i legislativní. Nemalou úlohu sehrál i v pří-
pravě realizace reformy resortu a při uvádění nových zákonných no-
rem do života k I. I. 1993. Byl dlouholetým členem státní zkušební
komise ČVUT v Praze pro závěrečné zkoušky absolventů oboru ge-
odézie a kartografie.
11. března 1998 - Ing. Zdena Slatinková, dřívější samostatný vý-
zkumný a vývojový pracovník v n. p. Geodézie Liberec. Po dvou-
leté praxi odešla na studium vysoké, školy a po jejím absolvování v r.
1959 se vrátila k podniku (tehdy OUGK Liberec). Byla vyslána jako
první žena z resortu v letech 1975-77 jako expert na Kubu. Za do-
sahované pracovní výsledky jí byla udělena nejvyšší podniková a re-
sortní vyznamenání.
13. března 1998 - Doc. Ing. Mojmír Svec, CSc., pražský rodák. Po
absolvování Zeměměřické fakulty ČVUT v Praze roku 1957 na-
stoupil k tehdejšímu Státnímu ústavu pro projektování vodohospo-
dářských staveb - Hydroprojekt v Praze. Jeho hlavním zaměřením
se stalo měření posunů přehrad. Roku 1964 přešel na katedru speci-
ální geodézie FSv ČVUT v Praze na místo odborného asistenta se
specializací inženýrské geodézie. Roku 1972 obhájil kandidátskou
disertační práci z problematiky přesné mikrotriangulace pro sledo-
vání posunů staveb. V roce 1982 byl jmenován docentem geodézie
a převzal přednášky v oboru stavební geodézie pro posluchače ne-
geodetických zaměření. Je spoluautorem 3 skript a autorem zhruba
50 odborných prací v časopisech a sbornících konferencí z oboru in-
ženýrské geodézie. V současnosti zastává funkci zástupce vedoucího
katedry.
16. března 1998 - Ing. Marie Matzkeová, vedoucí pracovnice fo-
togrammetrického oddílu Geodézie, Brno. Zeměměřické studium
absolvovala na Vojenské akademii v Brně; v r. 1956 nastoupila do
Oblastního ústavu geodézie a kartografie v Brně a většinu své prak-
tické činnosti věnovala využití fotogrammetrie v zeměměřické praxi.
Veřejně působila v Československé vědeckotechnické společnosti
jako členka výboru odborné skupiny fotogrammetrie a dálkového
průzkumu Země. Její práce odborná i veřejná byla vždy uznávána
a vysoce hodnocena.

9. ledna 1998 - Ing. František Klimecký, vedoucí fotogramme-
trického oddílu Geodézie, Brno, u jehož založení a uvedení do pro-
vozu v r. 1958 stál. Pod jeho dlouholetým vedením dosáhl oddíl vý-
značných pracovních úspěchů jak v oblasti mapování, tak i při
speciálních aplikacích fotogrammetrie v národním hospodářství.
Jeho práce byla vždy po zásluze vysoce hodnocena.
18. ledna 1998 - prof. Ing. Vladislav Hojovec, DrSc., dřívější ve-
doucí katedry mapování a kartografie na FSv ČVUT v Praze. Po
studiích na Zeměměřické fakultě ČVUT nastoupil jako asistent
u prof. F. Fialy a věnoval se pedagogické dráze. Zastával některé
akademické funkce. byl např. proděkanem Stavební fakulty. Jeho
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hlavním oborem jsou teoretické otázky kartografického zobrazo-
vání; z tohoto oboru obhájil v r. 1981 doktorskou dísertační práci
na téma "Metodika nových kartografických zobrazení a jejich opti-
malizace" a tomuto oboru je věnována také větší část jeho publi-
kační činnosti. Zabýval se též problémy výpočetní techniky, ze-
jména pak automatizací zobrazovacích a výpočetních prací.
Z tohoto oboru zavedl přednášky na směru geodézie a kartografie,
a zpracoval potřebná skripta, byl vedoucím kolektivu autorů vyso-
koškolské učebnice "Kartografie". Byl členem mnoha vědeckých
a odborných institucí. Velmi rozsáhlá je jeho publikační činnost,
čtenářům našeho časopisu je znám z mnoha článků. Za svoji peda-
gogickou činnost byl jmenován "Zasloužilým učitelem" a obdržel
další vyznamenání a čestná uznání.
30. ledna 1998 - Ing. Slavoj Kádner, CSc., absolvent zeměmě-
řického studia na ČVUT v Praze z roku 1951. Veřejnosti je znám
jako význačný pracovník inženýrské geodézie a bývalý hlavní ge-
odet resortu Federálního ministerstva dOQravy,kde působil od roku
1965. Významná byla jeho činnost v Ceskoslovenské vědecko-
technické společnosti, kde byl po dlouhou dobu členem Ústřed-
ního výboru společnosti pro geodézii a kartografii. Aktivní pořa-
datel konferencí železniční geodézie. Po roce 1989 se stal
spoluzakladatelem a prvním předsedou Komory geodetů a karto-
grafů. Je autorem řady publikací a spoluautorem knihy "železniční
geodézie".
9. února 1998 - Ing. František Silar, CSc., rodák z Písečné (okr.
Ústí n. Orlicí). Zeměměřické inženýrství vystudoval na Fakultě spe-
ciálních nauk ČVUT v Praze a dokončil je v r. 1951. Praktickou čin-
nost zahájil v Oblastním ústavu geodézie a kartografie v Hradci Krá-
lové, později v Pardubicích. Pro své vysoké odborné kvality byl
v r. 1964 povolán do Výzkumného ústavu geodetického, topogra-
fického a kartografického (VÚGTK) v Praze, kde vykonával nejprve
studijní, pak výzkumnou činnost a funkci vedoucího výzkumného
oddělení. V r. 1973 byl jmenován do funkce hlavního geodeta pro
pražské metro a zastával ji až do r. 1980. Po krátkém působení na
tehdejším ČÚGK pracoval od r. 1984 opět ve VÚGTK ve funkci ve-
doucího výzkumného oddělení. Jeho publikační a přednášková čin-
nost zahrnuje více jak 50 vědeckých a odborných prací a přes 60 re-
ferátů přednesených či publikovaných v tuzemsku a zahraničí.
Aktivně se podílel na mezinárodní vědeckotechnické spolupráci. Za
svoji činnost (i v Československé vědeckotechnické společnosti) byl
oceněn mnoha vyznamenáními.
21. února 1998 - Ing. Jan Rambousek, dřívější vedoucí oddělení
geodetických základů VýzkulI}ného ústavu geodetického, topogra-
fického a kartografického (VUGTK). Narodil se v Praze, v letech
1939 až 1947 studoval na reálném gymnáziu v Plzni a v roce 1951
ukončil studium zeměměřického inženýrství na ČVUT v Praze. V re-
sortu geodézie a kartografie pracuje od února 1954 (tehdejší Geo-
detický a topografický ústav v Praze). Zúčastnil se observací na La-
placeových bodech v Československé astronomicko-geodetické síti
(ČSAGS), budování mezinárodní sítě délkových rozdílů a vedl zpra-
cování Katalogu astronomických bodů ČSAGS. Od roku 1955 se ak-
tivně podílel na budování Geodetické observatoře Pecný a koncepci
vědeckovýzkumné činnosti. Po organizačním začlenění observatoře
do VÚGTK pracoval ve funkci vedoucího výzkumného oddělení
geodetické astronomie. Od r. 1983 byl vedoucím výzkumného od-
dělení geodetických základů. Věnoval se rovněž praktjcké výuce za-
hraničních odborníků. V současné době pracuje na ČUZK ve funkci
překladatele.
26. února 1998 - Ing. Jiří Sedlák, bývalý vedoucí Střediska geo-
dézie v Blansku. Po absolvování lesního inženýrství na Vysoké škole
zemědělské v Brně pracoval u Geoplánu, poté u Oblastního ústavu
geodézie a kartografie v Brně; jeho činnost byla vysoce hodnocena.
II. března 1998 - Ing. Jaroslav Hanák, dřívější vedoucí oddělení
mikrofilmu u Geodézie, n. p., Brno, předtím pracovník technického
rozvoje a úspěšný zlepšovatel.
24. března 1998 - Ing. Josef Borecký, narozený v Brně. Vystudo-
val zeměměřictví na Vysoké škole technické v Brně (\951), v roce
1967 absolvoval studium francouzštiny pro zahraniční experty na
Univerzitě \7. listopadu v Praze. Po roční praxi v Projektě Brno byl
od r. 1954 zaměstnancem brněnské Geodezie, naposledy ve funkci
vedoucího oddílu automatizovaného zpracování THM. Účastnil se
zeměměřických prací ve Vietnamu, geodetických prací na transsa-
harské dálnici v Alžíru, Nigeru a Mali. Jako expert OSN pracoval ve
Rwandě a Džibuti ve funkci kartografa při sčítání lidu. O svých za-
hraničních zkušenostech a zážitcích přednášel na odborných akcích
ČSVTS a publikoval v GaKO. Po odchodu do důchodu v roce 1988
žije trvale v Podiví ně.

Výročie 75 rokov:

I. januára 1998 - Ing. Ján Skoda. Rodák z Kútov (okres Senica).
Po absolvovaní zememeračského inžinierstva na odbore špeciálnych

náuk Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave nastúpil
v roku 1948 do Povereníctva techniky, kde vykonával stavebno-me-
račské práce. V roku 1949 prechádza do zememeračského oddele-
nia technického referátu KNV v Banskej Bystrici. Po vzniku rezortu
geodézie a kartografie v roku 1954 prešiel do Žiliny, ktorej zostal
verný dodnes. Pracoval v Oblastnom ústave geodézie a kartografie
(do roku 1960 Ústav geodézie a kartografie) ako vedúci čaty, oddie-
lu, prevádzky a vo vedúcich funkcíách na úseku prípravy výroby
a plánovania. V roku 1966 získal druhý titul - ekonomický inžinier.
Od roku 1968 až do odchodu do d6chodku, t.j. do 31. 12. 1986 vy-
konával funkciu ekonomického námestníka riaditefa Inžinierskej
geodézie, n. p., Bratislava - závod Žilina a od roku 1973 Geodézie,
n. p., Žilina. Popri spomenutej aktivite externe vyučoval na Strednej
priemyselnej škole stavebnej geodetické predmety. Je nositefom re-
zortných vyznamenaní.
10. januára 1998 - Ing. Ondrej Michalko. Narodil sa vo Važci
(okres Liptovský Mikuláš). Zememeračské inžinierstvo skončil na
odbore špeciálnych náuk Slovenskej vysokej školy technickej v Bra-
tislave s vyznamenaním. I. 7. 1948 nastúpil do Fotogrametrického
ústavu pre Slovensko v Bratislave, kde pracoval ako fotogrameter,
vedúci fotogrammetrickej smeny a nesk6r (1953 až 1955) ako or-
ganizátor a vedúci detašovanej kartografickej zložky Slovenského
zememeračského a kartografického ústavu v Modre-Harmónii. Od
roku 1956 bol poverovaný zodpovednými hospodárskymi funkci-
ami, pričom mu bol i zverované také úseky, ktoré vyžadovali budo-
vanie a tvorenie: hlavný inžinier Geodetického, topografického
a kartografického ústavu v Bratislave (\ 956 až 1958), námestník
predsedu Správy geodézie a kartografie na Slovensku (\958 až
1959), riaditer Geodetického ústavu v Bratislave (\959 až 1965 -
z toho v rokoch 1962 až 1964 riaditer Ústavu geodézie a kartogra-
fie v Prešove). Ďalej riaditeI celoštátneho Kartografického a geo-
detického fondu v Bratislave (\ 966 a 1967) a po vzniku národných
podnikov v rezorte geodézie a kartografie v roku 1968 riaditer In-
žinierskej geodézie, n. p., Bratislava. Od 6.2. 1969 do 30.6. 1989,
t.j. do odchodu do d6chodku, bol vo funkcii predsedu Slovenského
úradu geodézie a kartografie (SÚGK). V roku 1969 získal druhý ti-
tul - ekonomický inžinier. Ako predseda SÚGK vel"kústarostlivosť
venoval zavádzaniu automatizácie a progresívnych technológií v or-
ganizáciách rezortu. Výsledky jeho starostlivosti o rozvoj vedeckej
a výskumnej činnosti v rezorte majú konkrétny prejav v zriadení
Výskumného ústavu geodézie a kartografie v Bratislave. Je publi-
kačne činný. Za zásluhy o rozvoj geodézie a kartografie a za orga-
nizačné vybudovanie rezortu SUGK mu boli udelené mnohé vy-
znamenania.
16. ledna 1998 - Ing. Vladislav Pospíšil, bývalý technický náměs-
tek Geodézie, Pardubice, nositel resortního vyznamenání z roku
1957. Byl členem výboru závodní pobočky a členem Krajského vý-
boru dřívější Československé vědeckotechnické společnosti.
12. února 1998 - In~. Vladimír Vahala, DrSc., dřívější ředitel Geo-
grafického ústavu Ceskoslovenské akademie věd (ČSAV). V letech
1953-58 absolvoval geodetický obor na Vojenské akademii v Brně.
V letech 1960--78 pracoval v topografickém oddělení Ministerstva
národní obrany, v roce 1969 byI ustaven do funkce jeho náčelníka,
kde působil do r. 1978. Po ukončení činné vojenské služby byl jme-
nován v roce 1978 ředitelem Geografického ústavu ČSAV v Brně,
se kterým spolupracoval i po odchodu na odpočinek. V r. 1971 ob-
hájil kandidátskou a v r. 1981 doktorskou disertační práci. Byl od-
povědným redaktorem Vojenského zeměpisného atlasu. Dále byl čle-
nem Kolegia geologie a geografie ČSAV a dalších vědeckých orgánů
a komisí.
16. marca 1998 - Ing. Stefan Fekiač. Narodil sa v Kriváni (okres
Detva). Od skončenia zememeračského inžinierstva na odbore špe-
ciálnych náuk Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave
v roku 1946 nepretržite pracoval v štátnej zememeračskej službe.
Najsk6r pracoval v Inšpektoráte katastrálneho vymeriavania
v Martine. V roku 1950 prišiel do Bratislavy, kde pracoval do 30. 6.
1961. P6sobil v Slovenskom zememeračskom a kartografickom
ústave, v Geodetickom, topografickom a kartografickom ústave,
v Geodetickom ústave, v Ustave geodézie a kartografie, v Inžini-
erskej geodézii, n. p., od roku 1973 v Geodézii, n. p. a š. p. Vďaka
svojim vynikajúcim organizačným schopnostiam prešiel postupne
od vedúceho čaty cez vedúceho oddielu, prevádzky, hlavného in-
žiniera, zástupcu a námestníka riaditera po riaditera. Funkciu ria-
ditera vykonával nepretržite od I. I. 1969 do 31. 12. 1987. Pod
jeho vedením Geodézia, n. p., Bratislava sa zaradila medzi po-
predné podniky rezortu. Nemožno nespomenúť jeho aktívnu čin-
nosť vo vedecko-technickej spoločnosti. Od I. I. 1988 do 30. 6.
1991 odovzdával svoje bohaté skúsenosti vo funkcii vedúceho
útvaru riadenia výroby Geodézie, n. p. Je nositefom mnohých vy-
znamenaní.
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Z dalších výročí připomínáme:

7. ledna 1913 - před 85 lety se narodil Ing. Antonín Reigl, v ak-
tivní službě u Oblastního ústavu geodézie a kartografie (pozdější
Geodézie, Brno), nejprve vedoucí kartografického oddílu a technický
kontrolor, potom vedoucí dislokovaného pracoviště Střediska geo-
dézie v Rosicích. Bohatá byla jeho činnost veřejná a tělovýchovná,
ohodnocená mnoha vyznamenáními. Na odpočinek odešel v r. 1976.
Zemřel v Ivančicích 28. prosince 1995.
15. januára 1908 - pred 90 rokmi sa narodil v Liptovskom Hrádku
(okres Liptovský Mikuláš) - prof. dr. Ing. František Kuska. Ze-
memeračské inžinierstvo skončil na Českom vysokom učení tech-
nickom v Prahe (ČVUT) v roku 1933 a nastúpil do Katastrálneho
meračského .úradu (KMU) v Krupine. V roku 1939 odchádza za pred-
nostou KMU do Prievidze. V roku 1946 získava na ČVUT titul dok-
tora technických vied (dr.). 1. 1. 1947 prichádza na Slovenskú vy-
sokú školu technickú v Bratislave (SVST) akl}mimoriadny profesor
pre odbor vyššej geodézie (VG), kde buduje Ustav VG. V roku 1966
bol vymenovaný za riadneho profesora. Okrem členstva v róznych
vedekých a odborných radách vykonával aj akademické funkcie.
V školskom roku 1949/1950 vykonával funkciu dekana na odbore
špeciálnych náuk a v rokoch 1955 až 1958 funkciu prodekana Fa-
kulty inžinierskeho staviteTstva SVST. Zaslúžil sa o rozvoj geodézie
a kartografie a vychoval rad vedeckých a odborných pracovníkovo
Bol najplodnejším autorom študijnej literatúry na našom odbore a au-
torom prvých knižných publikácií v slovenčine z oblasti VG a ma-
tematickej kartografie. Vydal 4 učebnice (knihy), napísal 7 dočas-
ných učebníc, mnoho článkov a má zásluhy na tvorbe slovenskej
odbornej terminológie. Do dóchodku odišiel v roku 1973. Bol nosi-
teTomviacerých vyznamenaní. Zomrel 6. 8. 1994 v Bratislave.
21. ledna 1913 - před 85 lety se narodil ve Vejprnicích u Plzně Ing.
František Storkán, dlouholetý výkonný a vedoucí redaktor našeho
odborného časopisu. Jako skoro všichni jeho současníci začínal od-
bornou zeměměřickou praxi u katastrální měřické služby. Jeho bo-
haté zkušenosti a zodpovědná práce byly využity v řadě vedoucích
funkcí na Českém úřadě geodetickém a kartografickém a Výzkum-
ném ústavu geodetickém, topografickém a kartografickém. Tím zís-
kal dobré předpoklady k práci redaktora. V této funkci se zasloužil
o dobrou úroveň časopisu. Z jeho četné publikační činnosti uveďme
alespoň "Kartografické tabulky" vydané v SNTL. Zemřel v Praze
11. prosince 1985.
23. ledna 1913 - před 85 lety se narodil v Bratislavě Ing. Arnošt Po-
láček, bývalý dlouholetý vedoucí oddělení projekce a přípravy vý-
roby u Oblastního ústavu geodézie a kartografie a n. p. Geodézie,
Brno. Zde uplatňoval bohaté zkušenosti z předcházející praktické čin-
nosti v oblasti mapování a inženýrské geodézie. Zemřel předčasně,
snad i v důsledku rasové persekuce za okupace, 2. srpna 1976 v Brně.
24. ledna 1898 - před 100 lety se narodil JUDr: et PhDr. Ivan Honl,
bývalý člen Názvoslovné komise USGK a ČYGK, dlouholetý pra-
covník Vojenského zeměpisného ústavu (VZU). Jeho zásluhou byly
revigovány a počeštěny místní názvy na topografických mapách
VZU. Jeho široký vědecký zájem je dokumentován publikacemi, jež
převyšují počet 100 článků, pojednání, zpráva referátů. Velká část
prací se týká zeměpisu, kartografie a vývoje zeměměřictví. V tomto
směru je třeba uvést skripta "Úvod do dějin zeměměřictví", vydá-
vaná ve spolupráci s doc. Ing. Dr. E. Procházkou, CSc .. Zemřel
v Praze 27. února 1984.
25. ledna 1913 - před 85 lety se narodil Ing. Jan Otisk, v činné
službě pracovník a vedoucí odd. technické kontroly u Oblastního
ústavu geodézie a kartografie, Brno (1954-67), Geodézie, n. p., Brno
(1973-76), ředitel výrobního úseku u n. p. Inženýrská geodézie Brno
(1968-71). V době okupace byl persekuován a vězněn (1942-43),
potom činný v odbojové skupině Wolfram, za což byl vyznamenán
(1947). Od roku 1976 žil na odpočinku v Brně, zemřel 20. března
1994 v Boskovicích.
2. února 1908 - před 90 lety se v Praskolesích u Plzně narodil Prof.
Ing. Dr. Václav Krumphanzl, profesor geodézie na směru geodé-
zie a kartografie stavební fakulty (FSv) ČVUT v Praze. Jako většina
jeho současníků začínal svoji praktickou dráhu u katastrální měřické
služby na Slovensku. Později, v r. 1939 přešel do triangulační kan-
celáře ministerstva financí a v r. 1943 do podniku ČKD Praha. Zde
se již plně věnoval oboru inženýrská geodézie, který pak od r. 1952
přednášel externě na ČVUT a Slovenskej vysokej škole technickej
v Bratislavě. V té době pracoval již ve Výzkumném ústavu geode-
tickém, topografickém a kartografickém. V r. 1958 byl jmenován do-
centem na ČVUT a přešel na školu jako pedagog. V r. 1961 byIjme-
nován řádným profesorem. Zastával akademické funkce vedoucího
katedry a proděkana pro vědu a výzkum na FSv. Bohatá byla jeho
činnost publikační, čítající přes 100 titulů. Stejně bohatá byla i jeho
činnost veřejná v Československé vědeckotechnické společnosti; pů-
sobil rovněž jako president VI. Komise FlG v r. 1968-1971. Zem-
řel v Praze 5. dubna 1986.

6. února 1923 - před 70 lety se ve Vyškově na Moravě narodil Ing.
Jan Stránský, dlouholetý pracovník Českého úřadu geodetického
a kartografického. Na ČUGK pracoval do konce června 1988, kdy
odešel do důchodu. Zemřel dne 12. listopadu 1988 v Praze.
7. března 1913 - před 85 lety se narodil Ing. František Procházka,
první ředitel Střední průmyslové školy zeměměřické (SpSZ)
v Praze. Vystudoval profesuru matematiky a deskriptivní geomet-
rie na UK v Praze a své vzdělání si později rozšířil studiem země-
měřického inženýrství na ČVUT v Praze. V r. 1937-1946 vyučoval
na SPŠ strojní a na reálce v Praze-Žižkově. Pro své vynikající pe-
dagogické výsledky byl v r. 1946 povolán na Ministerstvo školství.
V r. 1951 mu je svěřen úkol vybudovat SPŠZ. Tento úkol, díky svým
pedagogickým a organizačním schopnostem, úspěšně zvládl s po-
měrně malým kolektivem spolupracovníků. V krátké době se mu
podařilo vybudovat školu dobré úrovně, zajištěnou dobře i materi-
álně. Přestože byl přísný a náročný na spolupracovníky i žáky, jeho
nezištnost, obětavost a srdečné i upřímné jednání mu získaly všeo-
becnou oblibu. Jeho pracovní výsledky byly po zásluze příznivě oce-
ňovány. Roku 1963 byl jmenován ,,Zasloužilým učitelem". Zemřel
27. ledna 1996.
25. února 1923 - před 75 lety se narodil Ing. Radim Kudělásek,
CSc., významný fotogrammetrický pracovník. Vystudoval Vysokou
školu technickou v Brně v r. 1949 a po absolvování základní vojen-
ské služby vstoupil do aktivní služby v Čsl. armádě. V r. 1953 byl
povolán na Vojenskou akademii v Brně, kde působil jako pedagog-
učitel fotogrammetrie dlouhá léta. Fotogrammetrii věnoval celou
svoji pedagogickou i vědeckou činnost. V r. 1961 obhájil kandidát-
skou disertační práci. Významná byla jeho veřejná činnost v Čes-
koslovenské vědeckotechnické společnosti (ČSVTS). Zasloužil se
o vznik Společnosti pro geodézii a kartografii, byl členem a předse-
dou Krajského výboru, později členem předsednictva ústředního vý-
boru této společnosti a jejím úřadujícím předsedou. Byl členem Čsl.
fotogrammetrického komitétu a jeho vědeckým tajemníkem. Zastu-
poval Československo na mnoha kongresech Mezinárodní společ-
nosti pro fotogrammetrii a dálkový průzkum Země. Jeho práce v ar-
mádě i v ČSVTS byla ohodnocena řadou vyznamenání a čestných
uznání. Zemřel 22. července 1996 v Brně.
29. února 1928 - před 70 lety se narodil v Plzni Ing. Zdeněk Vr-
běcký, odborný asistent katedry mapování a kartografie, vedoucí la-
boratoře kartoreprodukce stavební fakulty ČVUT v Praze. Po studi-
ích zeměměřického inženýrství na ČVUT pracoval delší dobu
u Geologického průzkumu v Plzni. V r. 1961 přichází na vysokou
školu a od počátku se věnuje otázkám reprodukční techniky. Vybu-
doval na katedře vzorné pracoviště mikrofilmové techniky. Jeho pub-
likační činnost, řada článků a učební texty byly věnovány tomuto
oboru. Zemřel tragicky 25. května 1992.
2. března 1913 - před 85 lety se narodil, v Kuklenách (Hradec Krá-
lové) Ing. dr. Václav Burda. Obor zeměměřictví vystudoval na
ČVUT v Praze a VŠT v Brně. Po praxi civilního geometra působil
v letech 1938 až 1975 jako geodet ČSO. Kromě funkce odpověd-
ného geodeta na významných železničních stavbách se věnoval
oboru vědeckého řízení, je autorem instruktážních filmů ČSO
a mnoha odborných článků. Působil též jako externí učitel na VUT
v Brně. Zemřel 12.2. 1982 v Brně.
II. března 1913 - před 85 lety se narodil Doc. Ing. Dr. Oldřich
Válka, CSc., vědecký pracovník VÚGTK v Praze, docent Vyso-
kého učení technického (VUT) v Brně. Po studiích na Vysoké škole
technické v Brně pracoval dlouhou dobu u katastrální měřické
služby. Svými, na vysoké odborné úrovni zpracovanými články, na
sebe upozornil a v r. 1954 byl povolán do tehdy se zakládajícího
Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografic-
kého v Praze. Jeho rozsáhlá odborná a vědecká činnost byla zamě-
řena na automatizaci zeměměřických prací v celém rozsahu oboru.
Mnoho úsilí věnoval prosazování racionálních postupů a technolo-
gií na střediscích geodézie. V r. 1974 přešel na katedru geodézie
Stavební fakulty VUT Brno. Byl jmenován docentem a přednášel
předměty - programování, automatizace výpočtů, mapování a evi-
denci nemovitostí. Velmi rozsáhlá byla jeho publikační činnost.
Jeho výzkumná činnost byla oceněna vyznamenáním "Za vynika-
jící práci". Na odpočinek v Brně odešel roku 1984; zemřel v Brně
23. května 1996.
1968 - před 30 lety bylo zahájeno vydávání Zpravodaje ÚSGK.
Tento zpravodaj se během let stal nezbytným pomocníkem pro
všechny pracovníky organizací a orgánů resortu. Pro ostatní uživa-
tele, tak jak byli uvedeni v dedikaci zpravodaje, stal se zdrojem in-
formací o předpisech a nařízeních při vykonávání geodetických a kar-
tografických prací.
1848 - před 150 roky vznikl nejstarší orientační plán města Par-
dubic (ČR), který nakreslil zdejší rodák Antonín Schwarz
(1826-1872); plán vycházel z tzv. indikační skicy z roku 1839, po-
řízené pro potřebu stabilního katastru. Antonín Schwarz je též auto-
rem plánu města Jeruzaléma z roku 1847.
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Nová budova Katastrálního úřadu v Olomouci byla slavnostně otevřena 19. prosince 1997. Ředitel katastrálního úřadu
Ing. Miroslav Pouč při té příležitosti připomenul, že úřad sídlil od roku 1946 celkem na šesti místech, než našel definitivní
místo v ulici Vajdovského 2. Slavnostního otevření se zúčastnil místopředseda ČÚZK Ing. Karel Večeře, který si s hosty pro-
hlédl nová pracoviště v Olomouci.

Text a !oto: Ing. Petr Skála,
Praha



Veškeré geodéticképráce
po čR prostřecll1ictvímdivizí
- Geometrické plány
- Vytyčování hranic pozemků
- Kompletní geodetické podklady
- Podklady pro projektování staveb
e-mail: gplan@geodezie-br:

GBMAPA2000
- programový systém
- komplexní software pro geodety,

katastrální úřady, správce
inženýrských sítí

KDRADNí
Informační systém pro správu měst, obcí,
městských částí a státní správu
e-mail: bartosf@geodezie-brno.cz
fax: (05) 4221 3224

Prodej a servis
geodetických přístrojů

• • .• - servis všech značek
.: - výhradní zastoupení pro

ČR a SR Nikon
e-mail: nikoncz@geodezie-brno.cz

~ : fax: (05) 4221 3046

• • Geodezie Brno, a.s.
. Dvořákova 14
60168 Brno

.: (05) 4221 6065-71
: (05) 4221 6072

- největší kartografická
prodejna v ČR

- 4.500 titulů z celého světa

Vachova 8, 601 68 Brno
Tel.jfax: (05) 4221 6561
e-mail: geokart@geodezie-brno.cz
http: geclde2:ie-jjrnc).cz

Kartografické vydavatelství
- Tvorba plánů měst a obcí na zakázku
- Městský orientační systém

- Plány měst Kartografické vydavatelstvi
- Turistické mapy Vídeňská 80
- Autoatlasy 639 00 Brno
- Automapy Tel.: (05) 4323 3318-19
- Ofsetový tisk Fax: (05) 4323 3739
- Laminace e-mail.·digikart@geodezie-bmo.cz
Zveme Vás k návštěvě našeho stánku č.19/B, pavllon E, na
Mezinárodní veletrh URBIS 98, v termínu 21.-25.4. v areálu BVV.

STÁTNí MAPOVÁ DílA ČESKÉ REPUBLIKY

vydává Český úřad zeměměřický a katastrální. Tento soubor map tvoří základní státní mapová
díla a tematická státní mapová díla. Mapy zpracovávají katastrální úřady a Zeměměřický úřad.

Distribuci státních mapových děl zajišťuji specializované prodejny map, zřízené u vybraných ka-
tastrálních úřadů na těchto adresách:

Bryksova 1061, 198 00 Praha 9, tel. 02/864 754
Lidická 11, 370 86 České Budějovice, tel. 038/877 223
Radobyčická 12, 303 39 Plzeň, tel. 019/72 355 34 (pro okresy
Domažlice, Klatovy, Plzeň-město, Plzeň-jih, Plzeň-sever, Roky-
cany a Tachov)
Sokolovská 167, 360 05 Karlovy Vary, tel. 017/417 (pro okresy
Cheb, Karlovy Vary a Sokolov)
Rumjancevova 10, 460 65 Liberec, tel. 048/5105 309
Krčínova 797/2, 400 07 Ústí nad Labem, tel. 047/550 1308
Čechovo nábř. 1791, 530 86 Pardubice, tel. 040/621 01 66
Běhounská 26, 601 51 Brno, tel. 05/422 148 84
Praskova 11,74655 Opava, tel. 0653/622 692

mailto:bartosf@geodezie-brno.cz
mailto:nikoncz@geodezie-brno.cz
mailto:geokart@geodezie-brno.cz
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