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528:001.8
BUSCHMANN, E.
K metodologickým a vědeckoteoretickým otázkám geo-
dézie
Geodetický a kartografický obzor, 32, 1986, č. 12,
str. 277-281
Pokus nově stanovit předmět poznání v disCiplíně geo-
dézie a analyzovat geodetický poznávací proces. Zá-
kladem k tomu jsou poznatky marxlstlcko-Ienlnské fi-
lozofie o dialektické jednotě hmoty, pohybu, prosto-
ru a času.

528.48.088.3:625.78
HORŇANSK'\', l.
Preverenie presnosti vyhradania podzemných vedeni
elektromagnetickými hradacmi
Geodetický a kartografický obzor, 32, 1986, č. 12,
str. 281-286, 1 obr., 1 tab., llt. 7
Exprimentálne určenle aposterl6rnej presnosti vyhla-
danla polohy podzemných vedení elektromagnetickými
hladačmi a následného zmeranla v rámci technickej
mapy mesta. Porovnanie s aprl6rnou presnosťou takto
určených bodov podzemného vedenla.

528:001.8
6YWMAHH,3.
K MeTo.qOIlOrH'leCKHM H H8Y'lHOTeOpeTH'leCKHM BO-
npoc8M reo.qe3HH
reo.qe3HlIecKHH H KapTorpaQ>HlIecKHH OÓ30P. 32,
1986, N° 12, CTp. 277-281
nonblTKa nO-HoBoMY YCTaHoBHTb oÓbeKT n03HaHH5I
B reOAe3HH H aHanH3HpoBaTb reo.qe3H'leCKHH npo-
~ecc n03HaHH5I. OCHoBaHHeM AII5I 3Toro 51BII5IIOTC5I
CBe.qeHH5IMapKcHcTcKo-neHHHcKoH Q>HIIOCOQ>HHo .qH-
aneKTHlIeCKOM eAHHCTBe MaCCbl, ABHlKeHH5I, npo-
cTpaHcTBa H BpeMeHH.

528.48.088.3:625.78
rOPH5IHCKI1, 11.
npoBepKa TO'lHOCTH nOHCK8 no.q3eMHblx KOMMYHH-
Kal.\HH C HcnOllb30BaHHeM 311eKTpoMarHHTHblXHCKa-
TelleH
reoAe3HlIeCKHH H KapTorpaQ>HlIeCKHH OÓ30p, 32,
1986, N° 12, CTp. 281-286, 1 pHC., 1 Taó., nHT. 7
3KcnepHMeHTanbHoe onpeAeneHHe anocTepHopHoH
TOllHOCTHnOHCKa nOA3eMHblX KOMMYHHKa~HH311eK-
TpO"AarHHTHbIMHHCKaTen5lMHH cneAYIO~ero H3Mepe-
HH5IB paMKax TexHHlIecKOH KapTbl ropoAa. CpaBHe-
HHe C anpHopHoH TOllHOCTblOTaKHM oópa30M onpe-
AeneHHblX TOlleK nOA3eMHblX KOMMYHHKa~HH.

528:001.8
BUSCHMANN, E.
Zo deo methodologischen ond wissenschaftlichtechni-
sehen Fragen der Geodiisie
Geodetický a kartografický obzor, 32, 1986, Nr. 12,
Seite 277-281
Ein Versuch das Objekt der Erkennung Ln der Fach-
richtung Geodasie neu festzustellen und den gnoseolo-
gischen Prozess zu a,nalysieren. Grundlagen dazu bie-
ten dle Erkentnlsse der marxlstlsch-Ieninischen Phllo-
sophie der dialektischen Einheit der Materie, der Be-
wegung, des Raumes und der Zeit.

528.48.088.3:625.78
HORŇANSKÝ, l.
Beglaubigung der Genauigkeit belm Aussochen der
unterlrdlschen Leltungen mlttels elektronlscher De-
tektoren
Geodetický a kartografický obzor, 32, 1986, Nr. 12,
Selte 281-286, 1 Abb., 1 Tab., Lit. 7
Experlmentale Bestlmmung der aposteriorlschen Ge-
naulgkelt bei dem Aussuchen der Lage der unterirdl-
schen Leitungen mitlels elektromagnetischer Detek-
tOHm und nachfolgender Messung im Berelch der tech-
nlschen Stadtkarte. Vergleich mlt der aprlorlschen
Genaulgkeut der so bestlmmter Punkte Unterlrdischen
Leitungen.

528:001.8
BUSCHMANN, E.
On Methodological and Sclentific-Technical Problems
of Geodesy
Geodetický a kartografický obzor, 32, 1986, No. 12,
pp. 277-281
An atlempt to determlne the subject of knowledge in
the branch of geodesy and to analyse the geodetlc
process of recognitlon. As the basis the Marx-Leninist
philosophy about dialectic unity of mass, movement,
space, and time ls used.

528.48.088.3:625.78
HORŇANSKÝ, l.
Verifylng the Accuracy of Flnding-Out Underground
Facilities by means of Electromagnetlc Detectors
Geodetický a kartografický obzor, 32, 1986, No. 12,
pp. 281-286, 1 fig., 1 tab., 7 rel.
Experimental determinlng a posteriorl accuracy of
finding-out the positlon of underground facilltles by
means of electromagnetlc detectors aud subsequent
measurement in the framework of the technical city
map. Comparlson with a priorl accuracy of points of
underground facilltles determined by the above men-
tioned method.

528:001.8
BUSCHMANN, E.
Des probli!mes méthodologlques et scientifico·techni-
ques de la géodésie
Geodetický a kartografický obzor, 32, 1986, No. 12,
pages 277-281
Essal de détermination nouvelle ďun objet de connais-
sances dans la discipline géodéslq ue et ď anal yse du
proces des connalssances. Le point de déparl il cet
elfet sont les connaissances de la philosophie mar-
xiste-Iénlnlste de l'unlté dialectique de la matlere, du
mouvement de l'espace et du tem ps.
mouvement, de I'espace et du temps.

528.48.088.3:625.78
HORŇANSKÝ, l.
Vérification de la précision relative aux détections des
lignes souterraines a l'aide de détecteurs électro-
niqoes
Geodetický a kartografický obzor, 32, 1986, No. 12,
pages 281-286, 1 l1lustration, 1 planche, 7 bibliogra-
phies
Détermination expérimentale de la précision il poste-
riori de détectlon de la situation des lIgnes souterrai-
Ines il I'alde de détecteurs électromagnétiques et me-
suration suivante dans le cadre de la carte techni-
que de la vllle. CompRrlson de préclsion il prlorl des
polnts de lignes souterralnes ainsi déterminées.
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Představujeme nového náměstka předsedy ČÚGK

Dnem 1. října 1986 byl
jmenován do funkce
náměstka předsedy
Českého úřadu geode-
tického a kartografic-
kého soudruh Ing. Mi-
loslav M tl 11e r, dosa-
vadní vedoucí odboru
vodního a lesního hos-
podářství a zemědělství
Jihomoravského kraj-
ského národního výbo-
ru (KNV) v Brně.

Soudruh MtlZZer pochází z dělnické rodiny, narodil se dne 27. září 1944 v Boskovicích na okrese Blan-
sko. Po získání středního vzdělání oboru geodézie na střední průmyslové škole stavební v Brně pokračoval
ve studiu geodézie a kartografie na ČVUT v Praze. Studium ukončil státní závěrečnou zkouškou v roce
1967 jako zeměměřický inženýr ve specializaci poze mní a letecká fotogrammetrie.

Nástupní praxi absolvoval u Geodetické kanceláře Střední dráhy ČSD v Olomouci. Pracoval zde čtyři
roky na zpracování jednotného železničního plánu s jednoroční přestávkou, kdy vykonával základní
vojenskou službu. V resortu Českého úřadu geodetického a kartografické1Zo pracuje od roku 1971. Na-
stoupil do Geodézie, n. p., Brno, na středisko geodézie v Blansku, kde byl pověřen vedením detašova-
ného pracoviště v Boskovicích ve funkci zástupce vedoucího střediska. Postupně si rozšiřoval odborné
znalosti v oblasti vedení evidence nemovitostí, tvorby mapových děl a inženýrské geodézie a získával
zkušenosti z organizace práce i řízení lidí. K přijímání úkolů přistupoval iniciativně a cílevědomě za-
bezpečoval jejich plnění. V roce 1975 mu byl za výsledky rozvoje pracovní iniciativy propůjčen čestný
odznak "Nejlepší pracovník resortu ČÚGK". Ustanovení do funkce zástupce ředitele Krajské geodetické
a kartografické správy pro kraj Jihomoravský v roce 1979 bylo spravedlivým ohodnocením výsledků jeho
práce. Zde se podílel na rozpracování a realizaci usnesení ÚV KSČ a opatření vlády i vedení resortu
k problematice evidence nemovitostí, péče o využívání a ochranu zemědělského půdního fondu i zkva-
litňování služeb obyvatelstvu. Jeho politický i odborný rtlst byl urychlen zařazením do kádrových rezerv
1) krajské nomenklatuře. V roce 1982 byl vyslán na stáž do ,technického odboru ČÚGK, kde spolupraco-
val na aktualizaci technických předpisů pro urychlení a zkvalitnění geodetických prací s využitím racio-
nalizace. V roce 1984 absolvoval ptllroční stáž na zemědělském oddělení Jihomoravského krajského vý-
boru KSČ, kde získával zkušenosti a prohluboval své znalosti v oblasti politickoorganizátorské práce. Po
zhodnocení výsledků stáže byl po vzájemné dohodě uvolněn pro práci v národních výborech.

Dne 1. října 1984 byl ustaven do funkce vedoucího odboru vodního a lesního hospodářství a zeměděl-
ství na Jihomoravském KNV v Brně. Jako vedoucí odboru dbal na prosazování celospolečenských zájmů,
opíral se o řízený kolektiv a vytvářel ovzduší pro tvůrčí práci. Udržoval trvalý kontakt s resortem geo-
dézie a kart.ografie a v lednu 1986 byl navržen do kádrových rezerv ÚV KSČ pro vedoucí funkce v re-
sortu ČÚGK.

Soudruh MtlZZer se již od mládí zapojuje do veřejné činnosti. V prtlběhu studia zastával různé funkce
v tehdejším Československém svazu mládeže (nyní SSM) na úrovni třídní organizace, po ukončení stu-
dia aktivně pracoval v ROH a ČSVTS. Na pracovišti byl vedoucím kolektivu brigády socialistické práce,
v místě bydliště byl členem komise výstavby MěN V a členem občanského výboru. Za spdZečenskou an-
gažovanost v lidosprávě byl oceněn propůjčením čestných odznaků I. a II. stupně. V roce 1977 byl přijat
do Komunistické strany Československa, v roce 1981absolvoval VUML.

Politické zkušenosti získával postupně v různých funkcích v místě bydliště, v posledním období byl
lektorem hospodářské politiky strany pro úsek zemědělství, členem referentského sboru KV KSČ a členem
CZV KSČ při Jihomoravském KNV.

Pracovitost, dtlslednost, iniciativa, tvůrčí myšlení a náročnost k sobě i podřízeným jsou charakteris-
tické vlastnosti s. MtlZZera. Je vždy zastáncem nových metod práce a/prosazuje uplatňování výsledků roz-
voje vědy a techniky. Nezanedbatelnou školou praxe bylo i jeho působení v orgánech národníCh výborů.

Svou dosavadní činností, politickými přístupy a odborností prokázal s. MtlZZer dobrou přípravu řídí-
cího pracovníka. Přejeme mu v odpovědné funkci pevné zdraví a dostatek sil při zabezpečování úkolů,
které pro resort geodézie a kartografie vyplývají ze závěrů XVII. sjezdu KSČ.

1986/275
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Na říjen roku 1986 připadá výročí dvou význam-
ných konferencí představitelů geodetických služeb
socialistických států [GSSS), které výrazným způ-
sobem ovlivnily náplň další vědeckotechnické spo-
lupráce GSSS a které organizovala geodetická služ-
ba ČSSR. Je to 30. výroN III. konference GSSS, kte-
rá se konala v roce 1956 v Domě kultury pracovní-
ků ve školství v Praze, a 10. výročí X. konference
GSSS, která se sešla v roce 1976 na zámku Liblice
u Mělníka.

Vědeckotechnická spolupráce GSSS se rozvíjí od
roku 1952 a vznikla z _potřeby provádět ve všech so-
cialistických zemích jednotně a koordinovaně spo-
lečné geodetické práce, zabezpečující výstavbu ma-
teriálně technické základny socialismu a obranu ze-
mí socialistického společenství.. Jejím vrcholným or-
gánem jsou konference představitelů GSSS, které
řeší zásadní politžckoodborné otázky spolupráce, vy-
tyčují společné mezinárodní projekty, úkoly a té-
mata spolupráce pro další období, jmenují koordi-
nátory i účastníky této spolupráce, schvalují pro-
gramy a pracovní plány spolupráce a hodnotí vý-
sledky jejich plnění.. Závěry jednání konferencí jsou
vždy dokumentovány formou usnesení, která vstu-
pují v platnost a stávají se závaznými pro jednot-
livé geodetické služby až po schválení vládami je-
jich zemí. Od vzniku společenství GSSS před 34 le-
ty až dodnes se konalo celkem 12 konferencí..

Význam nI. konference GSSS v roce 1956 spoN-
vá v tom, že na ní byla přijata opatření k urychle-
nému dokončení prvního rozsáhlého mezinárodní-
ho projektu, kterým bylo vybudování jednotných a
přesných geodetických základů na území socialis-
tických států. Bylo konstatováno, že vyrovnání 'Jed-
notné astronomicko-geodetické sítě i Jednotné vy-

soce přesné nivelační sítě na území evropských so-
cialistických států bylo již skončeno. V souvislosti
s tím byl dohodnut koordinovaný postup převodu
geodetických základů všech zúčastněných zemí do
sítě opěrných bodů vzešlých z vyrovnání. Tak došlo
ke spojení geodetických polohopisných i výškopis-
ných základů socialistických států Evropy a Sovět-
ského svazu v jeden souvislý celek a k vytvoření
mezinárodního geodetického systému GSSS.

Realizace uvedeného projektu umožnila v následu-
jících létech řešit geodetické úlohy přesahující. rá-
mec jednoho státu i úlohy globálního charakteru,
které mají vědecký i vojenský význam. Z řady ta-
kových úloh lze jmenovat výpočet dráhy umělých
družic Země a geodetické zabezpečení řízení kos-
mických letů. Pokračováním projektu v 60. letech
bylo vybudování provozní sítě kosmické triangula-
ce, zahrnující i území mimoevropských států. Dal-
ším z realizačních výstupů projektu bylo sestavení
mapy recentních pohybů zemské kůry, jejíž údaje
jsou cenným podkladem pro lokalizaci a projekto-
vání rozsáhlých staveb zvláště náročných na stabi-
litu základů, jako např. atomových elektráren.

Na III. konferenci GSSS byly vytýčeny i další roz-
sáhlé mezinárodní projekty, jejichž realizace se kon-
centrovala zejména do období 60. let. Bylo to vydá-
ní Mapy světa v měřítku 1: 2 500 000, zobrazující
celý povrch zeměkoule. Tak vzniklo ve spolupráci
GSSS jedinečné kartografické dílo, které nemělo ob-
doby ve světové kartografži do zahájení systema-
tického kosmického průzkumu Země. Dalším pro-

jektem byla tvorba a obnova topografických map
území všech socialistických států v jednotném me-
zinárodním geodetickém systému, se společným
značkouým klíčem a v dohodnuté měřítkové řadě od
1: 10000 až dol: 1 000000.

Mezníkem v dosavadním vývoji vědeckotechnické
spolupráce GSSS byla X. konference, konaná v roce
1976 rovněž v ČSSR. Na X. konferenci byl formulo-
ván nový strategický cíl spolupráce GSSS: dosáh-
nout postupně jednotného materiálně technického i
technologického zabezpečení vědeckotechnického
rozvoje GSSS na vysoké úrovni s maximálním vy-
užitím techniky zemí RVHP a tak urychlit řešení
společných úkolů technického pokroku na základě
dělby práce. X. konference znamená přechod od spo-
lečného provádění provozních geodetických prací
ke společnému řešení nejzávažnějších otázek vědec-
kotechnického rozvoje. Tato změna byla vyvolána
tím, že období budování jednotných geodetických zá-
kladů a jednotného mapového fondu bylo již v so-
cialistických státech ukončeno a že vědeckotech-
nický pokrok zaujal rozhodující úlohu v dalším roz-
voji socialistické ekonomiky.

V souladu s novou orientací stanovila X. konfe-
rence pro věcnou náplň vědeckotechnické spolu-
práce GSSS v příštím období šest základních rozvo-
jových témat, ve kterých je převážná pozornost vě-
nována otázkám automatizace geodetických a kar-
tografických prací.. Jsou to: výVOj ekonomicko-ma-
tematických metod řízení a plánování geodetické a
kartografické Výroby, vývoj automatizovaných sy-
stémů tvorby a obnovy topografických a velkomě-
ří.tkových map, tvorba nových kartografických vý-
robků, budování vysoce přesných geodetických a
gravimetrických sítí, vývoj metod a přístrojů pro
automatizované provádění inženýrskogeodetických
prací, komplexní využití materiálů kosmického sním-
kování pro kartografické účely. Pro každé z uvede-
ných témat jsou na konferencích schvalovány pro-
gramy a pracovní plány spolupráce s konkrétním
věcným zaměřením a na vybrané úkoly zásadního
významu jsou uzavírány smlouvy o spolupráci.

Za uplynulých deset let od X. 'konference při-
nesla vědeckotechnická spolupráce GSSS výsled-
ky nové kvality. JSou to nové technické pro-
středky nebo přístrojové komplexy, technologie
nových druhů prací, programové systémy pro
automatizované procesy a koncepční nebo me-
todické dokumenty. V uvedeném období výrazně
vzrostla technická úroveň i vybavenost GSSS, zvý-
šil se stupeň automatizace prací, ve výrobním pro-
cesu se šířeji uplatňovaly počítače, automatické
kreslicí stoly i automatické registrátory výsledků
měření, byly zavedeny do praxe nové přístroje, tech-
nologie a materiály a začala epocha využívání úda-
jů dálkového průzkumu Země. To přispělo v řadě
zemí a u řady prací k úspoře pracovních sil a ke
zvýšení produktivity práce. Lze říci, že vývoj vědec-
kotechnické spolupráce GSSS po X. konferenci vy-
tváří předpoklady pro postupnou realizaci procesu
mezinárodní socialistické integrace v oblasti geo-
dézie a kartografie.

Ing. Bořivoj Delong, CSc.,
předseda redakční rady GaKO
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Kmetodologickým a vědeckotechnickým
otázkám geodézie
528.001.8

Dr. Se. teehn. Ernst Busehmann,
Akademie věd NDR, Ústřední ústav fyziky Země,

Potsdam

Sylabus džsertace B, sclwálené 25. 3. 1986 Aka-
demii věd, částečně rozšířený podle výsledku k ní
vedené džskuse.

Historie geod-ézie dospěla v poslední době po svém
dva tisíce let trvajícím vývoji skokem jednak k no-
vým výkonným měřickým technologiím, a jednak
k výsledkům, jež vykazují inovační povahu jak
v kvalitativním, tak i v kvantitativním smyslu.
Tento vývoj byl umožněn významným technickým
pokrokem reprezentovaným např. využitím rychlos-
ti elektromagnetických vln pro měření délek,
umělými družicemi Země pohybujícími se na níz-
kých oběžných drahách a také uplatněním se Ze-
mí spojených setrvačnÍkových měřicích systémů.
Naznačený prudký vývoj ale zároveň vyvolal

nové otázky, týkající se např. budoucího osudu
některých doposud uznávaných klasických měřic-
kých postupů, opírajících se o tíhové pole. Součas-
ná metodologická a vědeckoteoretická báze) geodé-
zie však zatím na tyto otázky neposkytuje uspo-
kojivou odpověď. Ukázalo se, že je zapotřebí tuto
základnu zdokonalit resp. aktualizovat. Posláním
naší práce je přispět k naplnění tohoto cíle a vy-
volat k nastíněným otázkám diskusi. Je pokusem o
co možná nejhlubší zobecnění detailních vědo-
mostí vzniklých v 'rámci geodetické disciplíny, o
jejich propojení s poznatky marxisticko-leninské
filosofie a o nalezení jejich místa v celkovém
systému vědy a techniky.

Obě klasi1cké definice geodézte pocházející od Hel-
merta (1880: "Geodézie je věda o měření a zobrazo-
vání zemského povrchu") a Brunse (1878: "Pro-
blém vědecké geodézie spočívá ve stanovení silo-
vé funkce ,Země") se do dnešních dnů pokládajť
za zásadně nezměnitelné.' Přitom má Helmert na
mysli fyzický zemský povrch, strukturu rozhraní
mezi plynnou a pevnou, resp. tekutou hmotou, te-
dy reálný zemský povrch jako hraniční plochu člo-
věkem bezprostředně využívaného životního pro-
storu. Bruns tu zase uvažuje strukturu tíhového
pole, silového pole generovaného gravitací a od-
středivostí. Tato struktura je vyjádřitelná např. ek-
vipotenciálními (hladinovými) plochami, přičemž
geoid byl vybrán jako jedna z nich a těžiště zem-
ské hmoty reprezentuje nulovou ekvipotenciální
plochu. Alternativně je uvedená struktura repre-
zentována k těmto plochám vztaženou soustavou
kolmic (tížnic, tíhových vektorů).
V současné odborné literatuře jsou tyto defini-

ce téměř jednoznačně interpretovány jako tři úlo-
hy geodézie, jež spočívají v:

1. Určení souřadnic množiny vztažných bodů na
zemském povrchu.
2. Určení parametrů tíhového pole Země.
3. Určení změn souřadnic bodů a parametrů tího-
vého pole v čase (geokinematika).

Přitom se někdy obor působnosti geodézie roz-
šiřuje na prostor nalézající se na styku se zem-
ským povrchem, na Měsíc a příp. další planety.
Rozložení hmoty na jedné straně a tíhového pole
na straně druhé jsou navzájem propojena ve
smyslu fyzikálních zákonů. Oba jevy jsou hmotou
se sobě vlastním zpťisobem přítomnosti, pohybu,
sobě vlastní formou existence, prostoru a času; jde
ale o dvě různé formy hmoty, z nichž každá vyka-
zuje specifickou hmotnou strukturu.

3. Řešení problematiky vycházející výhradně z Hel-
merta a Brunse

Helmert pojaL řešení jako v principu vyhraněně
geometrický problém, kterého je možno se s úspě-
chem zhostit bez uvážení parametrů zemského tí-
hového pole. Toto řešení se opírá výhradně jen
o poučky euklidovské geometrie aplikované na re-
alitu. Spojení mezi vztaŽnými a - podle potře-
by - též pomocnými body (např. umělými druži-
cemi Země) se fyzicky realizuje měřickými pro-
středky (např. drahou elektromagnetické vlny).
Naproti tomu má Brunsovo pojetí problému v prin-
cipu čistě fyzikální charakter, který nevyžaduje'
realizaci ,geometrického spojení. ~ešení se tu opí-
rá o měření tíhové hodnoty na zemském povrchu
či o měření směru svislice a má povahu okrajo-
vé úlohy.

Obě naznačená řešení nejsou spolu metricky pro-
pojena. Přitom Brunsovo řešení neobsahuje téměř
žádné geodetické prvky a má charakter gravime-
tricky generované výpovědi. Bylo by však nutným
a postačujícím předpokladem pro metrické využití
tížnic, jež by pak vedlo k Helmertovu pojetí
problému. Poznamenejme, že jak Helmertovo, tak
i Brunsovo řešení je sotva realizovatelné, neboť
staví na předpokladu existence prakticky nedosa-
žitelného objemu vstupních dat. Přibližná řešení
llrunsova problému pak vedou k plochám nazýva-
ným "fyzikální tvar Země", zatímco pro jejich
aproximaci geometrickými tělesy, např. elipsoidem,
se užívá označení "matematický tvar Země".

4. Kombinovaná řešeni; geometrizace fyzikálních
veličin

Za specificky geodetické můžeme pokládat kombi-
nované řešení, jež geometrizuje určité parametry
tíhového pole a zemské rotace a zavádí je do čistě
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geometricky pojatých spojovacích konstrukcí me-
zi vztažnými a pomocnými body. Zmíněné para-
metry přitom představují směr svislice, hmotné
těžiště Země [nulová ekvipotenciální, plocha J a
okamžitá osa zemské rotace. Jako čidla se při je-
jich měření uplatňují např. libela, rtuťový hori-
zont, kyvadlo, resp. dráhy umělých družic a příp.
zdánlivé dráhy stálic. Zejména touto zvláštností,
související s geometrizací fyzikálních prvků, se
geodetická měřická technika odlišuje od obecné
metrologie. Problémy vyvolává jen přibližná zna-
lost struktury tížnicového pole. Proto také až do
dnešních dnů představuje jádro geodetických teo-
rií, přibližných řešení a návrhů na řešení.
Do geodetlckých metod mohou být pojaty - jak

známo - i další hmotné struktury: magnetické
pole [směr S-J], pole atmosférického tlaku (verti-
kální pásma J ,pole záření extragalaktických radio-
vých zdroju [stupnice rovnoběžek], umělá pole
elektromagnetického záření (stupnice radiálních
paprsků). Ve všech případech jde při geodeticko-
technické aplikaci o geometrizaci fyzikálních je-
vů různých forem hmoty.
Jak je ale vůbec možné použít k poznání hmot-

né struktury zemského povrchU poznatky o hmot-
ných strukturách tíhového pole, magnetického po-
le, atmosférického tlaku a přirozených i umělých
polí záření, jež nejsou metricky propojeny ani me-
zi sebou, ani s touto strukturou zemského povr-
chu, kterou tedy ani nemohou odrjížet? Odpověď
spatřuji v ječInotné schopnosti .veškeré hmoty od-
rážet sebe samu ve své existenci a to včetně svých
struktur, prostoru a času jako oboru objektivní
reality. Přitom tyto formy hmoty vykazují speci-
fickou společnou schopnost odrážet ve svých struk-
turách určité metriky, díky čemuž lze údaje o
nich využít k poznání metrik hmotných struktur
včetně metriky zemského povrchu~

Pro opodstatnění přírodovědné disciplíny neposta-
čuje výčet jejích úkolů. Ve smyslu marxistickole-
ninské filosofie je nutné též identifikovat předmět
jejího poznání. Tím je onen obor objektivní reali-
ty, na který se zaměřuje poznávací proces s cí-
lem získat poznatky, o něž se pak společenská
praxe, jíž je i věda součástí, opírá při uvědomělém
utváření si svého životního procesu, jehož složkou
je i účelné a cílevědomé přetváření přírody.
Předmět poznání geodézie spatřUji v časoprosto-

ru v rozmezí planety Země; odráženém v tomto
oboru hmotnými strukturami, jejichž určitelnost
ho činí v metrickém smyslu poznatelným a zobra-
zitelným.

Poznávání časoprostoru - a to ať již v jednotě
jeho časové a prostorové komponenty anebo v je-
jich odděleném pojetí - je součástí každodenních
aktivit člověka, jež se naplňuje jako. proces odrazu
v lidském vědomí. Pokud je třeba takto získané
poznatky d~ále sdělit, pak na tento proces naváže

jejich jazykové vyjádření, opírající se o využití
vhodné znakové soustavy, která může mít např.
slovní, grafickou anebo číslicovou formu.
K tomu, abychom získali co možná nejvíce uži-

tečných informací, je úcelné pohyb rozdělit do je-
ho prostorové a časové komponenty. Přitom volí-
me takové formy hmoty, jež pro prostor vykazují
co nejmenší a pro čas co největší a konstantní
rychlosti pohybu. Tento protiklad, motivovaný
pouze účelností zobrazení, ztěžoval v minulosti
poznání jednoty časoprostoru. Částečně se s do-
pady tohoto jevu setkáváme v přírodnícn vědách
a technice ještě dnes. Díky jeho správnému pocho-
pení nepotřebuje ani třetí z uvedených úloh geo-
dézie, spočívající v určení časových změn, žádného
zvláštního zdůrazňování; pohyb je projev existen-
ce každé hmoty.
Formou hmoty, vhodnou pro poznání a zobraze-

ní prostorové komponenty časoprostoru, je ma-
kroskopická organická hmota nalézající se na
zemském povrchu. Její vybrané význačné složky,
např. určité územní objekty, mohou být předmě-
tem mnohostranně užitečného zobrazení. Klasic-
kým jazykem takového zobrazení je kartografie.
Jako pohyb vhodný k poznání a zobrazení časo-

vé komponenty časoprostoru se po dlouhou dobu
uplatňovala rotace celkové zemské hmoty; dnes
se k tomuto účelu vyuŽl:vá postupů kvantové fyzi-
ky. Klasickým jazykem zobrazení jsou tu hodiny.
Poznávací proces se v geodézii obvykle odvíjí

postupem od přibližného k přesnějšímu poznatku
a méně často od naprosté neznalosti k poznatku.

V poznávacím procesu používá člověk jak ideální;
tak materiální poznávací prostředky různých dru-
hů. K ideálním prostředkům počítáme též stav
poznání na počátku každé právě začínající eta-
py poznávacího procesu. Ten se historicky a kon-
krétně formuje na bázi již existujících teorií (systé-
mů poznatků J geodézie samotné, jakož i dalších
vědních disciplín. K nim dnes hlavně náleží:

marxisticko-leninská filosofie a zejména její
poznatky o dialektické jednotě hmoty, pohybu,
prostoru a času,

- Einsteinova teorie relativity jako matematicko-
fyzikální teorie časoprostoru a zejména její
poznatky o jednotě fyziky a geometrie, o fy-
zikalizaci geometrie a geometrizaci fyziky [geo-
metrie - gravitace) a rovněž o rychlosti světla
jako univerzální kinematické konstantě a je-
jí nezávislosti na pohybu zdroje záření,
euklidovská geometrie a Newtonova mechanika
jako teorie časoprostoru, platící v prvním při-
blížení pro zvláštní podmínky hmoty v oblasti
planety Země, jež se vyznačují slabou gravi-
tací a malými rychlostmi pohybu,
teorie metrologle jako obecně platná pro měře-
ní všeho druhu,
geofyzikální a geologické teorie a hypotézy o
energetických anebo látkových vlastnostech
makroskopické anorganické hmoty Země.
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8. Další ideální poznávací prostředky. Materiální
poznávací 'prostředky

Z dalších kategorií ideálních poznávacích pro-
středků, jež reprenzentují pozorování, experiment,
model a hypotéza, mají v geodetickém poznáva-
cím procesu rozhodující význam model a hypotéza.

Geodetický způsob vytváření modelu se uskuteč-
ňuje na geometrickém principu, založeném na
abstrahování od všech vlastností materiálních je-
vů s výjimkou vlastností prostorových a na mode-
lování jejich přirozené mnohotvárnosti a podrob-
ností strukturami bodů a čar. Tak na místo fyzic-
kého povrchu Země, vyznačujícího se rozmanitostí
bohatou na podrobnosti, nastupují strukturní mo-
dely ve formě mnoho stěnu zachovávající charakte-
ristické tvary skutečnosti. A podobným způsobem
zastupuje model "bod" celé přístroje a přístrojové
systémy anebo - při modelování vztahfi mezi
zemskou a mimozemskou hmotou - celá nebes-
ká tělesa.

Pozorování má podobu měření, kvalifikace pozo-
rování. Měřitelnými veličinami jsou délky a úhly,
a to jak ve svém ryze geometrickém pojetí, tak i
v geometrizované tížnicové soustavě (horizontální
a vertikální složky délek a úhlů) a rovněž i hod-
nota tíhového zrychlení. V některých měřických
postupech vystupují místo nich samých jejich
rozdíly (rozdíly délek, rozdíly tíhového zrychlení].
Geodetické měřické postupy a technologie jsou vel-
mi mnohostranné. To si vynutily zvláštnosti před-
mětu pozorování, které spočívají v jeho mimořád-
né rozměrnosti a reliéfnosti a také zvláštnosti ší-
ření elektromagnetických vln ve spodních vrstvách
atmosféry a jeho omezení. Měřické postupy, které
se díky své rozmanitosti mohou přizpůsobovat jak
zvláštnostem pozorované reality, tak i vytyčeným
cílům pozorování, se přitom opírají o nemnohé ze
jmenovaných měřitelných veličin, ale tuto proble-
matiku nebudeme dále pojednávat.

Experimenty jsou v poznávacím procesu geodé-
zie jako hlavní poznávací prostředky sotva použi-
telné, neboť záměrně předpokládají proměnlivost
vlastností předmětu poznání a nevedly by tak
k poznání původních, objektivně reálných struk-
tur hmoty. Výjimku tvoří poznání struktury tího-
vého pole pomocí určité hmoty (umělé družice),
působící na oběžné dráze jako čidlo. Druhotně by
mohly být také účinné experimenty v přístrojo-
vém a měřickotechnologickém výzkumu.

Pro uplatnění hypotézy zbývá v geodézii - na
rozdíl od situace v poznávacích procesech zamě-
řených na hmotné a energetické objekty - málo
místa. Typickým příkladem její aplikace je histo-
rická fáze geodetického procesu poznání tvaru
Země, která v klasické posloupnosti hypotéza -
- pozorování - teorie - rozpor - zdokonalená
hypotéza vedla k poznatkové řadě deska - kou-
le - elipsoid - sféroid - ,geoid.

O rozmanitosti materiálních geodetických pozná-
vacích prostředků, tj. přístrojů a přístrojových
systémů, nebylo v práci pojednáno. Jejich princi-
py se odvozují od měřitelných veličin. S počátky
využití rychlosti elektromagnetických vln k měře-

ní délek přibyly ke klasické geodetické techníce
přístroje pro přesné měření krátkých časových
intervalů. Všeobecně lze konstatovat, že výkon-
nost materiálních poznávacích prostředků rozho-
duje o kvalitě, obsahu a hloubce geodetických
poznatků podstatnou měrou.

S ,technicky dozrálou možností využít rychlosti
elektromagnetických vln k přesnému měření délek
jak v terestrické, tak i v terestricko-mimozem-
ské měřické oblasti začala před několika desítka-
mi let nová etapa vývoje geodetické měřické tech-
niky. Dosavadní hodnocení, vedená zejména z hle-
diska terestrických mě"ření, se orientovala na ra-
cionalizační účinek této inovace a na její přínos
ke zvýšení přesnosti. Její význam je však daleko-
sáhlejší a hlubší:

délky úseků nejsou vázány na parametry tího-
vého pole,
vzdálenost dvou bodů je prvkem, který v troj-
úhelníkové nerovnosti metriky bezprostředně
zakládá prostorovou metriku,
odvození délky z fyzikální veličiny rychlost
potvrzuje platnost marxisticko-leninského filo-
zofického pojetí dialektické jednoty hmoty, po-
hybu, prostoru a času,
použití rychlosti elektromagnetických vln k mě-
ření délek je v souladu s nejnovějším vývojem
mezinárodní soustavy jednotek SI, který dal
přednost definované hodnotě rychlosti světla
před jinou definicí délkové jednotky,
použitím rychlosti elektromagnetických vln
v pohyblivých soustavách (zemská rotace, oběh
Země kolem Slunce, oběh družice kolem Země)
se geodetické měření délek opírá o Einsteinovu
teorii relativity, která kromě jiného zdůvodňu-
je jak konečnou velikost a stálost této rychlo-
sti, tak i kruhové šíření vln, a to i při pohybu-
jícím se zdroji, což bylo již dříve dokázáno
slavným Michelsonovým pokusem.

Také sám postup měření je založen - jak zná-
mo - na pohybu v rozmezí měřeného objektu.
V tom záležejí např. meze pro měření délek při
postupné rychlosti člověka na jedné straně a rych-
losti světla na straně druhé. Postrádá smysl pátrat
po větších rychlostech anebo po měřickém postu-
pu s vyloučením pohybu. Nepřímé metody měření
však umožňují jeho velikost omezit. Při měření
úhlů, tj. poměrů délek se nutnost měřit délky re-
dukuje jen na málo délek co možná nejmenšího
rozsahu (např. triangulace, paralaktické měření
vzdálenosti]. Fotogrammetrie a jiné metody dálko-
vého měření využívají zmenšené obrazy reality a
o ně opírají modelování a měření této reality. Ze-
jména odtud plyne jejich vysoká efektivnost.

Tato zvláštnost metod dálkového měření je před-
určuje do funkce vhodného poznávacího prostřed-
ku pro zobrazení časoprostoru v reálném čase, a to
za podmínky, že se také podaříalgoritmizovat
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a automatizovat rutinrú části poznávacího procesu
(modelování, měření) a zobrazení ("automatizova-
nákartografie") .
Dokud takovéto zobrazení časoprostoru - roz-

poznaného na odražené struktuře a pohybu zvole-
ných druhů hmoty - nebude v reálném čase us-
kutečnitelné anebo pokud na tato zobrazení budou
kladeny zvláštní požadavky, mohou ho zastoupit
dílčí řešení orientovaná přednostně na studium
prostorové anebo časové komponenty:

plošná a v určitých časových intervalech opa-
kovaná měření (triangulace, nivelace, topogra-
fické mapování, údržba mapových děl),
nepřetržitá měření určitého fenoménu na tom-
též místě v časových řadách, re.alizovaná např.
observatořemi s přesnými stacionárními přístroji
(paramet,ry rotace Země,2'Jm:ěny tíže, púsobení
slapů, m~stní procesy v :zemské kůře).

V obou případech je třeba vystihnout reprezen-
tativní výběr z celkové množiny možných měření
resp. stanic a při jeho optimalizaci se opírat o
poznatky jiných vědních oborů, např. geofyziky,
geologie, hydrologie, týkající se energetických a
látkových vlastností hmoty.

11. Výsledky poznávacího procesu: informace, te-
orie

Výsledkem poznávací činnosti, poznávacího proce-
su, je především informace, tj. oibsah odrazu před-
mětu pnzmání. V geodetiJokém poznáIVacím pro1cesu
jde soustavně o metrické Informace, tj. o odrazy re-
lad ve strukturách hmoty platných k určHému o!ka-
mžiJku. Tato metri1c'ká informace potřebuje k účel-
nému zobrarzení dvě dodatečné charaikteristiky,
z nichž jedna je časová Ia druhá charakterizuje
druh hmoty, např. název stálice nebo družice, tri-
gonometrický bod, polygonový bod, budovu, břeh
atd. Určité množství metrických a charakterizují-
cích informací vytváří odraz částI předmětu pozná-
ní k určitému datu. K jazykovému znázornění geo-
detických informací slouži obvykle výkresy, ma-
py, seznamy, obsahy počítačových pamětí a data-
ba!l1ik,časové řady , matematické 'v:ztahy atd.

Teorie každé vědní disciplíny, tj. její výrokový
systém, se vyvozuje v závěru poznávacího proce-
su jako jeho shrnující, zobecňující a hodnotící
celkový výsledek. SouČástí těchto teorií jsou -
- kromě Výroků o předmětu poznání - další
výroky o disciplíně, např. definice jejího před-
mětu poznání, její vnitřní struktura, prvky po-
znávacího a příp. pracovního procesu, její ter-
minologie. Za mnohé můžeme uvést následují-
cí příklady geodetických teorií: teorie tvaru Ze-
mě, zákonitosti a časové řady parametrů zemské
rotace, nivelační teorIe, teorie fotogrammetrického
vyhadnocení geodetiokých informaiCi, teoflie kar-
tografilokého ZObrazení geodeUckých informací.
K vypovídacímu systému disciplíny, k jejím teo-
riím, se téŽ přirozeně řadí taková zobrazení
geodetických poznatků jako jsou mapy, obsah
databank atd.

V naznačeném pojetí geodetického poznávacího
procesu se neuplatňují žádná obvyklá vymezení,
která se z praktických důvodů používají v ji-
ných souvislostech při vnitřním rozdělování
disciplíny, např. na vyšŠí a nižší geodézii podle
Helmerta, podrobné měření, mapování globál-
ní, regionální, lokální, v malém měřítku, ve vel-
kém měřítku. Poznávací ..proces se jako celek
vztahuje na poznání dosud neznámého anebo -
- a to je pro geodézii příznačné - na poznání
ne doposud dosti podrobně nebo přesně známé-
ho. Rozdíly v uplatnění ideálních a materiál-
ních poznávacích prostředků jsou přitom moti-
vovány hlediskem účelného formování pozná va-
c~c'h aktivit a ni,ktC'mk nepředstavují charakte-
ristickou vlastnost samotného poznávacího pro-
cesu.
Definice časoprostoru jako předmětu poznání

je také dokladem odpoutání se od Helmertova úz-
kého omezení působnosti disciplíny na zemský
povrch. Vztahuje se na všechny oblasti, v nichž
existují takové druhy a struktury hmoty, jež jsou
ve sledovaném smyslu schopny zobrazení, tedy
např. na pásma oboustranně přiléhající k zem-
skému povrchu, na Měsíc a na planety podobné
Zemi.
Podstatné části geodetického poznávacího pro-

cesu se vyznačují výrazným podílem rutinních
poznávacích aktiVit, což je příznačné zejména
pro modelování, měření a zobrazování. Je to dá-
no vlastnostmi předmětu poznání, jeho prostoro-
vým rozsahem a změnami v čase. Tyto činnosti
lze dobře algoritmizovat a technologicky připra-
vit a zpravidla je provádějí státní služby nebo
podniky a příp. observatoře. Tvůrčí složka po-
znávacího procesu se zaměřuje převážně na vy-
tváření nových měřických postupů a materiál-
ních poznávacích prostředků I (např. elektronic-
kých dálkoměrů, tachymetrlckých automatů,
umělých družic, gyropřístrojů, velmi dlouhých
interferenčních základen), jež pak - za pod-
mínky, že vnesou do měření a vyhodnocení vyš-
ší přesnost - vedou obvykle k významným no-
vým poznatkům.

Představují-li potřeby společenské praxe výchozí
bod poznávacího procesu, pak podle nich orien-
tovaná vědecká poznávací činnost reprezentuje
součást praxe a tato praxe je také kritériem prav-
divosti poznatků. Geodetické poznatky mají zásad-
ně trojí společenské uplatněníia sice jako:

podklad pro nejrozmanitější časoprostorovou
organizaci a interpretaci,
poznávací prostředek v jiných vědeckých
disciplínál::h,
pracovní prostředek ve výrobních procesech
orientovaných na cílevědomé využití a přetvá-
ření poznaných hmotných struktur.
Mimořádná rozmanitost jevů, struktur, stavů,

pohybů a aktivit společnosti vyžaduje jejich in-
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terpretaci v časoprostorovém kontexu. Všechny ty-
t.o fenomény se tím stávají odrazy jednoty hmoty,
pohybu, prostoru a času, ale i odrazy druhů a
struktur hmoty jakož i forem pohybu a to např.
i společenských, jež samy o sobě nejsou vhodné
k metrickému zobrazení prostorové složky a své
časové změny. Přitom mají po~natky geodézie jako
vědní disciplíny o časoprostoru nezastupitelnou a
základní úlohu. Jako příklady mohou posloužit plá-
nování a řízení, struktury obyvatelstva a jejich vý-
voj, obrana vlasti, evidence nemovitostí. Další obo-
ry praxe vyžadují časoprostorové zobrazení pro ře-
šení orientace v prostoru, např. při budování no-
vých dopravních spojů, v oblasti námořní a letec-
ké navigace, v obraně vlasti. Zvláště v této spole-
čenské závažnosti spočívá význam geodetických
poznatků po současný společenský řád, který jich
může využívat pro mírové účely, chránit je před
zneužitím, ale také je uplatňovat nedostatečným
způsobem.
Existuje rovněž značný počet vědních disciplín,

které se ve svých poznávacích procesech opírají
o geodetické poznatky, slouŽící jim jako poznáva-
cí prostředek:. To platí především pro vědy o Zemi,
jejichž poznávací procesy se zaměřují na energe-
tické a látkové vlastnosti zemské hmoty a dále pro
oblast kosmických letů, orientovaných na výzkum
a mírové vyuŽití kosmického prostoru, která se ne-
obejde bez informací o zákonitostech pohybu zem-
ského tělesa a jeho nepravidelnostech.
Přírodovědecké poznatky jsou výsledkem dialo-

gu člověka s přírodou, v"jehož průběhu člověk po-
znává její objektivní zákonitosti a vztahy s cílem
přírodu ovládnout a cílevědomě a účelně ji změnit.

Do tohoto velice rozmanitého technického a výrob-
ního pracovního procesu, zaměřeného na přetvá-
l'ení přírody, na cílevědomé přetváření nalezených
anorganic'kých makroskopiokých struktu::, hmoty je
geodézie angažována významnou měrou. Časopros-
tor jako předmět jejího poznání se stává i její pra-
covní náplní. Geodetické informace a teorie jako její
poznatky se stávají pracovními prostředky. Na je-
jich základě se realizují tvůrčí záměry v přetváře-
ní přírody, jaké reprezentuje projektování atd.,
které se prostřednictvím geodetických technologií
přenášejí do objektivní reality (což je - podle
připomínky oponenta Prof. Dr. sc. techn. Ewerta -
- rovněž proces odrazu). Typické příklady posky-
tuje stavebnictví, dopravní stavitelství, vodní hos-
podářství, energetika.
Podíl geodézie na pracovních procesech staveb-

ních disciplín utvářejících prostor má - včetně
měřickotechnické kontroly plánovaného rozdělení
llmoty a jejiho pohybu - v kvalitativním i kvanti-
tativním ohledu velký rozsah a vysoký hospodář-
ský význam. Ne vždy však bývá přiměřeně oceněn
a často je pokládán za pouhou měřickotechnickou
službu. Takovémuto hodnocení částečně nahrávají
i nezvládnuté terminologické a strukturální otázky
disciplíny. Proto je žádoucí hledat cesty, jak výstiž-
ně objasnit podíl geodézie nejen na přírodovědec-
kém poznávacím procesu, tj. ve výzkumu životní-
ho prostoru lidstva, ale i na procesech využívání
a přetváření přírody.

Přeložili: Prof. Ing. Dr. Josef Bohm, DrSc., Praha.
Ing. Jan Neumann, CSc., OTIA ČSAV Praha

Preverenie presnosti vyhl'adania
podzemných vedení
elektromagnetickými hfadačmi

Najmenej sporahlivým článkom mapového diela tech-
nická mapa mesta (TMM), spomedzi súboru údajov
o polohe podrobných bodov polohopisu, je podsúbor
údaj ov o polohe podzemných vedení. Je to dané tým,
že vo vačšine prípadov treba vedenie najprv vyhradať
elektromagnetickými hradačmi podzemných vedení
a až následne zmerať. Obidve činnosti prispievajúce
k tvorbe údaj ov o polohe podzemných vedení (vyhra-
danie i zmeranie) svojim podielom ovplyvňujú pres.
nosť určenia polohy podzemných vedení [2, str. 43].
Vyhradanie podzemných vedení predstavuje vždy iba
sprostredkujúcu informáciu, ktorej sporahlivosť je
menšia než spofahlivosť informácie indikovanej pria-
mo zrakom. Geodet pracujúci s hradačom podzemných

Ing. Imrich Horňanský, CSc.,
Slovenský ústav geodézie a kartografie

vedení sa dostáva do doteraz nezvyčajnej situáeie,
že priamo nevidí objekt svojho vyhradávania a budú-
ceho mapovania. Predmetné určovanie polohy pod-
zemných vedení predstavuje iba náhradu za nerealizo-
vané geodetické zmeranie v otvorenej rýhe. V tejto
súvislosti je žiadúce vedieť, aká je skutočne dosiahnu-
tá presnosť určenia polohy podzemných vedení vyhra-
daných elektromagnetickými hradačmi. Sohys v [5]
stanovil strednú súradnicovú chybu vyhfadania po-
drobného bodu podzemného vedenia m'ť:) súčasnými
presnými elektromagnetickými hradačmi za priazni.
vých podmienok hodnotou

0,08 m ~ m~r:)~ 0,17 m,

z čoho vychádza priemerná hodnota
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Za predpokladu geodetického určenia podrobných
bodov so strednou súradnicovou chybou meraniam;:) podfa [6], t. j.

bola v [2, str. 44], tiež v [3, tab. 2] stanovená priememá
(vz~fadom na hÍbku vedenia) apriórna presnosť urče-
nia polohy najprv hfadačmi vyhfadaných a následne
zmeraných podrobných bodov podzemných vedení
hodnotou strednej súradnicovej chyby podrobného
bodu m~~) = 0,19 m. Známa je pritom premenlivá
spofahlivosť hfadačov podzemných vedení na úseku
dodržania presnosti, najma ovplyvnenie presnosti
miestnymi podmienkami, hÍbkou položeného vedenia,
vlhkosťou zeminy, vzdialenosťou súbežných vedení
ako aj ďalšími faktormi. Iba v prípade zabezpečenia
správnych podmienok a absolútne zodpovedného prí-
stupu geodeta k vyhfadávaniu, možno zaručiť žiadúci
výsledok. Kontrola vyhfadávania je možná iba opako-
vaným nezávislým vyhfadaním a zmeraním, alebo
geodetickým zmeraním v budúcnosti pri náhodne
odkrytom vedení v rozkopávke.

Počnúc rokom 1971 si objenávatef TMM v Bratislave,
Útvar hlavného architekta mesta Bratislavy, objednal
zmeranie a zobrazenie polohy pod7'Jemných vedení
obnažených pri všetkých zahlásených rozkopávkach.
Sposob merania: geodeticky s presnosťou podrobného
merania aplikovaného pri technickohospodárskom
mapovaní, a teda aj pri TMM [6] a [7]. Použitá bola
výhradne metóda pravouhlých súradníc s pripojením
zvačša iba na pevné body podrobného polohopisu
(najčastejšie rohy domov). Výsledkom merania rozko-
pávok je súbor meračských náčrtov s údaj mi podrob.
ného merania, ktoré majú byť v budúcnosti použité
pri 2. vydaní TMM v Bratislave na kontrolu a spresne-
nie graficky vyjadreného priebehu podzemných ve-
dení. Tento geodetický materiál z rozkopávok v Bra-
tislave bol použitý v nasledujúcom experimente na
konfrontáciu s materiálom TMM v Bratislave, s ciefom
získať informáciu o aposteriórnej presnosti vyhfadá-
vania a merania podzemných vedení v TMl\'LPri tvor-
be TMM v Bratislave boli použité hfadače Ferrolux
FLS 2/8 firmy Seba Dynatronic.
Priebeh podzemného vedeni a je graficky znázornený

na ofsetovom výtlačku TMM. Jednotlivé podrobné
body podzemného vedeni a sú zobrazené s presnosťou
charakterizovanou priemernou (vzhfadom na hÍbku)
strednou súradnicovou chybou m':?v~)súhrnnou [2, str.
50] aj [3, tab. 2]:

Prakticky vo všetkých prípadoch používatefovi TMM
chýba exaktná informácia o hÍbke položeného podzem-
ného vedenia, a teda aj o zaradení I!0drobného bodu
podzemného vedeni a do prípadnej hlbkovej kategórie
presnosti bodov. Používatef TMM iba predpokladá,
že vedenie je položené v normovanej hÍbke. Preto
z praktických dovodov je naďalej uvažovaná iba
táto, vzhfadom na hÍbku priemerná, stredná súradni·
cováchyba.

Pre potreby experimentu bol definovaný analytický
priebeh záujmových častí podzemných vedení v pria-
mych úsekoch dvoma bodmi úsečky označenými K,
L (obr. 1). Súhrnná stredná súradnicová chyba lomo-
vých bodov úsečky K, L (zahrňajúca nepresnosť
z podrobného merania, z grafického zobrazenia
a 7'Jofsetového polygrafického spracovania) je podfa
vzťahu (4):

mWO) = mWO) = m(oO) = O 20m (5)
>:"K >:IIL XlIe ' •

Súradnice bodov Ki a Li boli kvoli ďalšiemu analytic.
kému spracovaniu kartometricky odmerané na digita-
lizátore CODIMAT H-P Contraves so strednou sú-
radnicovou chybou karto metrického odmerania [2,
str. 52] m~O) = 0,018 mm, čo v mierke (M) 1 : 500
reprezentuje hodnotu 0,009 m == 0,01 m, teda

V hodnote strednej súradnicovej chyby kartomet-
rického odmeriavania nie je obsiahnutá zložka zrážky
papiera, lebo samotná zrážka (prípadne roztiahnutie)
papiera bola analyticky podchytená a odstránená
v procese prevodu modelových kartometrických sú-
radníc odmeriavaných podrobných bodov na geode-
tické súradnice (S - JTSK).
Úplná stredná súradnicová chyba bodov K a L,

ktorých súradnice sú získané kartometricky uvedeným
sposobom z ofsetového výtlačku na mapovom papieri,
je podfa zákona hromadenia stredných chýb a podfa
vzťahov (5) a (6):

m(Ú) = m(Ú) = V [mOOJ2 + [mKO]2 = 020 m (7)X1IK XlIL >:lIe XlI ' •

Jednotlivé geodeticky zmerané body podzemných
vedení, v rámci rozkopávok obnažených (body M),
boli predpísané na výpočet súradníc programom
MAPA na počítači EC 1033. Keďže meranie nevy.
chádzalo z podrobného polohového bodového pofa,
ale iba z podrobných polohopisných bodov (rohy
domov), najprv boli vyššie popísaným kartometrickým
sposobom získané súradnice týchto pripájacích výcho-
diskových bodov. Presnosť určeni a východiskových
bodov, geodeticky zmeraných a zobrazených s pres.
nosťou podfa [6], je charakterizovaná [2, str. 50], tiež
[3, tab. 2] súhrnnou strednou súradnicovou chybou na
ofsetovom výtlačku mapy:

Súradnice týchto východiskoyých podrobných bodov
boli tiež kartometricky odmerané na digitalizátore so
strednou súradnicovou chybou kartometrického od-
merania podfa vzťahu (6) m~O) = 0,01 m. Výsledná
stredná súradnicová chyba východiskových podrob.
ných obdov (PB) m~~~B'ktorých súradnice sú získané
kartometricky uvedeným sposobom z ofsetového vý-
tlačku na mapovom papieri, je podfa zákona hromade-
nia stredných chýb a podfa vzťahov (6) a (8):

m(Ú) -.!.1/[mWO)J2 --L [m(KO)J2 = O 15 m (9)ZllPB - XYA I X1/ ,.

Presnosť samotného podrobného merania v rozko-
pávkach obnaženého podzemného vedeni a je charak-
terizovaná strednou súradnicovou chybou [6], pozri
vzťah (3), mW = 0,14 m. Výsledná presnosť určenia
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takéhoto podrobného bodu podzemného vedeni a
v rozkopávke obnaženého (bod M), teda stredná sú-
radnicová chyba bodu M, m:g~je vychádzajúc zo
vzťahov (3) a (9):

m«(j) = V[m(Ů) ]1+ [m(Á)]2 = 0205 m ...:..O20 m""M "'lIPB "'II' ,
(10)

čiže, získali sme situáciu, keď (pozri obr. 1) podzemné
vedenie je analyticky definované kartometrickými
súradnicami (8 - JT8K) bodov K a L s presnosťou
(strednou súradnicovou chybou) m~~=m~i= 0,20
m podla vzťahu (7).
8 rovnakou presnosťou je určený aj hociktorý medzi-

fahlý podrobný bod tohoto podzemného vedenia
v tomto priamom úseku vedenia. Takto stanovený
priebeh podzemného vedenia bol získaný na základe
vyhladania podzemných vedení elektromagnetickými
hIa.dačmi. Na druhej strane máme danú polohu pod.
zemného vedenia bodom M s presnosťou (strednou
súradnicovou chybou) m~~ = 0,205 ...:..0,20 m podla
vzťahu (10), čo predstavuje praktickyrovnakúhodnotu
ako m:g~= m~l' Poloha bodov M je získaná na zá-
klade geodetického merania v otvorenej rýhe bez vy-
hIadávania podzemného vedenia elektromagnetickými
hladačmi nezávisle iným meraním, realizovaným s od-
stupom aj niekofko rokov od tvorby TMM.
Na základe vzťahov (7) a (10) možno uviesť, že

apriórna stredná súradnicová chyba (základná) urče-
nia bodov K, Li určeni a bodu M je rovnaká:

m(Ů) = m(Ů) = m(Ů) = *m = O 20 m. (11)
ilI/K "'lIL "'11M "'II ,

Súbor dÍžok úsečiek MM' = d, kde M' je pata kol-
mice spustenej z bodu M na úsečku KL, je dokladom
o kvalite - presnosti oboch meraní. Hodnota d je
absolútna hodnota vzájonmej polohovej odchýlky
dvoch nezávislých rovnako presných realizácií jedného
podrobného bodu

d = VLlXfu.M' + Llyfu.M"

Rozsah experimentu: skúmaniu bol i podrobené všetky
použitelné "rozkopávkové" meračské náčrty (vyhoto-
vené postupne v rokoch 1971-1980), zobrazujúce
podzemné vedeni a z mapových listov (ML) TMM v M
1 : 500 (spolu 32 ML) z pfiestoru 2 mapových listov
v MI: 2000. Získaný výber 280 hodnot veličiny di
bol v ďalšom matematickoštatisticky analyzovaný.

8 určitým priblížením možno považovať hodnotu veli-
činy d za rozdiel medzi dvoma meraniami, ktoré majú
rovnakú váhu. Keďže máme k dispozícii výber so
značným počtom (n = 280) hodnot veličiny d rovna-
kého druhu, možeme získať spolahlivý odhad pres-
nosti merania. 8tredný kvadratický rozdielsd vyrátaný
zo všetkých n daných rozdielov ako empirická hodnota
(odhad) základného stredného rozdielu Sd:

V'i:.d.d.
Sd= ~=0,53m.

8tredný rozdiel Sd reprezentuje jedným číslom celý
výber n získaných rozdielov. Hodnota empirickej

strednej chyby (polohovej) Tubovolného jedného me-
rania (určenia) podla [1] str. 109:

Sd 0,53 m
mp= V2 = V2 = 0,375m,

čomu zodpovedá hodnota empirickej strednej súradni.
covej chyby m"'ll (odhad základnej strednej súradnico-
vej chyby)

m"'ll = 0,3V: m = 0,265 m. (12)

Porovnaním tejto hodnoty m"'ll so vzťahom (11) dostá-
vame:

m -I- m(Ů) = m(Ů) = m(Ů) = 020 m
"'II -r- ilI/K "'liL "'11M ' •

V tejto fáze bolo treba pristúpiť k hodnoteniu od.
Iahlých meraní a ich prípadnému vylúčeniu z ďalšieho
spracovania. Kritériom ponechania v spracovaní boli
postupne hodnoty:

Idj < 3sd = 1,59 m,

Idl < 2,5sd = 1,325 m,

Idj < 2sd = 1,06 m.

V tab. 1 pre n = 280 vidno ako sa s postupnou reduk·
ciou výberu hodnot d približuje hodnota empirickej
strednej súradnicovej chyby mill/ k očakávanej hod-
note základnej strednej súradnicovej chyby *m"'ll =
= 0,20 m zo vztahu (11). Variabilita hodnot mill/

v tab. 1 pre n = 280 potvrdzuje, že okrajové hodnoty
výberu napriek svojej sporadickosti práve svojou
vefkou absolútnou hodnotou zásadne ovplyvňujú
parametre celého výberu. Zaujímavé je, že v skupine
okrajových hodnot veličiny d participuje pestrý sorti.
ment druhov vedení. V 14 prípadoch prekračujúcich
hodnotou 2sdje 4·krátelektrické vedenie, 3-krát ply-
novod, 5-krát telefón a 2-krát vodovod. Doležitá je
skutočnosť, že ani v jednom prípade exaktne nepozná-
me hibku vedenia, ktorá zásadne ovplyvňuje presnosť
vyhladania.

4. Empirické miery presnosti čiastkových výberov hod-
nót veličiny d jednotlivých druhov podzemných
vedeni

Zaujímavé pohIady na skúmanú problematiku posky-
tuje informácia o podiele, ktorým na kolektívnych
vlastnostiach výberu hodnot veličiny d participujú
jednotlivé druhy podzemných vedení, t. j. elektrické
vedenie (E), plynovod (P), telefón (T), vodovod (V),
kanalizácia (K)a horúcovod (H). Takéto delenie má
svoje opodstatnenie, lebo jednotlivé druhy podzem-
ných vedení sa kladú do rozmanitej priemernej
hibky (a práve hfbka položenia vedenia je v známej
korelácii s presnosťou vyhladania vedeni a) a ďalej
preto, lebo rozličné druhy vedení po položení do otvo-
renej rthy zaujmú z hIadiska geometrického rozličnú
polohu (potrubné vedenia v tvare lomenej krivky
zloženej z úsečiek a káblové vedeni a v tvare nepravi.
delnej vlnovkovej čiary, ktorej priebeh závisí od druhu
izolantu a od šírky rýhy - správnosť zobrazenia také·
hoto podzemného vedenia je v korelácii s hustotou
podrobných bodov, ktoré merač pri vyhIadávaní voÍí;
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fakticky je pri vyhl'adávaní postavenfpred úlohu ge-
neralizovať objekt svojho budúcehomerania a, zobra,-
zovania, ktorý ale nevidi),

Výber 280 hodnot veličiny d bol podfa druhov vede-
nia rozdelený na čiastkové výbery (podvýbery):
- P (np = 58);
- V (nv = 28);
- E (nE = 154),
-K (nK = 6),
-H (nH = 4),
- T (nT = 30).

Horúcovod a kanalizácia boli z ďalších úvah vylúčené
pre nízky počet prvkov podvýberu,. Pre celý výber
n = 280 hodnot veličiny d a podobne ajpre výbery
redukované kritériami (13) .boli vyrátané hodnoty
empirickej strednej súradnicovej chyby čiastkových
výberov jednotlivých druhov podzemných vedení
(tab. 1). Z porovnania, empirickýchstredných súradni-
cových chýb s hodnotou apriórnej základnej stred-
nej súradnicovej chyby *mX1l = 0,20 ID zo vzťahu (11)
vyplýva, že iba podvýber E v redukovanom výbere
n = 266 (počtom prvkov najvačší podvýber) má
empirickú strednú chybu menšiu, než .hodnota *m",y.
Významnosť rozdielov medzi výbermi E, P, T a V,

resp. medzi ich výberovými rozptylmi, bola posúdená
tiež overením hypotézy, či dva výberové rozptyly

ťAm~~)]2 a [nm~~)]2 (v ďalšom aj [m~)]2 a [m~)]2),

pochádzajú z jedného základného súboru. Podfa vý-
sledkov kritéria ff = mi :m~, ktorým sa na hladine
významnosti lX = 5 % testovala významnosť rozdielov
medz,i výberovými rozptylmi E, P, T a V, niet dovodu
zamietnuť predpoklad o rovnosti rozptylov základných
súborovEa Vapodobne aniE aP a E aT.
Aj z nasledujúceho zhodnotenia absolútnych hod-

not diferencÍÍ medzi empirickými strednými súradni-
covými chybami a ich etalónom *m-X1I = 0,20 m, na
základe otestovania týchto empirických chýb prípust-
nou strednou chybou,

mJ: = *m",y (1 + :,) = 0,217 m,

ako aj na základe skutočnosti, že vo vačšine prípadov
ide o podrobné body merania jednoznačne neidenti·
fikovatefné, možno konštatovať, že tieto diferencie sú
na hranici praktickej významnosti na účely sledované
našou analýzou. Pri skúmaní príčin získaných dife-
rencovaných empirických stredných súradnicových
chýb mXY jednotlivých podvýberov (tab. 1, stípec 9),

možno konštatovať, že okrajová poloha m~~) vo vzťahu
(14) maže byť zapríčinená okrem iného aj tým, že
vodovodné potrubie je (najma z dovodov ochrany
pred zamrzaním) kladené do najvačšej priemernej
híbky pod zem v porovnaní s plynovodom, telefónom
a elektrickým vedením. Naopak, elektrické vedenie _
(s najpria.znivejšou hodnotou mXY) je spolu s telefónom
kladené nejplytšie. Potvrdzuje sa tu konštatácia o ne-
ga,tívnom vplyve rastúcej híbky vedeni a na presnosť
vyhl'adania podzemných vedení. Ďalej okrajová poloha
m~) vo vzťahu (14) vytvára silné podozrenie z nespráv-

~ej generalizácie priebehu vodovného potrubia. Po-
vrchové znaky vodovodného potrubia (hydranty a za·
súva,dlové uzávery) sú osadzované zásadneexcentricky
(s excentricitou od 0,2 do 0,6 m), ale v TMM je zákres
priebehu vodovodu tvorený lomenou čiarou spájajú-
cou vyhl'adané a zmerané body potrubia s tf'llŮto po-
vrchovými znakmi vačšinou centricky.
Vzťahom (14) sa nepotvrdila skutočnosť konštato-

vaná Soltysom v [5] o nižšej presnosti vyhl'adania
káblových vedení (t. j. o vačšej hodnote mlfv) a m~~»)
v porovnaní s potrubnými vedeniami (s menšou,
priaznivejšou hodnotou m~{;> a m~»). Táto Soltysom
štatisticky preukázaná skutočnosť bola zdovodňovaná
hadovitým, vlnovkovitým ukladaním káblových vede-
ní do vykopanej rýhy na rozdiel od priamkového ukla-
dania potrubných vedení a následnou nedosta,toč·
nou, priliš riedkou, vofbou podrobných bodov pri
vyhl'adávaní a zmeraní podzemných vedení, a teda
neadekvátnym vyjadrením priebehu podzemného káb-
180 (fakticky išlo o hrubú generalizáciu káblových ve-
dení). Túto charakteristickú vlastnosť káblových ve-
dení v porovnaní s potrubnými vedeniami je možné a aj
potrebné kompenzovať náležitou hustotou vofby
podrobných bodov vedenia.

ó. Empirické miery presnosti zložiek !1y a !1x výberu
hodnot veličiny d

Na úplnejšie preskúmanie charakteristik výberových
hodnot veličiny d bol tento výber skúmaný samostatne
pre každú zo svojich zložiek Lly a Llx (obr. 1):

d = VLly2 + Llx2,

Llx = xM' - XM'

Výber 280 hodnot súradnicových rozdielov Lly a tiež
Llx bol podrobený analýze, ktorou sa preskúmala ná-
hodnosť výberu a jeho príslušnosť k základnému súbo-
ru s predpokladaným normálnym rozdelením.
Extrémne hodnoty súradnicových rozdielov Lly sú

-1,18 ID a +2,16 m (variačné rozpatie LlYn-LlYl =
= 3,34 ID) a extrémne hodnoty súradnicových rozdie-
lov Llx sú -1,26 ID a +1,70 m (variačné rozpatie
Llxn -Llx1 = 2,96 ID). V oboch výberoch súradnico-
vých rozdielov zostavených podfa znamienok a vef-
kosti je zrejmé ich zhustenie okolo nulovej hodnoty.
Malé rozdiely (chyby) sú častejšie a vyskytujú sa
niekofkokrát.
Pomer 8y: "ll!lI : ry = 1 : 0,66 : 0,49, Olze pomer

strednej kvadratickej chyby v súradnici y, empirickej
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Hodnoty empirickei strednej súradnicovei chyby m",y celého výberu a čiastkových podvýberov E, V, PaT v povodnom výbere a v redukovaných
výberoch

Povodný výber Redukovaný výber I Redukovaný výber I Redukovaný výber
Idl < 3 sa /dl < 2,5 sa Idl < 2sa

ID

I I
I

I- I I-~I I
n m",y

I
n 'ma:y n n m"y

1 2 3 4 5 6 8 9

Celý výber 280 0,265 276 0,238 272 0,223 266 0,207

Podvýber E 154 0,214 154 0,214 153 0,207 150 0,193

Podvýber V 28 0,313 27 0,264 27 0,264 26 0,239

Podvýber P 58 0,278 57 0,250 56 0,232 55 0,221
----- ----

Podvýber T 30 0,419 28 0,311 26 0,254 25 0,227

priemernej lineárnej chyby V súradnici y a pravdepo-
dobnej chyby v súradnici y ako ani pomel' f",:
: V/II", : T", = 1 : 0,71 : 0,49 nemá dobrú zhodu s nor-
málnym pomerom 1 : 0,80 : 0,67.

VzhTadom na skutočnosť, že v skúmaných výberoch
súradnicových rozdielov Lly a Llx kritérium nulovej
priemernej hodnoty systematickej chyby nepreuká-
zalo posobenie stáleho systematického vplyvu, ďalej
s ohradom na to, že skúška asymetrie rozdelenia nás
prakticky presvedčila, že výbery merania prináležia
súboru s asymetrickým rozdelením, kritérium excesu
rozdelenia zamieta hypotézu o normálnom rozdelení
základného súboru, takiisto ako aj Pearsonov test
dobrej zhody, ukázalo sa účelným a potrebným preve-
riť reálnosť okrajových chýb súboru.

Za krajnú chybu bol, vzhradom na komplikovaný
sposob ziskavania elementárnych údajov a vzhradom
na značný rozsah výberov, stanovený trojnásobok
empirických stredných kvadratických chýb:

Cmaxy = 30"y = 1,101 m,

cma",,,, = 30"", = 1,158 m.

Krajná chyba je vo výbere súradnicových rozdielov
L1y prekročená 4-krát a vo výbere súradnicových roz-
dielov Llx tiež 4-krát. Keďže vylučované súradnicové
rozdiely sa týkajú 8 hodnot veličiny d, z oboch výbe-
rov bolo vylúčených týchto 8 rozdielov Lly a Llx.

V redukovanom výbere súradnicových rozdielov Lly
a Llx (n = 272) kritérium nulovej priemernej hodnoty
systematickej chyby nepreukázalo existenciu stálej
systematickej chyby; kritérium asymetrie rozdelenia
vo výbere Llx o platnosti hypotézy normality pochy-
buje (pripúšťa možnosť asymetrického rozdelenia) a vo
výbere Lly hypotézu normality zamieta (sme presved-
čeni, že výber patri k základnému súboru s asymetric-
kým rozdelením) a kritérium excesu rozdelenia za-
mieta hypotézu o normálnom rozdeleni základného
súboru v oboch výberoch. Výsledky oboch kritérií
poukazujú na približenie sa k hodnotám normálneho
rozdelenia (v pomere k predchádzajúcemu prípadu
neredukovaného výberu). Je zrejmé, že v prípade ďal-
šieho vylúčenia okrajových hodnot výberu súradnico-
vých rozdielov Lly a Llx, ak za krajnú chybu vo výbere
budeme považovať 2,50"y (2,50"",), prípadne 2,00"y
{2,00"",),sa postupne priblížime k normálnemu rozdele-

niu. V tejto etape treba rozhodnúť, či súčasný stav
je dosledkom posobenia hrubých chýb (a teda sme
oprávnení pristúpiť k ďalšej redukci i okrajových hod-
not výberu), alebo máme do činenia s výberom, ktorý
je zmesou viacerých nerovnako veTkých výberov
s inými strednými hodnotami, prípadne aj variancia-
mi.

S cieTompreveriť oprávnenosť vylučovania okrajových
hodnot výberu, ktoré pri matematickoštatistickom
spracovaní prekračujú hodnoty krajných chýb, bolo 12
hodnot veličiny d s najvačšími absolútnymi hodnotami
v našom experimente podrobených kontrolnému
vyhradaniu podzemných vedení a následnému zmera-
niu. Výsledok kontrolného určenia polohy podzem-
ných vedení bol konfrontovaný s predchádzajúcim
určením v rámci TMM i v rámci rozkopávok. Kontrol-
né určenie potvrdilo existenciu hrubých chýb, a teda
oprávnenosť vylúčenia okrajových hodnot výberu
veličiny d z ďalšieho matematickoštatistického spra-
covania a ponechania iba tých hodnot výberu, ktoré
neprekračujú hodnotu krajných chýb. Z 12 extrém-
nych prípadov podrobených kontrolnému určeniu
v 1 bola potvrdená hrubá chyba v určení TMM, v 7
prípadoch bola potvrdená správnosť oboch určeni,
ale hrubá chyba bola sposobená v experimente
(v neoprávnenoll1l porovnávani 2 rozmanitých vede-
ní), v 1 prípade bol potvrdený priebeh vedenia podTa
TMM a v priebehu vedeni a podTa rozkopávky sa hru-
bá chyba nedala preukázať (ani správnosť určenia),
v 1 prípade bol potvrdený priebeh vedenia podTa
TMM a hrubá chyba v priebehu podTa rozkopávky
a vo zvyšných 2 pripadoch sa povodná situácia už ne·
dala zrekonštruovať. Najviičšia skupina hrubých
chýb má svoj povod v tom, že TMM nezobrazuje
kompletne všetky vedenia, ale iba tie, ktorých sche-
matický zákres priebehu v čase tvorby TMM investor
získal a poskytol dodávateTovi TMM. Na druhej strane
ani rozkopávka neobnažila všetky vedenia, lebo nie
vždy zasiahla celý uličný profil a hÍbka rozkopávky
bola tiež diferencovaná, limitovaná operativnou po-
trebou, takže často boli obnažené iba plytšie položené
vedenia.

V ďalšom boli zredukované povodné výbery sÚI'ad-
nicových rozdielov Lly a Llx o týchto 12 extrémnych
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hodnot (takto redukovaný výber budeme ďalej ozna-
čovať ako kontrolný výber). Táto redukcia povodného
výberu predstavuje redukciu kritériom Idl < 2,lsd•
Doležité je, že tento kontrolný výber (n = 268) nie je
výsledkom násilného postupného "zlepšovania" po-
vodného výberu, a teda jeho empirických mier preB-
nosti.

Pri súhrnnom zhodnotení empirických mier pres-
nosti, použitých testov dobrej zhody a kritéria nulovej
priemernej hodnoty systematickej chyby kontrolného
výberu možno konštatovať:
a) o platnosti hypotézy normality z hradiska asymet.

rie vo výbere súradnicových rozdielov Lly pochybu-
jeme a vo výbere súradnicových rozdielov Ll", ju
nezamietame;

b) v prípade hypotézy normality z hradiska excesu
je opačná situácia; vo výbere Ll", pochybujeme
o normalite základného súboru a vo výbere Lly ju
nezamietame;

c) Pearsonov test dobrej zhody preukázal, že testovaný
výber Lly aj Ll", nepochádza zo základného súboru
s uvažovaným hypotetickým rozdelením;

d) kritérium nulovej priemernej hodnoty systematic.
kej chyby vo výbere Lly nepreukázalo posobenie
systematických vplyvov a vo výbere Ll", takéto
posobenie pripúšťa;

e) pomer s: Vili: r nemá dobrú zhodu s normálnym
pomerom 1 : 0,80 : 0,67 ani vo výbere Lly ani vo
výbereLl",.

Skutočnosť ad a) svedčí o nahromadení prvkov
z viacerých súborov s rozličnými strednými hodnota-
mi, príp. i disperziami. Jav ad b) svedčí o leptokurtic-
kej (štíhlej, s kladným excesom) frekvenčnej krivke,
t. j. vačšie než normálne zastúpenie chýb s malými
a verkými absolútnymi hodnotami na úkor chýb so
strednými absolútnymi hodnotami, ako dosledok
zmiešania viacerých výberov s odlišnými presnosťami.
Táto skutočnosť je potvrdená aj výsledkom ad c) a ad
e).

Súhrnne možno konštatovať, že podstata vzniku
frekvenčných kriviek, odlišných od normálneho roz-
delenia spočíva v premenlivých podmienkach merania
(súbor údajov získaný v priebehu cca 8 rokov, roz-
manité prístrojové vybavenie, rozdielne meračské
skupiny) a v reálnej možnosti prítomnosti hrubých
chýb, ktorými sú zaťažené okrajové hodnoty kontrol-
ného výberu (n = 268). Usudzovať na to možno podra
toho, že testy (a až e) použité na povodnom výbere
(n = 280), výbere redukovanom kritériom Idl <
< 3sd (n = 276) a kontrolnom výbere (n = 268) uka-
zujú na postupné približovanie sa všetkých skúma·
ných charakteristík normálnemu rozdeleniu. Je reálne
predpokladať, že prípadné ďalšie kontrolné určenie
polohy podzemných vedení extrémnych realizácií
veličiny d by opať potvrdilo prítomnosť hrubej chyby
(aj keď už v menšom rozsahu), a teda aj oprávnenosť
ďalšej redukcie výberu, a to by prinieslo ďalšie pri-
blíženie sa empirických mier presnosti redukovaného
výberu a výsledkov testov dobrej zhody k normálnym
hodnotám.

S ohradom na verký rozsah redukovaného výberu
(n = 268) platí, že empirická stredná súradnicová
chyba určeni a bodu podzemného vedeni a najprv vy-
hradaného a následne geodeticky zmeraného je apo-

steriórnou základnou strednou súradnicovou chybou

m.,y = 0,212 m.

Táto hodnota je v dobrej zhode s hodnotou apriórnej
základnej strednej súradnicovej chyby takéhoto
bodu-vzťah (11):

Uvedené nás oprávňuje konštatovať, že bola potvrdená
hodnota strednej súradnicovej chyby vyhradania
podzemného vedeni a elektromagnetickým hradačom
súčasnými presnými prístrojmi - hradačmi za priazni-
vých podmienok, stanovená Soltysom vzťah (1)

0,08m ~ m~~) ~ 0,17 m,

resp. jej priemerná hodnota m1~)= 0,125 m.

Analýza hrubých chýb 12 extrémnych prípadov
výberu hodnot veličiny d ukazuje na verké nebezpe-
čenstvo ich prípadného budúceho opakovaného výsky-
tu a na potrebu vermi rozvážneho postupu pri kon-
frontácii polohy podzemného vedeni a zobrazeného
v TMM a vedeni a obnaženého v rozkopávke a geode-
ticky zmapovaného.

Každý používater týchto geodetických údajov (aj
budúci spracovater 2. doplneného vydania TMM) si
bude musieť odpovedať na otázku, či diferencia v po-
lohe podzemného vedenia v týchto dvoch geodetic-
kých prameňoch je dosledkom chýb z vyhradania,
merania a zobrazeni a, alebo je svedectvom toho, že
oba zákresy polohy vedenia sú správne, zobrazované
sú 2 rozličné vedeni a, a teda nemože byť porovnávaná
ich poloha (napr. TMMzobrazuje iba 1 vedenie ležiace
hlbšie a rozkopávka obnažila iba druhé, plytšie vede-
nie). V prípadoch okrajových extrémnych hodnot
nesúladu TMM a rozkopávok sa riešenie problematiky
bez dodatkového kontrolného vyhradania polohy
podzemného vedenia nezaobíde.
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KUKUČA, J.: Naša Zem - jej meranie a zobrazovanie.
VEDA, VydavateIstvo Slovenskej akadémie vied, Bratis-
lava, 1986. 112 s., 91 obr., cena 32 Kčs.
528.2(049.3)

Již bezmála 30 let uplynulo od vydání úspěšné popula-
rizační publikace HONS, J. - ŠIMÁK, B.: "Pojďte s ná-
mI měřit zemělmuli" (1959). Byl to záslužný čin obou au-
torů, kteří lehkou formou seznámili širokou veřejnost
s vědní i praktickou náplní geodézie a zejména objas-
nili jejich důležitou - často přiměřeně nedoceněnou
- úlohu v přírodních vědách, technice a společenském
životě. V poslednícH desetiletích, jako v mnoha ostat-
ních oboreCh lidské činnosti, došlo i v geodézii a kar-
tografii k uplatnění vědeckotechnické revoluce. Pro-
nikla do nich elektronika, automatizace, výpočetní tech-
nika, využití umělých družic Země. Byly konstruovány
nové nebo přesnější přístroje, vznikly nové nebo vý-
~onnější a přesnější metody měření a výpočtů, oblast
geodetické a kartografické pracovní náplně se rozší-
řila. Zásluhou geodézie se rozšířily a zpřesnily poznat-
ky o naší planetě Zemi a její dynamice. Bylo proto již
na čase seznámit znovu naši veřejnost o pokrocích svě-
tové i českoslOvenské geodézie a kartografie v jejich
vědním i praktickém oboru a informovat o jejich nově
získaných poznatcích.
Této záslužné práce se ujal Ing. Ján Kukuča, DrSc.,

ředitel Výskumného ústavu geodézie a kartografie
v Bratislavě. Obsah publikace svědčí, že tuto velmi ná-
ročnou práci provedl se zdarem a že publikace nepo-
chybně vzbudí zasloužený zájem jak v širší veřejnosti,
tak i u odborníků - geodetů a kartografů.
Obsahl publikace je rozdělen do 10 kapitol.
V první. (úvodni) autor stručně seznamuje s náplní

geodézle a katrografie a jejich úlohou ve vědě, techni-
ce i národohospodářském životě.

Druhá kapitola obsahuje stručnou historii vývoje ná-
zorů o velikosti a tvaru Země od nejstarších dob a jejich
postupné upřesňování na základě geodetických měření.
Ve třetí kapitole je stručná, ale výstižná historie kar-

tografického zobrazování Země a částí zemského povr-
chu, jak se od nejstarších dob vyvíjelo v různých ze-
mích. Cenné jsou ukázky map počínaje Ptolemaiovou nej-
starší mapou světa z 2. století před n. 1.
Ve čtvrté kapitole jsou shrnuty základní poznatky

o tvaru Země. Jednoduše ale výstižně jsou zde definová-
ny "vyhlazené" plochy, určující celkový fyzikální tvar
Země (geoid. sféroid, teluroid) a referenční plochy. Vy-
světlení složitých vztahů ve formě, přístupné i laikům,
nepochybně stálo autora mnoho myšlenkové úsilí.

Pdtd kapitola je již metodická. Autor popisuje různé
geodetické metody, které umožňují výzkum tvaru a ve-
likosti Země. Zachycen je již převratný pokrok v posled-
ních 30 letech, jaký přivodila nová geodetická disciplí-
na - družicová a kosmická geodézie. Čtenář zde najde
vysvětlení různých pojmů (astronomicko-geodetická síť,
astronomické a zeměpisné souřadnice, tížnicové odchyl-
ky, světový geodetický systém). Seznámí se také s růz-
nými metodami (astronomická a gravimetrická nivelace, ;
geometrické i dynamické metody družicové geodézie, Przeglll:d geodezyjny, ě. 1/86
dopplerovské metody, dlouhé interferenční základny), _.
jejichž kombinace dá optimální poznatky. Zpracování Gralak, A.: Dlohy a závazky společenských země děl.
této kapitoly bylo rovněž velmi náročné. ských jednotek a kompetence chozrasčotního řízení

v oblasti soutěžení, s. 2.
V šesté kapitole JSOUobsaženy metody výzkumu a sle- Oymerman, R. - Hopjer, A. - Suchta, J.: Stanovení po-

dování dynamiky Země. Změny celkového tvaru Země žadavků na komplexní hospodářsko-technické úpra-
a její vnitřní struktury se zjišťují sledováním pohybu vy pozemků na základě analýzy podmínek života
pólů, nepravidelností v rotaci Země a variací tíhového a práce zemědělského osídlení, s. 3-7.
pole. Sledují se dále pohyby kontinentů a recentní po- Bernhard, H.: Faktory ovlivňující organizaci území
hyby - horizontální i vertikální - zemského povrchu pro výstavbu, s. 7-10.
ve velkých i lokálních oblastech. Vysvětleny jsou I sla- Sítek, Z ..' Mezinárodní Symposium na téma "Foto.
py zemské kůry. grammetrie a dálkový průzkum moře", Štětín 6-8.
Čtenáři je již jasno, že řešení problémů. uvedených IX. 1985,s. 11-12.

v předchozích kapitolách, vyžaduje dobře organizovanou Dulskí, T.: Diskuse nad projektem zákona "Zákon
mezinárodní spolupráci. Proto autor v sedmé kapitole o geodézii a kartografii", s. 13-14.
informuje o statutu a vnitřní organizaci Mezinárodní Ney, B.: Současný stav a rozvoj využívání dálkového
unie geodetické a geofyzikální a její součásti - Mezi- průzkumu v jihovýchodní Asii, s. 22-25.

národní geodetické asociace. Doplňující jsou informace
o dalších mezinárodních organizacích (FIG, Interkosmos,
KAPG, Mezinárodní společnost kartografická aj.).

Osmá kapitola je nejrozsáhlejší (čítá 42 stran) a za-
hrnuje praktickou činnost geodézie a kartografie, roz-
dělenou do 10 odstavců. Předeslán je princip matematic-
ké kartografie, tj. zobrazení zakřivené zemské plochy
do rovinné mapy, s ukázkami základních typů kartogra-
fických zobrazení a s definicí rovinných souřadnic v Křo-
vákově zobrazení ČSSR. Následuje budování situačních
a výškových základů (trigonometrické a nivelační sítě)
pro měření a mapování. Provedena je klasifikace map,
popsány metody a postupy měření a mapování, použití
fotogrammetrie. Vylíčena je vlastní tvorba map se sou-
časnou komplexní automatizací. Připojen je výklad
o dálkovém průzkumu Země pomocí kosmických snímků
z družic. Kapitola končí vyznačováním situačního a výš-
kopisného obsahu v mapách s různým stupněm gene-
ralizace. Celkem 50 obrázků v kapitole (přístroje, po-
stupy měření, ukázky map) přispívá k názornosti textu.
V krátké (jednostránkové) devdté kapitole se autor

zabývá vztahem geodézie k ostatním geovědám, které
ve svém poznávacím procesu plně využívají geodetic-
kých poznatků. Rovněž je zdůrazněna důležitá úloha geo-
dézie a kartografie v různých technických oborech
a v národním hospodářství.
V poslední, rovněž krátké, desdté kapitole nastínil au-

tor další úkoly, které čekají geodézii a kartografii v bu-
doucnu.
Publikace končí bohatým seznamem odborné literatury

s 61 položkami.
Popsaný obsah publikace svědčí, že se autorovi poda-

řilo podat ucelený obraz o náplni, úkolech a důležitém
významu geodézie a kartografie ve vědě i společenské
praxi. Podchytil převratné kvantitativní i kval;tativní
změny v posledních 30 letech, které geodézii a karto-
grafii zařadily mezi nejprogresívnější vědní a praktické
disciplíny. Je to především zvýšení jejich efektivnosti
a přesnosti jejich poznatků a vytvoření automatizovaného
geodetického a kartografického systému, které nepřímo
zkvalitnily poznávací proces v různých vědách, usnadni·
ly pracovní proces v různých technických disciplínách,
v plánování a řízení národohospodářství. Autor dovedl
zvládnout výklad i složitých pojmů a dějů, aby publi-
kace byla srozumitelná i široké veřejnosti. Její úprava
s velkým počtem instruktivních obrázků je vzorná a lze
ji prohlásit za velmi záslužné dílo.

Prof. T. B8hm,
Praha

1986/287



Geodetickt a kartografickt obzor
288 roi!nfk 32/74, i!fslo 12/1986

Z DĚJIN GEOD~ZIE A KARTOGRAFIE

Josef Jan Frič - vynikajicí čes ký
vědec a konstruktér

Ing. Jan Přibyl, CSc.,VÚGTK

Dne 23. 3. 1986 jsme vzpomínali 125. výročí od naro-
zení jednoho ze zakladatelů, čs. konstrukce a výroby
geodetických přístrojů -- Dr. Josefa Jana Friče.

Dr. J. J. Frič se narodil v Paříži. Později, když bylo
J. J. Fričovi deset let, přestěhoval se s rodinou do
Prahy.

Největší vliv na jeho výchovu měl v té době bratr
matky Antonín Kavalier, vynikající vědec v oboru che-
mie, a bratr otce Antonín Frič, profesor na Karlově
univerzitě. Další matčin bratr Josef Kavalier, mu umož-
nil zařízení první malé laboratoře-dílny v Krakovské
ulici v Praze.

Spektrální analýza - tthemie se stala J. J. Fričovi
úvodem do astronomie. Remeslnické práci - jemné
mechanice se naučil spolu se svým bratrem Janem jako
posluchač strojnictví a chemie na tehdejší pražské tech-
nice (nyní ČVUT Praha) u výborného mechanika Fran-
tiška Božka. V dílnách techniky se vyráběly různé pří-
stroje pro profesora Zengera. Oba bratři byli velice
obratní. Jimi vyrobená měřidla na dosti "nepřesnérn"
dělicím stroji si svým provedením zcela získala starého
učitele, který pak oba bratry maximálně podporoval.

Profesor Vojtěch Šafařík umožnil oběma bratrům
práci v závodě Bamberg-Agkaniawerke Berlin a na zá-
kladě jimi vyrobených mikrometrických mikroskopů
doporučil majiteli závodu, aby pro ně získal dispenz
od výučního listu. Po jejím obdržení zakládají pak bratři

společnou živnost, ve které sami pracují jako mechanici.
Vhodnou místnost získali v soukromé vile "Horní Pe-
rucká" na konci Vinohrad, u Nuselských schodů. To
bylo v roce 1883. V té době také zakupují svůj první
soustruh a získávají první zakázky - analyzátor pro
prof. Preise, zrcadlový dalekohled pro prof. Šafaříka.
Zde také vznikají první obchodní výrobky, a to několik
nivelačních přístrojů. jejich naprostá obchodní nezku-
šenost přivodila jejich živnosti krušné začátky. Vznika-
ly také diskuse ohledně prominutí výučního listu.

První větší zakázka byla pro výstavu v Příbrami.
Jednalo se o kolekci geodetických přístrojů, kterou,
v podstatě až po celém roce, zakoupil předseda vodního
oddělení zemského výboru Schwarz.

V jejich dílně, později v jejich továrně, vznikala řada
přístrojů - např. dělicí kruh o průměru 50 cm, noniová
busola, bareoskop (přístroj pro měření cukernatosti),
brousící stroj pro velká zrcadla, pasážní stroj, rozkladné
teploměry Hydra pro cukrovary a také poslední kon-
strukční dílo bratra Jana - velký astro graf o průměru
šesti palců, tj. 152 mm. Dne 21. 1. 1897 umírá na zánět
slepého střeva bratr Jan Frič, což je pro firmu nemalá
ztráta, neboť Jan do té doby nejen řídil celý podnik,
ale všechny stroje a přístroje také konstruoval.

Rok po bratrově smrti kupuje J. J. Frič na jeho p-
mátku zalesněný, skalnatý pozemek o výměře 5 ha
a na něm zakládá stavbu Ondřejovské hvězdárny,

Zirkumzenital Nušl- Frič
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která v současné době patří Astronomickému úst,avu
ČSAV.

V té době začíná také konstrukční práce J. J. Friče.
Začíná sám řešit konstrukci vyráběných přístrojů,
jako např. soupravy pro měření tunelu pod Letnou
a přístroje pro kontrolu přehrad. Velkým úspěchem byl
speciální polarizační přístroj pro cejchovní úřad USA
Bureau of Standards. Z čistě geodetických přístrojů
jde o soupravy teodolitů a terčú, tzv. trojpodstavcové
soupravy, dalekohledy s pravítkem a nivelační přístroje.
V této oblasti byl vývoj často ovlivňován požadavky
čs. armády.
Na závěr je nutné se zmínit o dvou přístrojích, které

patří mezi nejúspěšnější. V obou případech jde o společ-
nou konstrukci obou bratrů pod vedením Jana. Málo
známou je priorita použití skleněných kruhů a teodoli-
tu - hornický teodolit "Duplex" (obr. 1). Když se při-
bližně před padesáti lety dostávaly znovu skleněné
kruhy do teodolitů - i když v nové a vyšší formě
(optické svedení dvou čtení téhož kruhu posunuté
o 180 o do jednoho okuláru mikroskopu) - nikdo si
dnes nevzpomene na tento přístroj. Duplex měl ještě
jednu, v podstatě neopakovanou prioritu - dva na
sebe kolmé dalekohledy.
Dalším jeho velkým, dosud využívaným, úspěchem

je řešení konstrukce přístroje cirkumzenitál podle
původní myšlenky geniálního českého vědce profesora
Nušla. Původní řešení podle prof. Nušla mělo některé
zásadní výhody oproti známým astrolábům (svislé
dělení obrazu apod.), ale mělo i některé jejich nevýho-
dy (obr. 2). Umístění rtuťového horizontu do středu
přístroje výrazně zlepšilo funkci přístroje a umožnilo
i jeho hospodárnější výrobu. _
Cirkumzenitál, na jehož výzkumu a vývoji se VUGTK

řadu let podílel a na němž pracuje i v současnosti, lze
považovat za rozvíjení odkazu tohoto čs. vědce a kon-
struktéra. O dalších význačných přístrojích bylo již
referováno v [l].
Pracovníci VÚGTK vyvinuli již tři typy tohoto pří-

stroje. Osm cirkumzenitálů bylo vyvezeno převážně
do vyspělý~h kapitalistických zemí. V současné době
zahajuje VUGTK výzkum a vývojové práce na novém
typu s fotoelektrickým záznamem. V této naší práci
žije i nadále odkaz J. J. Friče i jeho bratra Jana, na
které vděčně vzpomínáme.

[1] HAUF, M.: Výroba geodetických přístrojů v čes-
kých zemích. Geodetický a kartografický obzor,
13 (55). 1967, č. 7.

ZE ŽiVOTA ORGÁNŮ
A ORGANIZACí RESORTU ČÚGK
A SÚGK

:tra počest 65. výročí založení Komlmistické strany
Ceskoslovenska a 35. výročí vzniku Civilní obrany,
uspořádal národní podnik Geodézie České Budějovice
z pověření předsedy Českého ÚÍ"adugeodetického a kar-
tografického s. ing. Ondrůška dne 31. května 1986
XII. ročník Celoresortního přeboru ve střelbě.
Zahájení přeboru se zúčastnili kromě vedoucích pra-

covníků Českého úřadu geodetického a kartografického
a národního podniku Geodézie České Bw!ějovice i plk.
RSDr. Lavička, předseda KV Svazarmu Ceské Budějo-

vice, s. Škrabal, předseda OV Svazarmu a pplk. Ritter
náčelník štábu CO ONV České Budějovice.
Střelecká soutěž se uskutečnila na krvté střelnici

TJ Rudá hvězda v Českých Budějovicích -'Čtyři Dvory
za účasti 10 tříčlenných družstev žen a 19 ti-íčlenných
družstev mužů a několika jednotlivců. Reditel n. p.
Geodézie Budějovice ing. Kolář ve stručném projevu
seznámil účastníky s tradicí přeboru a zdůraznil jeho
význam v rozvoji branné výchovy.
Předseda KV Svazarmu plk. RSDr. Lavička ve svém

pozdravném projevu vyzdvihl velmi dobrou spolupráci
s n. p. Geodézie na úseku branné výchovy a popřál
závodníkům hodně úspěchů.
Jménem předsedy Českého úřadu geodetického a kar-

tografického pozdravil závodníky a všechny ostatní
účastníky přeboru náměstek předsedy Českého úřadu
geodetického a kartografického a předseda resortní ko-
mise pro brannou výchovu s. ing. Kohl.
Ve svém vystoupení zdůraznil důležitost branné vý-

chovy v souvislosti s mezinárodně politickou situací
krátce zhodnotil branné akce pořádané v resortu a po-
přál všem závodníkům "dobrou mušku" a prohlásil
přebor za zahájený.
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Vlastní soutěž probíhala v těchto disciplínách:
1. Malorážka ZK M 456 ~ 3 + 10 ran v leže bez opory,
vzdálenost 50 m, terč mezinárodní 16 X 11; čas:
nástřel 5 min, položka 10 min.

2. Pistole DRULOV ~ 3 + 10 ran vstoje bez opory,
vzdálenost 25 m, terč mezinárodní s kruhy 50 X 20;
čas: nástřel 5 min. položka 10 minut,.

3. Vzduchovka SLAVIE 631 ~ 3 + 10 ran vstoje bez
opory, vzdálenost 10 m, terč 8 X 5,5; čas: nástřel
5 minut, položka 10 min.

4. Granát ~ atrapa ~ 2 + 3 hody na imitovaný zákop
6 X 2 m se středem 2 X 1 m, vzdálenost ~ muži 20
m, ženy 15 m; čas: celkem 5 minut.
Hodnocení: zásah středu ~ 10 bodů, zásah zákopu-·
~ 5 bodů.

5. Politická příprava ~ formou testů ~ všeobecné
znalosti

6. POCO ~ praktické provedení některých cviků z od-
borně technického zaměstnání na rok 1986.

Jednotlivé střelecké dis<,iplíny byly hodnoceny podle
"Pravidel sportovní střelby".

Absolutním vítězem přeboru v jednotlivcích
se stal pracovník n. p. Geodézie Liberec s. JOHN s cel-
kovým počte~ bodú 272, v soutěži jednotlivkyň
s. HAMPLOVA z Geodetického a kartografického pod-
niku Praha s celkovým počtem bodů 250.

V soutěži družstev bylo pořadí následující:
Muž i 1. místo družstvo n. p. Geodézie České Budějovi-

ce ve složení: Stašek, Novák a Holas
celkový počet bodů 801.

2. místo družstvo n. p. Geodézie Plzeň
ve složení: Frysch, Kasl a Ibchej
celkový počet bodů 739.

3. místo družstvo n. p. Geodézie Pardubice
ve složení: Kacovský, Trumm a LánskJ'-
celkový počet bodů 737.

Ženy 1. místo družstvo n. p. Geodézie České Budějo-
vice 1. ve složení: Lošková, Adamová a Chu-
mová, celkový počet bodů 671.

2. místo družstvo Geodézie Brno
ve složení: Mašterová, Pařízková a Skřičková
celkový počet bodů 639.

3. místo družstvo n. p. Geodetiéký a kartografický
podnik Praha

ve složení: Hamplová, Platilová a Weberová
celkový počet bodů 613.

Vyhlášení vJ'-sledků a předání cen se uskutečnilo na
slavnostní večeři. Vítězným družstvům byly předány
putovní poháry předsedy Českého úřadu geodetického
a kartografického, diplomy a věcné ceny. Družstva,
která se umístila na druhém a třetím místě a jednotlivci,
kteří zvítězili v jednotlivých disciplínách obdrželi věcné
ceny a diplomy za umístění v přeboru.
Při příležitosti slavnostního vyhlášení výsJedků a roz-

dílení cen, předal náčelník štábu CO ONV Ceské Budě-
jovice pplk. Ritter řediteli n. p. Geodézie České Budějo-
vice "Cestné uznání za dlouholetou úspěšnou práci na
ú~eku branné výchovy", ss. ing. Hanušovi a StuJ2kovi
"Cestné uznání komise branné výchovy ONV Ceské
Budějovice" za úspěšnou práci při výcviku a výchově
branců v rámci okresu.
I když přebor probíhal za krajně nepříznivého, chlad-

ného a deštivého počasí, podařilo se organizátorům zaí
jistit hladký průběh celé soutěže, za což jim patř-
upřímný dík.
Celoresortní přebor ve střelbě tak přispěl ke zvýšení

úrovně branné výchovy a k utužení kolektivu pracov-
níkú našeho resortu.

Pro příští GaKO připravujeme:

NOVÁK, Z.: Srovnání metody raJonu vpřed a vzad
SERBENJUK, S. N.: Tendence a perspektivy auto-

matizace v tematické kartl)grafii
KRAUS, V.: Geologické lineamenty z kosmických

snímků
DOBEŠ, J. - NAZAD, M.: vývoj tvorby a obnovy

máp verkých mierok na Slovensku a jej perspek-
tívy
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Změny ředitelů národních podniků
Geodézie Plzeň a Opava

Dne 30. června 1986 ukončil svoji aktivní činnost sou-
dr~1l In.g. J o,s e

o
f K a sl, ředitel Geodézie, n. p., Pl-

zen, nositel statmho vyznamenání "Za zásluhy o vý-
stavbu".
Soudruh Kasl původním povoláním dělník, člen KSČ

od roku 1945. V oboru geodézie a kartografie pracoval
od roku 1949 a byl vždy propagátorem nových metod
práce, autor několika zlepšovacích návrhů a jednoho
vynálezu. Své odborné poznatky publikoval v různých
čas.opisech. _Obětavě _zastával veřejné funkce v ČSM,
KSC, ROH, CSVTS a CSTV, za něž byl oceněn řadou
uznání a pamětních medailí. Funkci ředitele zastával ne-
přetržitě osmnáct let, čtyři roky na závodě Inženýrská
geodézie, n. p., Plzeň a od roku 1972 jako ředitel podni-
ku Geodézie.
Přejeme mu pevné zdraví a osobní pohodu do dalších

let života.

Dnem 1. července 1986 byl do funkce ředitele Geodé-
zie, n. p., Plzeň jmenován soudruh Ing. Lad i s I a v
H l' a b á č e k, narozený 27. 3. 1947 v Kalenicích, okres
Strakonice. Soudruh Hrabáček pochází z dělnické rodi-
ny, vystudoval SVVŠ ve Strakonicích a v roce 1970 ab-
solvoval stavební fakultu ČVUT v Praze, obor geodézie
a kartografie. Po studiu nastoupil do plzeňského závodu
Inženýrská geodézie. Zastával úspěšně různé pracovní
funkce, od 1. ledna 1983 byl ustanoven výrobním ná-
městkem ředitele Geodézie, n. p. Plzeň. Jako člen KSČ
úd roku 1973 prošel řadou funkcí, od roku 1984 zastával
funkCi místopředsedy ZO KSČ v podniku. V letech
1979-1982 absolvoval studium VUML. Řadu let působil
ve funkci předsedy ZV ROH na SG Plzeň-sever a po dvě
volební obdobi byl členem pléna OVOS pracovníků stát-
ních orgánů, peněžnictví a zahraničního obchodu
v okrese Plzeň - sever. Za komplexní výsledky čin-
nosti byl v roce 1985 vyhodnocen jako "Vzorný pracov-
ník resortu ČÚGK". V roce 1986 absolvoval půlroční
stáž na KV KSČ a ukončil postgraduální studium na fa-
kultě řízení Vysoké školy ekonomické v Praze.
Na základě dosahovaných pracovních Výsledků, poli-

tických předpokladů a charakterových vlastností byl
soudruh Ing. Ladislav Hrabiíček jmenován do funkce ře-
ditele Geodézie, n. p., Plzeii.
Přejeme soudruhu Hrabáčkovi hodně pracovní síly

pro plnění náročných úkolů vyplývajících z nové funkce
a úkolů, které před nás postavil XVII. sjezd KSČ.

Dnem 30. června 1986 ukončil své dlouholeté pfisobe-
ní v resortu ČÚGK soudruh Ing. Milou š K u k e ně,
ředitel Geodézie, n. p., Opava, nositel státního vyzname-
nání "Za vynikající práci" a medaile "Za obětavou prá-
ci pro socialismus".
Soudruh Kukeně pracoval v oboru geodézie a karto-

grafie od roku 1949 po ukončení studia na ČVUT v Pra-
ze. V Opavě působil trvale od roku 1962 v řadě funkcí.
V činnosti s. Kukeně se odrážel třídní přístup, ideová
vyspělost, politické přesvědčení a z těchto pozic jako
komunista vždy věci řešil, obhajoval a v praxi zabezpe-
čoval cíle politiky KSČ. Více než 16 let byl poslancem
ONV v Opavě a předsedou komise výstavby. Velký zů-
stane i jeho podíl při rozvoji činnosti krajského orgá-
nu CSVTS, kde téměř 14 let pracoval jako funkcionář.
Funkci ředitele zastával od roku 1976. Působení v této
funkci a řadě dalších bylo oceněno při jeho odchodu na
zasloužilý odpočinek propůjčením medaile "Za obětavou
práci pro socialismus". Dodatečně blahopřejeme k udě-
lení státního vyznamenání a do dalších let přejeme
hodně zdraví.

S účinností od 1. července 1986 byl do funkce ředi-
tele Geodézie, n. p., Opava jmenován soudruh Ing. J i -
ř í R o z k o š n ý, narozený 25. 1. 1943. Pochází z děl-
nické rodiny, maturoval na JSŠ v Bruntále. V roce 1965
absolvoval stavební fakultu ČVUTv Praze, obor geodézie
a kartografie. Po studiu nastoupil a po krátkém zácviku
byl pověren funkcí vedoucího rajónu na SG Ostrava. Od
roku 1972 pusobil jako samostatný odborný referent na
Krajské geodetické a kartografické správě pro Severo-
moravský kraj v Opavě. V průběhu roku 1973 byl usta-
noven do funkce vedoucího střediska geodézie v Ostra-
vě. V roce 1974 mu byl propůjčen titul "Nejlepší pra-
covník resortu ČÚGK". Jako člen KSČ od r. 1962 prošel
řadou funkcí. V r. 1976 ukončil studium VUML a v ro-
ce 1977 absolvoval devítiměsíční stáž na KVKSČ v Ostra-
vě. Úspěšně pracuje v aktivech politickoorganizačního
a zemědělského oddělení KV KSČ. V roce 1982 se stře-
disko geodézie, pod vedením s. Rozkošného, umístilo na
prvním místě mezi středisky v rámci podniku v socia-
listické soutěž!. V roce 1984 s. Rozkošný ukončil dvou-
leté postgraduální studium na fakultě řízení Vysoké
školy ekonomické v Praze. Počátkem tohoto roku, jako
součást komplexní přípravy kádrové rezervy, ukončil
čtyřměsíční stáž na podnicích v Brně a Liberci.

Přejeme mu hodně úspěchů při výkonu této náročné
funkce a při zabezpečování úkolů stanovených pro náš
resort XVII. sjezdem KSČ.

Jubilujúci člen redakčnej rady
Ing. Jozef Petráš, CSc.

č'as sa zastaviť nedá a roky utekajú aj členom redakč-
nej rady (RR]. Távo skutočnost má čo povedať dlhoroč-
nému členovi RR Ing. Jozefovi Pe t l' á š o v i, CSc., sa-
mostatnému vedeckému pracovníkovi Katedry geodézie
(KG] Stavebnej fakulty (SvF] Slovenskej vysokej školy
technickej v Bratislave (SVŠTj, dávajúc mu príležitost
obzrieť sa pri okrúhlom výročí za seba.
Jubilant se narodil 23. 11. 1926 v Štúrove, okres Nové

Zámky. Maturoval v roku 1946 na Gymnáziu v Prievidzi
a v rokoch 1946-1952 študova:l zememeračské inžinier-
stvo na SVŠT. 1. 6. 1952 nastúpil na KG ako asistent,
kde neskol' posobil ako odborný asistent. 1. 7. 1957 pre-
šiel do Vedeckého laboratória fotogrametrie SVŠT, kto-
ré je od školského roku 1981/1982 zlúčené s KG SvF, kde
sa venuje výskumnej a vedeckej činnosti. V roku 1963
získal vedeckú hodnost k,andidáta fyzikálno-matematic-
kých vied. V rokoch 1959-1979 prednášal fotogrametriu
na odbore geodézia a kartografia SvF SVŠT. Tiež štyri
roky prednášal interpretáciu leteckých snímok na od-
bore ekonomická geografia Prírodovedeckej f,akulty Uni-
verzity Komenského v Bratislave.
Paleta vedeckovýskumnej činnosti Ing. P e t l' á š a,

CSc., je skutočne pestrá. Na prvom mieste treba uviesť
vývoj a využitie metód pozemnej fotogrametr:e v roz-
nych technických a vedných odboroch. Pozoruhodné vý-
sledky dosiahol pri overovacích prácach na využití po-
zemnej fotogrametrie pre vyhotovenie kubatúrnych máp
verkolomov v sokolovskom a mosteckom uhornom revíre
a neskol' na časti handlovsko-nováckej uholnej panvy
v Lehote pod Vtáčnikom, avšak tu na základe digitál-
neho modelu terénu. Ďalšou výskumnou oblasťou jubi-
lanta je problematika rovinností fotografických skle-
ných platní na báze interferencie svetla, deformácií plat-
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ní v kazete a funkcia prítlačného zariadenia pozemných
fotogrametrických kamier, ako aj testovanie kamery IMK
pre VEB Carl Zeiss Jena. Tiež sa zaoberal využitím foto-
grametrie pre zákresy projektovaných budov do pozem-
ných snímok pre schvafovacie pokračovanie význam-
ných budova mostov.

Ing. P e t l' á š bol vedúcim viacerých prác pri vyho-
t:ovovaní meračskej dokumentácie pre záchranu historic-
kých a kultúrnych pamiatok, ako napr. Bratislavský
hrad, areál hradu Devín, d6m v Košiciach, katedrála
v Rožňave, Primaciálny palác a Stará radnica v Brati-
slave, fasády historického jadra v Banskej Štiavnici, nám.
Dukla v Ziline a Inde. Vykonal viaceré expertízne práce
zamerané na pomoc geodetickej, priemyselnej a staveb-
nej praxi a národnému hospodárstvu.

Výsledkom vedeckovýskumnej činnosti Ing. P e t l' á -
š a, CSc., je autorstvo a spoluautorstvo 11 výskumných
správ (z toho pre 7 úloh ako zodQovedný riešite!) a vyše
50 odborných a vedeckých prác. Citatelia nášho časopisu
ho poznajú ako člena RR od roku 1960 (i. j. od ročníka
6/48), autora príspevkov, prednášatefa, organizátora a
garanta viacerých seminárov a konferencií.

Nemožno nespomenúť jeho aktívnu činnosť v ČSVTS.
Je členom Čs. fotogrametrického komitétu 'Od jeho za-
loženia. Od roku 1980 je predsedom Odbornej skupiny
fotogrametria a dialkový prieskum Zeme Slovenského
výboru Ge'Odeticko-kartografickej spoločnosti ČSVTS.
Okrem toho od roku 1970 je aktívnym členom Názvo-
slovnej a Terminologickej komisie Slovenského úradu
geodézie a kartografie.

Jeho pracovitosť a angažovanosť bola ocenená "Čest-
ným uznaním ČSVTS II. stupňa so striehorným odzna-
kom" (1981) a "Pamatnou medailou ČSVTS" (1985). K ži-
votnému jubileu mu boli udelené "Strieborná medaila
SVŠT" a "Čestné uznanie ČSVTS I. stupňa so zlatým od-
znakom".

Pri prí,ležitosti významného životného jubilea sa k dlhé-
mu radu gratulantov pripája aj kolektív redaktorov a RR
a želá Ing. Jozefovi Petrášovi, CSc., dobré zdravie, nové
úspechy a spokojnosť v osobnom živote.

Z GEODETICKÉHO KALENDÁŘE
(říjen, listopad, prosinec)

Výročí S5 let:

16. října 1986 - Ing. Stanislav Cervinka, vedoucí stře-
diska geodézie (SG) Olomouc, Geodézie, n. p., Opava. Ro-
dák z Lázníki'l u Přerova, vystudoval reálné gymnázium
v Lipníku n. Bečvou a zeměměřické inženýrství na SVŠT
v Bratislavě v r. 1957. V r. 1957-1966 působil u OÚGK
v Žilině, potom u OÚGK Opava při geodetiCkých pra-
clch v investiční výstavbě. Od r. 1975 vede SG Olomouc.
V r. 1961 byl vyznamenán titulem "Nejlepšího pracovní-
ka resortu ÚSGK".

7. listopadu 1986 - Ing. Anděla Sikulová, profesorka
geodetických předmětů na střední průmyslové škole
stavebni v Brně (SPŠS]. Gymnázium absolvovala v Břec-
lavi a ČVUT v Praze v r. 1957. Svou výkonnou činnost

u Geodézie, n. p., Brno v I. 1957-69 zaměnila v 1'.1970
za povolání pedagogické na SPŠS. Na VUT v Brně v r.
1974 absolvovala postgraduální kurs pro funkci analyti-
ka-programorátora. Pro potřebu školy spolupracovala
na "Předlohách k zeměměřickému rysování" (1970,1981],
dále je členem autorského kolektivu pro tvorbu celo-
státní učebnice Mapování - stať Evidence nemOVitostí.
Na bývalém pracovišti i nyní na škole je odborově čin-
ná. V Mezinárodním roku ženy (1975) byla poctěna
čestným uznáním ředitele školy a ZV ROH, v r. 1980 jí
byla udělena Pamětní plaketa k 25. výročí vzniku re-
sortu geodézie a kartografie.

12. listopadu 1986 - Ing. Miloslav Ingeduld, CSc., vědec-
ký pracovník směru geodézie a karografie stavební fa-
kulty ČVUT. Po skončení studií v r. 1954 pracoval v Ob-
lastním ústavu geodézie a kartografie v Praze, odkud v r.
1958 přešel jako odborný asistent na katedru geodézie
a pozemkových úprav ČVUT v Praze. V r. 1966 obhájil
kandidátskou disertační práci. Jeho pedagogická čin-
nost byla vždy vysoce hodnocena. Podílel se též na or-
ganizační činnosti související s pedagogickým procesem.
Postupně převažovala jeho vědecká činnost v otázkách
přesnosti bodových polí; v r. 1977 zařazen do kategorie
vědeckých pracovníků. Bohatá je jeho činnost publikační
i pře náš ková. Neméně bohatá je jeho činnost v ROH a
ČSVTS, ohodnocená pamětními medailemi a čestnými
uznáními.

1. decembra 1986 - Ing. Jozef Marek, vedúci oddelenia
programovania a analýzy výpočtového strediska (VS]
Geodetického ústavu, n. p., Bratislava (GÚ). Rodák
z Paseky (okres Olomouc). Od skončenia Slovenskej vy-
sokej školy technickej v Bratislave (SVŠT] pracuje na
GÚ, kde vykonával práce fotogrametrické, zhusťovacie,
mapovacie, technického rozvoja a od roku 1970 posobí
vo VS. V rokoch 1972-1974 absolvoval prvý beh post-
graduálneho štúdia (PGŠ) geodézie a kartografie na
SVŠT. V ďalších troch behoch PGŠ prednášal vybrané
kapitoly z automatizácie geodetických a kartografických
(GaK] prác. Je propagátor novej techniky, aktívnym
zlepšovatelom, členom odborných rezortných komisií,
organizačným a odborným garantom seminárov z ob-
lasti automatizácie GaK prác, dopisovatelom nášho ča-
sopisu a aktívnym funkcionárom ČSVTS. Od školského
roku 1976/1977 je členom komisie pre štátne záverčné
skúšky na odbore geodézia a kartografia SVŠT. Je no-
sitelom vyznamenaní: "Najlepší pracovník rezortu ÚSGK"
(1960), "Zaslúžilý pracovník GÚ" (1981), "Čestného od-
znaku vlády ČSSR a ÚRO - Víťaz socialistickej súťaže
1981" (1982] a "Čestných uznaní Mestského výboru Geo-
deticko-kartografickej spoločnosti (GKS) a Slovenského
výboru GKS ČSVTS".

20. decembra 1986 - Ing. Stefan Nemec, ekonomic-
ko-obchodný namestník riaditela (EONR] Slovenskej
kartografie, n. p., Bratislava (SK). Narodil sa v Báhoni
(okres Bratislava-vidiek]. Po absolvovaní Vysokej školy
ekonomickej v Bratislave nastúpil v roku 1957 na Kar-
tografický a reprodukčný ústav v Modre-Harm6nii (od
roku 1963 v Bratislave), kde vykonával funkciu vedúce-
ho plánovacieho oddelenia. V rokoch 1968-1969 bol ve-
dúcim personálneho oddelenia Kartografie, n. p.. Bra-
tislava. V roku 1970 bol vymenovaný za ekonomického
námestníka riaditela a v roku 1984 za EONR SK. Absol-
voval Vecernú univerzitu marxizmu-leninizmu (1978] a
cyklickú prípravu vedúcich pracovník ov na Inštitúte
riadenia v Bratislave (1980]. Aktívne sa zúčastňGval na
organizačnom riadení kartografických a polygrafických
prác Atlasu SSR. Je aktívnym členom Odbornej skupiny
ekonomika a riadenie Slovenského výboru Geodetic-
ko-kartografickej spoločnosti ČSVTS a autorom príspev-
kov v nasom časopise z oblasti uplatňovania nových
met6d riadenia a rozhodovania. Bohatá bola jeho dlho-
ročná činnosť (1951-1977] v Čs; zviize telesnej výcho-
vy. Bol zni:"lmym a uznávaným medzinárodným rozhod-
COm hádzanej. le nositelom vyznamenania "Zaslúžilý
pracovník SK" (1981] a viacerých vyznamenaní za zá-
sluhy o rozvoj čs. telesnej Výchovy.
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21. listopadu 1986 - Doc. Ing. Dr. Emanuel Procház-
ka, CSc., docent katedry speciální geodézie FSv ČVUT
v Praze, dlouholetý pracovník u prof. Trnky. Většinu své
odborné činnosti věnoval výuce, více než 30 let předná-
šel geodézii pro stavební obory. Je spoluautorem a auto-
rem řady skript a odborných pojednání. V poslední do-
bě věnoval velkou pozornost otázkám historie geodézie
a kartografie. Společně s dr. Honlem vydal čtyři díly
skript "Z dějin zeměměřictví", které s připravovaným
posledním dílem obsáhnou dějiny zeměměřictví od sta-
rověku až po dnešní dobu. Z jeho veřejné činnosti při-
pomeňme práci v Národním technickém muzeu
(NTM), kde je předsedou technické sekce Spolku přá-
tel NTM.

23. prosince 1986 - Josef Baťka, v aktivní službě dlou-
holetý ředitel Kartografického a reprodukčního ústavu
v Praze (KRÚ). Narozen v Kosticích, okr. Břeclav, začí-
nal v r. 1938 jako kartografický kreslič ve Vojenském
zeměpisném ústavě. Po válce pracoval jako kartograf
v SZKÚ s pověřením do funkcí vedoucího provozu,
později vedoucího odboru. Pro své odborné znalosti,
praktické zkušenosti a organizátorské schopnosti byl po
zřízení resortu v r. 1954 jmenován ředitelem KRO, ,kte-
rý organizačnc a provozně dobudoval na ústavyýsoké
úrovně. Pod jeho vedením bylo zpracováno na více než
300 nových kartografických děl, jmenovitě dvě ucelená,
rozsáhlá kolektivní díla Atlas československých dějin
(1965), vyznamenaný Státní cenou Klementa Gottwal-
da, a národní Atlas ČSSR (1966). Kromě odborné a
hospodářské činnosti nacházel si vždy dostatek času
pro veřejnou práci politickou. V uznání těchto zásluh
byl k 1. 5. 1966 vyznamenán "Řádem práce", jakož i
dalšími čestnými uznáními. Na odpočinku žije v rod-
ných Kosticích na moravském Slovácku.

l
11. října 1986 - Ing. Karel Dufek. Praktickou dráhu
nastupoval u býv. Zemského úřadu v Brně, po osvoboze-
ní byl v r. 1945 pověřen vedením zeměměřického oddě-
lení u ZNV, později oddělení dokumentačního u Gene-
rálního investora pro bytovou výstafbu při KNV Brno.
V letech 1945-1953, 1956-1960 externě vyučoval na
VUT a SPŠS v Brně. V r. 1970-1974 působil ve funkci
technicko-provozního náměstka u Investprojektu Brno.
Veřejně se angažoval jako předseda CZV ROH při KNV
Brno, dále jako člen KOR (1953-1959) a člen v komisi
pro výstavbu při NV města Brna (1961-1963). Je nosi-
telem státního vyznamenání "Za zásluhy o výstavbu"
(1971) a dalších čestných uznání. Na odpočinku žije
v Brně.

29. okt6bra 1911 - Ing. Peter Jančok. Rodák z Voznice
(okres Ziar nad Hronom). Do štátnej zememeračskej
služby nastúpil v roku 1932. Posobil v Martine (lnšpek-
torát ktltastrálneho vymeriavania - IKV) v Košiciach
(IKV, 7.ememeračské oddelenie technického referátu
KNV) a od rokUi 1954 v Prešove (Oblastný ústav geodé-
zie a kartografie, Ústav geodézie a kartografie a Geo-
dézia, n. p.), kde vykonával práce r6zneho druhu a za-
stával viuceré funkcie. V roku 1962 skončil popri za-
mestnaní štúdium odboru geodézia a kartografia na Slo-
venskej vysokej škole technickej v Bratislave. Do dO-
chodku odišiel 1. 8. 1979. Je nositeIom rezortných vy-
znamenaní: "Najlepší pracovník rezortu SÚGK" (1973)
a "Čestného uznania za zásluhy o rozvoj geodézie a kar-
tografie (1968 a 1974).

2. listopadu 1986 - Ing. Věra Hiiringová, od r. 1933 ja-
ko výkonný geodet, potom skupinář v měřickém oddě-
lení Stavebního úřadu města Brna pro nové zaměřová-
ní města. V r. 1954 přešla do resortní služby u OOGK
Brno - provoz mapování jako vedoucí oddílu. V této

funkci se také podílela v 1. 1966-1971 na hromadné
reambulaci a obnově map města Brna. Za příkladnou
práci byla oceněna titulem "Nejlepší pracovník re-
sortu OSGK" (1968) a titulem "Průkopník socialistické
práce" vedením podniku a ZV ROH. Na odpočinek odeš-
la v r. 1971.

7. listopadu 1986 - Bohumír Krška, v aktivní službě
hlavní inženýr měřicko-dokumentační kanceláře ČSD -
- Střední dráha 'v Olomouci (od r. 1964-1972). Za-
sloužil se o zavedení fotogrammetrie u ČSD. Za dlouho-
letou činnost v železniční geodézii byl v r. 1967 oceněn
čestným uznáním ministerstva dopravy, a v r. 1970 ti-
tulem "Nejlepší pracovník dopravy". Na odpočinku od r.
197?žije v Náměšti na Hané.

2. prosince 1986 - Ing. Jaroslav Bohm. Po studiu na
ČVŠT v Brně (1935) .pracoval v katastrální měřické
službě v Bratislavě a na různých místech na Moravě, ve
sjedno.cené rÍiěřiCké službě zastával v 1. 1958-1967 funk-
ci vedoucího kon1:Í"Olpíhoútvaru u OOGK v Opavě. V r.
1972-74 byl zástupcem.,.ředitele Krajské geodetické a
kartografické správy pro '·sev~ro!Uor.avský kraj v Opa-
vě. Politicky pracoval jako pl"edseda ZO KSC a člen
občanského výboru při MěNV v Opavě. Jeho činnost&,lu-
žební i veřejná byla oceněna odznakem "Zasloužilého.,
pracovníka", medailemi a řad.ou čestných uznání stra-
nických, resortních, podnikových, ONV la MěstNV v Opa-
vě. Do důchodu odešel v r. 1974.

i
8. prosince 1986 - Doc. Ing. Jaromír Němeček, docent
katedry geodézie a pozemkových úprav FSv ČVUTv Pra-
ze. Po studiích absolvoval bohatou praxi u kat. měřické
služby v triangulaci, při osidlovací komisi a posléze
v Agr~projektu. Tato bohatá praxe byla dobrým předpo-
kladem pro jeho činnost pedagogickou, kterou zahájil
v r. 1961 jako externí učitel na směru geodézie a karto-
grafie, kam v r. 1964 přešel na katedru, geodézi~ a po-
zemkových úprav. Jeho pedagogická prace se vzdy vy-
značovala pečlivostí a precizností. Jeho čin~ost pu~li-
kační byla věnována otázkám pozemkových upra~. Čm-
ně se účastnil a dosud účastní veřejné práce v CSVTS.
Za svoji práci pedagogickou i odbornou _bY~po zá~l~ze
odměnen řadou uznání a diplomů a pametm medmh Za
budování a rozvoj socialistického zemědělství.
Pozn. redakce: Zemřel 16. října 1986 v Praze.

12. prosince 1986 - Ing. Tomáš Sesták, v aktivní. služ-
bě geodetický pracovník a kartogr~f vzO v ..BratIslavě
a Praze (1940-1953), a na Vojenske akademu AZ v Br-
ně jako starší učitel (1953-1~581' V letech 1960-1969
zastával funkci ředitele Techmckeho mu.zea v Br~_ě,k~e
se zasloužil o rozmnožení sbírek geodetických pnstroJů
a o dobudování účelové ústavní reprodukce. Od r. 1972
odešel do důchodu, ale dosud v muzeu brigádnicky vy-
pomáhá jako reprodukční odborník.

19. prosincc - Ing. Miloslav Stejsk~l, v , aktivní službě
ředitel Geodetického a topografickeho ustavu v Praze,
(GTO). Ve státní měřické slu~bě prac~val již o~ r.1928.
Jeho bohaté zkušenosti, zejmena v tnangu}ačmch pra~
cích, jeho rozhled, rozvaha a organizačm schopno~tI
se plně uplatnily ve funkci ředi~ele GTO, kt~~ý pod le-
ho vedením dosáhl velmi dobré urovně. Jeho cm~o.st od-
borná byla doplněna i činností veřej~0l!. a pOlItIckou,
byl poslancem ONV v Praze 3. Za SVOII,cI~nost byl od-
měněn čestnými uznáními a vyznamenámmI. I po odcho-
du z činné služby se stále zajímá o dění oboru.

Blahoželáme!

Z dalších výročí připomínáme:
5 října 1781 - před 205 lety se narodil v Praze Ber-
n~rd Rolzano, významný matematik, logik a filosof
v období našeho národního obrození. Nejdříve byl oce-
něn jalw matematik v rozpraco;rání ~atematick~ ana-
lýzy, teorie funkcí a množin. p,uvodmm povolámm byl
teolog, ale pro své nekonvenčm pokrokové názory, za-
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měřené proti národnímu a sociálnímu útlaku, byl zba-
ven profesorského místa na Universitě Karlově. Jeho
vědecké dílo čítá asi 40 německy psaných spisii, z nichž
spis "O nejlepší stát" je v našich zemích pokládán za
ucelený příspěvek k utopickému socialismu. Zemřel
v Praze 18. prosince 1848.

9. října 1886 - před 100 lety se narodil v Jaroměři
Ing. Karel Rykr, býv. přednosta kat. měřického úřadu
v Praze. Po skončení studií na ČVST v Praze v r. 1907
působil krátkou dobu v civilní službě, ale už v r. 1908
nastoupil ke katastrální službě do Vídně. Po skončení
války pracoval od r. 1920 v kat. měřické službě na Slo-
vensku v různých funkcích. V r. 1939 přešel do Prahy
ve funkci pi'ednosty kat. měř. úřadu. Pod jeho vedením
probíhalo nové měření Velké Prahy. Jeho literární ve-
i'ejná činnost byla bohatá. Zájem o obor a mapování jej
neopustil ani v důchodu; až do své smrti pracoval na
tvorbě SMO. Zemřel 10. října 1966 v Hradci Králové.

22. i'íjna 1900 - před 80 lety se narodil v Plzni Ing. Vác-
lav Staněk, význačný čs. geodet. Po studiích pracoval
ve VZÚ v triangulaci, přesné nivelaci a gravimetrii.
V další své praktické činnosti se věnoval zejména oboru
inženýrské geodézie. Veškeré práce prováděl s velkou
teoretickou a odbornou úrovní. Neustále studoval jak
naši, tak zejména zahraniční odbornou literaturu,_ což
mu umožňovala jeho velká znalost cizích jazykii. Rídil
geodetické práce prováděné v rámci OSN našimi pra-
covníky v cizině. Před odchodem do diichodu pracoval
jako hlavní geodet Inženýrsko-průmyslových staveb. Roz-
sáhlá byla jeho činnost publikační. Za svoji práci byl
mnohokrát vyznamenán. Zemřel v Praze dne 7. září
1974.

28. októbra 1906 - pred 80 rokmi sa narodil v Mošov-
ciach (okres Martin) Ing. Jozef Predáě. Po štúdiách
v Prahe nastúpH v roku 1929 na Inšpektorát katastrál-
neho vymeriavania v Košiciach, kde ako jeden z prvých
pracovníkov vykonával triangulačné práce. Neskol' pra-
coval na Ministerstve financií a v Triangulačnej kan-
cel árii v Bratislave (TK). Zaslúžil sa o zriadenie, TK
a bol aj jej vedúcim (prednostom). Po oslobodení Česko-
slovenska pracoval na zememeračskom odbore Minister-
stva financií v Prahe. V roku 1949 prechádza do Nitry,
kde pracoval až do svojej smrti (zememeračské odde-
lenie technického referátu KNV, Oblastný ústav geodé-
zie a lrélrtografie a Ústav geodézie a kartografiie v Bra-
tislave Stredlsko geodézie a Inžinierska geodézia, n. p.,
llratisl~vlt). Bol nositelom "Čestného uznania za záslu-
hy o rozvoj geodézie a kartografie". Zomrel 27. 4. 1972
v Nitre.

5. listopadu 1906 - před 80 lety se narodil v Poříčí
u Českých BudějoviC Ing. Dr. Max Wittinger, bývalý ve-
doucí provozu astronomicko-geodetických a gravimetric-
kých prací. Po skončení studií pracoval jako asistent
u prof. Fialy, později u delimitační komise a od r. 1942
u základní sítě. Pod jeho vedením se v pozdějším GTÚ
dostaly tyto práce na vysokou odbornou a vědeckou
úroveň. Jeho literární činnost byla bohatá, uveďme
z ní alespoň knihu "Tíhová měření v ČSR v letech
1945-52". Zemřel 16. listopadu 1972 v Českých Budějo-
vicích.

7. listopadu 1911 - před 75 lety se narodil v Postře-
kově u Domažlic Ing. Bohumil Volfík, vědecký pracovník
VÚGTK v Praze. Po studiích pracoval řadu let v kat.
měřické službě, po soustředění zeměměřických prací
v resortu pracoval v mnoha vedoucích funkcích, v r.
1955 jako ředitel OÚGK v Praze. Jeho bohaté zkušenosti
byly v posledních letech jeho aktivní činnosti využity
ve VÚGTK. Rozsáhlá byla jeho činnost veřejná a poli-
tická, zejména v ČSVTS, kde rovněž zastával řadu ve-
doucích funkcí. Za práci v resortu i v ČSVTS byl vy-
znamenán mnoha čestnými uznáními a diplomy. Zemřel
29. února 1984 v Praze.

10. prosince 1896 - před 90 lety se narodil v Boru
u Třeboně Ing. Dr. Jan Císař, význačný geodet a orga-
nizátor mnoha velkých mapovacích prací, bývalý před-
nosta odděl. III/6a min. financí. Svoji velkou praxi
z těchto význačných geodetických prací uplatnil v poz-
dější době jako profesor mapování na střední průmyslo-
vé škole zeměměřické v Praze (SPŠZ). Jeho literární
činnost byla bohatá, byl dlouholetým členem redakční
rady našeho časopisu, spoluautor knihy "Podrobné ma-
pování" s prol'. Poutžákem, která byla vysokoškolskou
učebnicí a spoluautorem učebnice "Mapování" pro SPŠZ.
Zemřel 10. května 1975 v Praze.
14. prosince 1546 - před 440 lety se narodil v Knud-
strupu v Dánsku největší astronom tehdejší doby Tycho
de Brahe, který poprvé použil triangulace k měření vel-
kých vzdáleností. Pro neshody s dánským králem opustil
hvězdárnu na ostrově Hvenu a na přímluvu Tadeáše Háj-
ka z Hájku se v roce 1599 přestěhoval do Prahy jako
dvorní matematik a astronom císaře Rudolfa II. Dva-
kráte měřil zeměpisnou šířku Prahy s poměrně vysokou
přesností originálními přístroji konstruovanými podle
vlastních návrhů a které si do nového působiště při-
vezl. K tomu jako metodu použil měření výšek na kul-
minující Slunce a stálice při průchodu meridiánem.
Své přístroje podrobně popsal v latinském spise zkráce-
ně zv. "Mechanica", několikrát i v cizině vydaném. Pro
výuku mladých astronomii zařídil v Curtiově domě v Pra-
ze, který mu byl císařem dán k dispozici, 13 místností,
v nichž mohli studenti s přístroji samostatně pracovat a
observovat. Zemřel v Praze 24. října 1601 a je pocho-
ván v Týnském chrámě.

15. prosince 1986 - před 60 lety se narodil v Chlumu
u Třeboně Ing. Bohuslav Sokolík, CSc., vědecký pracov-
ník VÚGTK. Byl absolventem ČVUT, fakulty elektrotech-
nické, kde nejprve piisobi1 jako pedagogický pracovník
a začal řešit některé teoretické otázky elektrooptických
dálkoměrii. V r. 1961 nastoupil jako výzkumný pracovník
do VÚGTK, kde pracoval téměř dvacet let až do své
předčasné smrti. Úspěšně vyřešil řadu výzkumných a
vývojových úkolii, z nichž uveďme zejména elektrooptic-
ký dálkoměr, který v době svého vzniku měl světové pa-
rametry, fotoelektrický mikrometr, elektronické vybave-
ní cirkumzenitálu, piivodní a přesné zařízení pro vyhle-
dávání středu laserového paprsku k soupravě pro pro-
měřování jeřábových drah a zdokonalení a oživení ko-
mory SBG. Ve VÚGTK se zasloužil o vybudování elek-
tronické laboratoře a jeho mimořádné úsilí si vyžádalo
vybudování servisu elektronických dMkoměrů. V r. 1974
získal hodnost kandidáta věd. Byl autorem pěti vyná-
lezii, několik článkii publikoval v GaKO. Výsledky jeho
práce byly známy nejen u ná~, ale i v zahraničí. Zúčast-
ňoval se aktivně života ve VUGTK, zastával řadu funkcí
v ROH a ČSVTS. Patřil mezi osobnosti v historii VÚGTK
a resortu ČÚGK. Dodnes využíváme ve své práci jeho
bohatých zkušeností a poznatkii. Zemřel 10. června 1979
v Praze.

16. prosince 1906 - před 80 lety se narodil Ing. Ru-
dolf Pšikal, puvodně výkonný geodet pro nové mapování
u měřického oddělení města Brna a od r. 1956 profesor
na oboru geodézie SPŠS v Brně. Na škole byl správcem
geodetických sbírek, které založil, vzorně uspořádal a
rozho jnil. Zabýval se historií zeměměřictví, geometrie i
geodetických pi'ístrojii a publikoval z tohoto úseku
v našem odborném časopise i jinde několik zajímavých
pojednání a recenzí (1946: Tabulka kružnicových te-
tiv v Almagestu, Z dějin goniometrie ,1951: Zemský glo-
bus SSSR, Moskva 1951, rec., Kuchař, Zemský globus,
rec., aj.). Zemřel 13. září 1968 v Brně.

1736 - pre 250 rokmi zostavil Samuel Mikovíni mapu
Liptovskej stolice (Mappa comitatus Liptoviensis) v mier-
ke 1: 165 000. Mapu zostavil na základe trigonometric-
kého merani<: a ako nultý (východiskový) poludník po-
užil bratislavský (meridianus Posoniensis), ktorý sám
zaviedol. Terén zobrazil pomocou spádových a skríže-
ných šrafov, čo bOlo verkým pokro kom v čase, keď ~
ešte vseobecne používala staršia kopčeková metóda. Po-
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vodinu mapy nepoznáme. Zachovali ~a iba výtlačky me-
clenej tlučovej platne, ktorúvyhotovil Georg David
ChrislOph Nicolai, rytec viacerých Mikovíniho stolič-
ných máp.

1806 - pretl 180 rokmi bola vydaná Generálna mapa
kráfovstv'l Uhorského (Mappa generalis regni Hunga-
riao) v nlJerke 1: 469 472, ktorú zostavil lán Lipský
'I deviatich iisroch. Je označovaná za prvú vedecky fun-
dovanÍl mapu Uhorska, a tým. aj Slovenska. Je vermi
podrobná a presná. Polohu miest určil Lipský na zákla-
de vlastn)'ch i cudzích astronomických meraní, prí-
padne výpočtami, ktoré sa opierali o astronomicky ur-
čené body. Reliéf je zobrazený nepravidelným šrafo~
vaním. Mapa pozitívne ovplyvňovala uhorskú karto-
grafickú tvorbu až do 2. polovice 19. storočia. Lipský
k nej vypracoval dokladný register (Repertorium loco-
rum objettorumque), ktorý bol vydaný v Budíne roku
1808.

1841 - pred 145 rokmi nemecký geodet F. W. Bes-
sel určil rozmery zemského elipsoidu, ktorý dostal
pomenovanie Besselov elipsoid. Jeho rozmery [a ==
== 6377397,155 m (hlavná polos), b = 6356078,963 m
(vedrajšia polos), i = 1: 299,153 (sploštenie) J určil
z výslpdkov stupňových meraní v Peru, v Európe a
v Indii. Besselov elipsoid použili štáty strednej Európy,
medzi nimi aj Československo (je na ňom počítaná
Československá trigonometrická sieť).

1866 - pred 120 rokmi bolo vedecké združenie s názvom
Stredoeurúpske stupňové meranie (založené v roku 1863
pruským geodetom generálom J. J. Baeyerom) premenova-
né na Europske stupňové merenie a neskoršie po vstupe
Japonska a (jSA na Medzinárodné združenie pre mera-
nie Zeme. Za prvej svetovej vojny sa toto vedecké zdru-
ženie rozpadlo. V roku 1919 bolo v Bruseli (Belgicko)
obnovené pod názvom Medzinárodná geodetická a geo-
fyzikálna flnia - MGGÚ (International Union of Geo-
desy and Geophysics - IUGG), ktorej jednou za sied-
mich zložiek je Medzinárodná geodetická asociácia -
- MGA (lntornational Association of Geodesy - IAG).
MGA sústreďuje svoju činnost na všetky problémy a
úlohy medzinárodnej spolupráce pri určovaní tvaru
a rozmerov Zeme a jej tiažového pora.

1956 - pred 30 rokmi vznikla v školskom roku 1956/1957
Katedra mapovania a hospodárskych úprav pozemkov
(neskol' premenovaná na Katedru mapovania a pozem-
kových úprav) Fakulty inžinierskeho staviterstva (od
školského roku 1960/1961 Stavebnej fakulty) Slovanskej
vysokej školy technickej v Bratislave. Katedra vznikla na
zabezpečenie výučby predmetov technologického cha-
rakteru a mapovacích prác, odčlenením týchto disci-
plín od Katedry geodetických základov.

1956 - pred 30 J'okmi vzniklo pri Katedre geodetických
základov (KGZ] Fakulty inžinierskeho staviterstva (od
školského roku 1960/1961 Stavebnej fakulty) Slovenskej
vysokej školy technickej v Bratislave (SVŠT) samostat-
né vedeckovýskumné pracovisko - Astronomicko-geo-
detické obscnatórium (AGO). V roku 1967 bolo pre-
menované na Observatórium SVŠT a v školskom roku
1983/1984 pripojené ku KGZ, ako jej oddelenie s povod-
ným názvom AGO. V priebehu svojej existencie sa za-
meralo predovšetkým na výskum geodetickej astronómie,
konštrukcie geodetických prístrojov a metrológiu lineár-
nych a kruhových stupnic. Úspechy, ktoré dosiahlo
v Medzinárodnej časovej službe a Inde, ho urobili zná-
mym vo vedeckej a odbornej verejnosti v ČSSR i v za-
hraničí.

1961 - pred 25 rokmi bola zriadená permanentná Ko-
misia pre rccentné pohyby zemskej kury (Commission
on Recent Crustal Movements - CRCM) Medzinárodnej
geodetickej asociácie (International Association of Geo-
desy - IAG). Podla terajšieho členenia IAG, je
CRCM VII. komisi ou sekcie V - Geodynamika. CRCM

koordinuje výskum zameraný na odharovanie zákoni-
tosti a príčin recentných pohybov. Ide najma o vlastné
určovanie dynamiky blokov zemskej kory globálneho
alebo regionálneho významu, mapy recentných pohybov,
výskumy na geodynamických polygónoch a pod.

1966 - pred 20 rokmi sa ČSSR zapojila do medzinárod-
ného programu vesmírneho výskumu Interkozmos. Jeho
vedeckií. núpl;'1 je rozčlenená do piatich pracovných
skupín: l'ozmická fyzika, kozmická geodézia, kozmická
meteorológia, kozmické spoje a kozmická biológia
a medicína. Interkozmos je vzorným príkladom medzi-
núrodnej \"edeckej spolupráce va výskume a využití
kozmického priestoru. -

1966 - pred 20 rokmi bola v Lipsku (NDR) založená
Komisia mnohostrannej spolupráce akadémií vied socia-
listi~kých krajín na komplexnom probléme "Planetárne
geofyzikálne výskumy" (KAPG). Koordinuje problémy,
spoločné geodetom a geofyzik Dm európskych sociaI:stic-
kých štátov. Podra pracovného zamerania sa delila na
8 podkomisií a tleto na pracovné skupiny. Pre geode-
tav bolí zaujímavé podkomisia 3 - Recentné pohyby
zemskej kory (5 pracovných skupín) a 6 - Geodézia
a gravimetria (7 pracovných skupín). V roku 1980 doš-
lo k reorganizácii KAPG a podkomisie bolí zmenené na
projekty. V období 1981-1985 vecná náplň spolupráce
KAPG bola sústredená do 22 projektov a 9 podprojek-
tov. GeodetIcký výskum prešiel do projektu 9 "Štúdium,
komplexná interpretácia a praktické aspekty využitia
recentných pohybov zemskej kory strednej a východnej
Európy a Kuby". Projekt 9 sa delil na 7 tém. Program
hlavnýctj smerov vedeckého výskumu na roky 1986-1990
pre geodGziu je obsiahnutý v projekte II-4 "Recentné
pohyby zemskej kory", rozdelený na 9 tém. Spolupráca
v rámci KAPG bola a je zameraná na štúdium dynami-
ky zemskej kary a zemského telesa ako celku.

Ředitel Výzkumného ústavu geodetického, topografické-
ho a kartografického ve Zdibech vypisuje

konkurs

na místa externí vědecké aspirantury ve vědním oboru
11-50-9 geodézie. Témata disertačních prací budou za-
měřena na:
1. inženýrskou fotogrammetrii,
2. kartografii,
3. družicovou geodézii,
4. gravimetrii. _ _
Podmínky a požadavky jsou stanoveny vyhláskou c. 53!
/1977 Sb. "Vyhláška ČSAV o výchově nových vědeckých
pracovníků a studijních pobytech". Požaduje se 5 let
praxe. _
Termín pro dodání přihlášek je 28. 2. 1987. Formuláre
přihlášky a další informace poskytne Oborové středisko
pro vzdělávání pracujících VÚGTK Zdiby, Rudé armá-
dy 98, PSČ 25066 (Ing. Čipera a tajemnice školícího pra-
coviště RNDr. Jeřábková, tel. 896131-9 Praha).

Ing. Miroslav Mikšovský, CSc.,
ředitel VOGTK
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Seznam diplomových prací obhájených
absoloventy studia oboru geodézie a kar-
tografie na stavební fakultě VUT v Brně
v roku 1984na katedře geodézie

Adamec Ivo
Program pro automatizovanou kresbu průběhu jeskyn.
ních chodeb
Algaga Adnan
Rozbor průběhu teplot vzduchových vrstev ve výši
záměry na základě experimentálních měření při zatažené
obloze
Černotová Anna
Studium některých vlivů na přesnost nivelace kompen.
zátorovým přístrojem Ni 007
Erbanová Jitka
Sledování vertikálních posunů objektu A2 strojní fakul·
ty VUT Brno, založeného na nesourodém podloží
Hanák Vladimír
Přesnost měření fasád historických objektů
Hlaváček Jiří
Návrh a ověřovací zkoušky centračního zařízení pro
teodolit
Horáková Hana
Projekt měření svážného území v oblasti Lesná
Janák Václav
Ověření přesnosti vytyčování při panelové výstavbě
Juráňová Jana
Sledování stálosti kovových pilířů
Kadlec Luděk
Fotogrammetrická metoda při tvorbě ZMVM v loka·
litě, kde převažují osmipodlažní panelové budovy
Kamera Josef
Využití metod matematické statistiky při kontrolním
měření staveb
Král Vladimír
Vyrovnání zprostředkujících měření na počítači ADT
4500
Kučerová Taťána
Studium některých vlivů na přesnost nivelace kompen-
zátorovým přístrojem Ni 002
Nevídalová Alena, roz. Kudláčková
Základní mapa závodu a areálů SNB v Zastávce u Brna
Lacková Lenka
Vyšetření prostorových změn bodů na konstrukci
výškové stavby
Liška Ivan
Princip vytyčování přímky pomocí laserového svazku
Masný Karel
Přesné trigonometrické měření výšek v horských pod-
mínkách
Mičková Bohuslava
Zaměření náročné archeologické lokality
Mikšová Anna
Studium některých vlivů na přesnost nivelace kom-
penzá.torovým přístrojem Ni 025
Morkus Zbyněk
Metody měření fasád historických budov
Motyka Roman
Analýza přístrojového vybavení pracoviště kartogra-
fické polygrafie v n. p. Geodézie Brno
Miihlhansl Jan
Ověření leteckých magnetických anomálií centrální
části Považského Inovce
Mužátková Marie
Hydrostatická nivelace objektů elektrárny

Obrtel Michal
Zaměření skutečného stavu dálkovodu po realizaci
Pabišová Zina
Posouzení přesnosti montáže (sestavitelského originálu)
v základní mapě 1 : 10000
Pelíšek Jiří
Použití BRT 006 s optických nástavcem
Petr Miroslav
Sestavení výpočetního postupu pro aerotriangulaci na
stereometrografu pro kapesní kalkulátor
Seidl Václav
Studie průběhu teplot vzduchových vrstev ve výši
záměry při slunečném počasí
Smetana Jan
Srovnání různých měřických metod při provádění zem-
ních prací na tunelech
ěmídová Marie
Určení reflakčního koecifientu v městském mikroklimatu
Staňová Milada
Posouzení přesnosti a výkonnosti dálkoměrů pro polární
metodu
Vajduláková Eva
Fotogrammetrické zpracování snímků pořízených ne-
měřickou kamerou z RC modelu
Vašátková Helena
Porovnání konstrukce vrstevnic interpolací s přímým
vytyčením terénu z hledisek přesnosti a hospodárnosti
práce
Veselka Miroslav
Kontrolní měření geometrické polohy nosných dílců
montovaného objektu
Vojáčková Dagmar
Historický vývoj kritérií přesnosti dálkového měření
a vývoj přesnosti polygonových pořadů na našem území
Brom Hayssam
Přenesení výšky do podzemí

Ing. Pavel Kosta,
FAST VUTvBrně

Straub, a.: Příprava XI. sjezdu Jednotné socialistické
strany Německa a hlavní úkoly evidence nemovitostí
při realizaci usnesení a právních předpisů, s. 74-76.

Ogrissek, B.: Kartografická metodika, metodologie kar-
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kartografie jako vědy, s. 77-79.
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1. a 2. řádu na území NDR, s. 79-81.
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kancelářských počítačů pro geodetické výpočty,
s.81-83.

Baer, B.: Myšlenky k využívání vědecko-technických
informací v VEB Kombinát geodézie a kartografie,
s.83-85.

Meinig, M.: Geodeticko-astronomické výsledky obser-
vatoře v Postupumi při hlavní kampani programu
MERIT, s. 86-87.

Wunderlich, M.: Měření s gravimetrem Scintrex
CG·2G, s. 88-89.

Hubner, E .. Maase, E .. Potthoff, H.: Přístrojové vy-
bavení laboratoře pro určení terestrické refrakce na
základě změny rychlosti šíření zvuku, s. 89-91.

Zimmermann, B.: Historie státního mapování v Meklem.
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na techniku tisku, (část 1.), s. 95-97.
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ItllE,NllFIKACE
N;ÁRODNíHOHOSPODÁŘSlV!í -

Zabývá se inte~ifikací národního hospodářství, charak-
terizujeextenzívní a intenzívní způsoby rozvoje nár·odního
hospodáiíství a jeho hlavních odvětví a ukazuje další vý-
vojové tendence intenzifikačních proce,sů v českosloven-
ském průmyslu, zemědělství, sta'vebnictví '0 dopravě. Po-
rovnává intenzifikační proces v zemích RVHP.

MĚŘENI EFEKTIVNOSTI
SOCIAlIST11CKYCH
PRŮMYSLOVÝCH PODNIKŮ

Tato společná práce autorů z ČSSR a NDR se zabývá
problematikou efektivnosti v socialistické společnosti, ze-
jméno!mě,řením efektivnosti v průmyslu, v .podnicích a:vý-
robních hospodářských jednotk6ch. Přináší novou sousta-
vu ukaza.te~ůslo,užících tomuto účelu a ukazuje způsoby
jejich použití v praxi i cesty k dalšímu rozvoji této ,sou-
stavy.

Zde odstřihněte a pošlete na adresu SNTL - Nakladatelství technické literatury. odbytové oddělení,
Spálená 51, 113 02 Praha 1

...... výt. Grolig: Intenzifikace nlirodnlho hospodliřství

...... výt. Polaschewslki a kol.: Měření efektivnosti socialistických průmys-
lových podniků .
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