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528.8.004.15: [061.14 (437.1/.2] :528]
DELONG, B.
Úloha resortu
geodézie
vého průzkumu
Země

a kartografle

v rozvoji

dálko-

Geodetický
a -kartografický
obzor, 27, 1981, Č. 11, s.
279-282
Význam dálkového
průzkumu
Země pro národní
hospodářství.
Normativní
základna
dálkového
průzkumu
Země v ČSSR a z ní vyplývající
úloha resortu geodézie
a kartografie
v jeho rozvoji.
Úkoly a orgány vnitrostátní
koordinace
a zaměření
mezlnár01ní
věd,eckotechnické
spolupráce
v oblasti
dálkového
průzkumu
Země. Poslání
Střediska
dálkOVÉho průzkumu
Země,
pracujíc1ího
v resortu
Českého
úřadu geodetického
a
kartografického.
Charakteristika
současného
stavu poznatků
v oblasti
dálkového
průzkumu
Země v ČSSR
a koncepční
záměry jeho dalšího rozvoje pro 80. léta.

528.088.3: [528.41: 528.1]
INGEDULD, M.-JOKL,
L.
Volné geodetické
sltě
Goodetlcký
a kartografický
obzor, 27, 1981, Č. 11, s.
283-290, 7 obr., llt. 8
Zvyšující se přesnost
měření, především
vývojem elektronických
dálkoměrů,
vyvolává
riziko
negativníhO
vlivu chyb daných
bodů na vyrovnání
lokálních
sítí.
Metoda vyrovnání
volné sítě toto riziko
odstraňuje.
K teoretlakému
odvození řešení volných sítí je použita
teorie lineárních
operátorů
ve vektorových
prostorech,
umožňující
jednoznačnou
matematickou
formulaci
dané problematiky.
Výsledky
empirického
ověření teoretického
odvoz-ení podávají
Inf()'rmace
pr:o praktické
aplikace
metody.

528.414:528-187.3
HERDA, M.
K parametrllm
polygonových
pořadů v podrobném
polohovém bodovém poli
Geodettcký
a kal"togr,aflc,ký
obzor, 27, 1981, Č. 11, s.
290-293, 1 obr., 1 tab., lit. 10
Výsledky
výzkumu
uvedené
ve studII VÚGTK č. 673/
/1980 v části týkající
se geometrických
a přesnostních
parametrů
polygonových
pořadů
při měření bodů podrobného
bodového
pole. Zásady návrhu
nových
parametrů,
jejich hodnoty
pro jednotlivé
třídy a druhy
polygonových
pořadů
a ekonomické
přínosy
navrženého systému.
(083.74].ČSN:912(084.3-11

)

PRAZAK, J.
Nové CSN pro mapy velkých měřítek
Geodetický
a kiartQgrafický
obzor, 27, 1981, Č. 11, s.
293-295
Informace
o nových
normách
ČSN 01 3410 a ČSN
01 3411. Význam norem, vyzdvlhnutí
nových pojmů a
všech
změn
oproti
předcházejícím
normám
ČSN
73 0120 a ČSN 730122.

528.8.004.15:
,llEJIOHf,

[061.14(437.1/.2)

:528]

B.

3allaqa BellOMCTBareOlle3HH H KapTorpa'PHH B pa3BHTHH
llHCTllHllHOHHoro 30HllHpOBaHHJI 3eMJlH
fe<Jlle3H'leCKHH H KapTOrpa'PH'lecKHH
No 11. CTp. 279-282

0630p,

27.

1981,

3Ha'leHHe llHCTaHn;HOHHoro 30HllHpOBaHHJI 3eMJlH .n;JlJI
Han;HOHaJlbHOrO X031IHCTBa. HopMaTHBHbrH 6a3Hc .rlHCTaHIJ;HOHHOro30H.rlHpOBBHHlI3eMJlH B qCCp
H BhlTeKaJIlM H3 Hero 3a.n;a'la Be.n;OMCTBareo.n;e3HH H KapTorpaq.HH npH ero pa3BHTHH. 3a.n;a'lH H opraHbr BHYTpHrocy.n;apcTBeHHoH Koop.n;HHan;HH H HanpaBJleHHe MelK.n;yHapO.n;HOro HayqHo-reXHH'leCKOrO cOTpy.n;HH'leCTBaB cq.epe n;HCTaHIJ;HoHHOro3OH.n;HPOB8HHlI3eMJlH. Ha3Ha'leHHe
IJ;eHTpa .n;HcTaHIJ;HOHHOrO30H.n;HpoBaHHlI 3eMJlH, pa6oT8JOJIlero B Be.n;OMCTBeqelIIcKoro ynpaBJleHHlI reo.n;e3HH

H KápTOrpa~HH. XapaKTepHcTHKa conpeMeHHoro nOJlOlKeHHlI OITbrTOBB cq.epe .n;HctaHn;HoHHdrd 3oH.n;HpoBlIHHJÍ
3eMJlH B qCCp H KOHIJ;enn;HOHHbreHaMepeHHlI ero naJlbc
HeHlIIero pa3BHTHlI .n;JllI80-hlx JleT.
528.088.3:

[528.41: 528.1]

MHfE,llYJI,ll,

M. -

HOKJI,

JI.

CBo6ollHble reOlle3H'leCKHe ceTH
feo.n;e3H'leCKHH H KapTOrpaq.H'leCKHH 0630P,
No lI, CTp. 283-290,
7 pHC., JlHT. 8

27,

1981.

I1oBbIlIIalOJIlalIclI TO'lHOCTb H3MepeHHH, npelK.n:e .cero
pa3BHTHeM SJleKTpOHHbIX .n:aJlbHOMepoB, C03.n;aeT onacHOCTb OTpHn;aTeJlbHOrO BJlHlIHHlI OlIIH6oK .n:aHHblX nYHKTOB npH ypaBHHBaHHH JlOKaJlbHbIXceTeH. MeTo.n: ypaBHHBaHHlI CB06o.n;HOHceTH STY OnaCHOCTb YCTpBHlIeT. I1pH
TeopeTH'lecKoM BbIBo.n:e pelIIeHHlI CB060.D:HbIXCeTeH HCnOJlb30BaHa reopHlI JlHHeHHbrX onepaTopOB B BeKTopHbIX
npoCTpaHCTBax, 06eCne'lHBaIOJIlalI O.n;H03Ha'lHYIO MaTeMaTH'leCKYIO 'POPMYJllIIJ;HIO.n;aHHoH np06J1eMaTHKH. Pe3YJlbTaTbI SMnHpH'leCKOH npOBepKH TeOpeTH'lecKoro BhIBOM .n:alOT HHq.opMan;HIO .n;JllI npaKTH'leCKOrO npHMeHeHHlI MeTO.n:a.
528.414:528-187.3
XEP,llA,

M.

K napaMeTpaM nOJlHrOHOMeTpHqeCKHXXOllOB B no.n;p06HOM nOJle nYHKTOBnJlaHOBOro 060CHOB8HHJI
feo.n:e3H'leCKHH H KapTOrpaq.H'lecKHH 0630P, 27,
No 11. CTp. 290-293,
1 pHC•• 1 Ta6., JlHT. 10

1981.

Pe3YJlbTaTbI HCCJle.n:oBBHHH, npHBe.n:eHHble B pa60Te
HMMITHK
No 673/1980 B rJlaBe nocBlIJIleHHoH napaMeTpaM TeOMeTpHH H TO'lHOCTH nOJlHrOHOMeTpH'lecKHX
XO.n;OBnpH H3MepeHHlIX TO'leK no.n;p06Horo nOJllI. I1paBHJla npen;JlOlKeHHlI HOBbIX napaMeTpOB. HX 3Ha'leHHlI
.n:JllI OT.n:eJlbHbIXKJlaCcoB H BH.n;OBnOJlHrOHOMeTPH'lecKHX
Xo.n;OBH SKOHOMH'leCKHHBKJla.n;npe.n;.1lolKeHHoHCHCTeMbI.
(083.74)

,ČSN:912 (084.3-11)

I1P A)KAK, H.
HOBMe CSN .n;JlJIKpynHOMBClIITa6Hb1xKapT
TeOn;e3H'leCKHH H KapTOrpa'PH'leCKHH 0630P,
No lI, cTP. 293-295

27,

1981,

VlHq.OpMan;HJIo HOBMXcTaH.n;apTaX ČSN 01 3410 H ČSN
01 3411. 3Ha'leHHe CTaH.n;apTOB,YKa3aHHe Ha HOBble no·
HlITHJI H Bce H3MeHeHHlI no cpaBHeHHIO C npe.D:bI.n;YJIlHMH
cTBH.n;aPTaMHČSN 73 0120 H ČSN 73 0112.
528.8.004.15: [D61.14( 437.1i.2) :528 j
DELONG, B.
Aufgabe des Ressorts
der Geodasie
und Kartographle
bei der Entwieklung
der Fernerkundung
der Erde
Geoldetlcký
a kartografický
oboor, 27, 1981, Nr. 11,
Selte 279-282
Dle Bedeutung
':ler Fernerkundung
der Erde fur dle
Volkswlrtschaft.
Dle normatlve
Basls der Fernerkundung der Erde ln der ČSSR und dle Entwlcklungsaufgabe des Ressorts der Geodllsle und Kartographle,
dle
aus Ihr folgt. Dle AuIgabe und dle Organe der Innerstaatllchen
Koordlnatlon
un1 dle ElnsteUung
der Internatlonalen
wlsseschaftllch-technischen
Zusammenarbelt
auf dem Geblet der Fernerkundung
der Erde.
Dle Aufgabe des Zentrums
fur dl,e Fernerkundung
der
Erde, das lm Ressort
des Tschechlschen
Amtes fUr
Geodllsle und Kartographle
arbeltet.
Dle Charakteristik des glelchzeltlgen
Zustandes
der Erkenntnlsse
auf
dem Geblet der Fernerkundung
der Erde ln der ČSSR
und dle Konzeptsvorhaben
seiner
welteren
Entwlcklung ftir 80. jahre.
528.088.3: [528.41:528.1]
INGEDULD, M.-JOKL, L.
Freie geodiitlsehe
Netze
Geodetický
a kartografický
Selte 283-290, 7 Abb., Lit. 8

obzor,

27,

1981,

Nr.

11,

Dle stelgende
Mess.ungsgenaulgJkelt,
dle ln erster Relhe durch die Entwlcklung
der elektronischen
Dlstanz-

messer erreleht wlrd, brlngt elne Risiko des ne.gatlven Elnflusses der gegebenen
Punkte auf die Ausglelehung 'der lokalen Netze. Dle Ausgleiehungsmethode des frelen Netzes beseltigt dleses Risiko. ZUl' theoretlsehen Ableitung der Losung der frelen Netze wlrd
dle Theorle der linearen Operatoren in Vektorruumen
benUtzt, dle dle eindeutlge
mathematisehe
Formulatlon der gegebenen Problematlk ermoglleht.
528.414:528-187.3
HERDA, M.
Zu Parametern
der Polygonzilge
lm DetaiUagefestpunlftfeld
Geodetlek~ a kartograflek~
obzor, 27, 1981, Nr. 11,
Selte 290-293, 1 Abb., 1 Tab., Lit. 10
Dle Forsehungsergebn1sse
des Forsehung;slnstltutes
fiir Geodllsle, TopogNlphle und Kartographle,
dle sleh
auf dle geometrisehen
und Genaulg'keltsparameter
der
PolygonzUge bel der Punktbestlmmung
des Detallfestpunktfeldes bezlehen und lm Berieht Nr. 673/1980 enthalten slnd. Dle Grundsatze des Entwurfes der neuen
Parameter,
selner Werte fUr die einzelnen Genaulgkeltsklassen und Arten der PolygonzUge. Okonomlsehe
Beltrage des vorgesehlagenen
Systems.
[083.74].ČSN:912[084.3-11 )
PRA2AK, J.
Neue Normon fúr grossmasstiiblge
Karten
Geodetlek~ a kartograflek~
obzor, 27, 1981, Nr. 11.
Selte 293-295
Dle Informatlon
Uber neue
tseheehoslowakisehen
Staatsnormen
ČSN 01 3410 und ČSN 01341l. Dle Redeutung der Normen, dle Hervorhebung neuer Begrlffe
und aller Anderungen lm Vergleieh mlt den vorhergehenden Normen ČSN 730120 und ČSN 730122.
528.8.004.15:[06l.14[ 437.1/.2] :528]
DELONG, B.
The Role of tbe Braneh of Geodesy aud Cartography
ln the Development of the Earth's Remote Sensing
Geodetlek~ a kartograflek~
obzor, 27, 1981, No. 11,
pp, 279-282
Signlfleanee of the Earth's remote senslng for natlonal eeonomy. Standardlzatlon
basls of the Earth's remote senslng ln the ČSSR and eoneequent role of the
hraneh of geodesy and ea.rtography ln Its development.
Tasks and organs of Interlor eoordination and dlreetion of the Internatlonal
selentlflo-teehnieal
cooperatlon ln the sphere ol t4e Earth's remote senslng. MIssion of the Centre for the Earth's remote senslng,
whleh works ln the braneh of Czeeh OIfle,e of Geodesy and Cartogra,phy. Charaeteristies
of eontemporary state of knowledge ln the sphere of the Earth's
remote senslng and eoneeptlon of Its turther development ln 80's.
528.088.3:[528.41:928.1]
INGEDULD, M.-JOKL, L.
Free G,eodetic Networks
Geodetlek~a
kartografiek~
obzor, 27, 1981, No. 11,
pp. 283-290, 7 flg., 8 ref.
Inereaslng aeeuraey of measurements,
malnly due to
the development of eleetronle
range flnders, eauses
the rlsk of negative
Influenee
of errors of flxed
points on the adjustment
of loeal networks.
Tho
method of the free network adjustment removos thls
risk. The theory of IInear operators ln veetor spaeos,
enabllng the unlque mathematleal
formulatlon of ,lg1·
ven problems, Is used for theoretleal
derlving tho
solutlon of free networks.
528.414:528-187.3
HERDA, M.
On the Parameters of Trav,erses ln the DetaiIed SituaUon Network
Geodetlek~ a kartograflek~
obzor, 27, 1981, No. 11,
pp, 290-293, 1 flg., 1 tab., 10 ret.
Results of researeh, presented ln the VÚGTK No. 673/
/1980 study in the part deallng wlth geometrie and
aeeuraey parameters
ln measurlng detal1ed sltuatlon
flxed polnts. Prlne~ples of the new parameters, thelr
valuos for Indlvldual elasses and kinds of traverses.
Eeonomle eontribution
of the deslgned system.

[083.74].ČSN:912[084.3-11 )
PRA2AK, IJ.
New Czechoslov,ak Staudards
for Large-Scale
M"ps
Geodetiek~a
kartografiek~
obzor, 27, 1981, No. 11,
pp. 293-295
Informatlon on the ČSN 01 3410 and ČSN 01 3411 now
standards.
The signlfieanee
of standards,
pleklng up
new terms, and all the ehanges with respeet to the
prevlous ČSN 73 01'20 and ČSN 730122 standards

528.8.004.15:[06l.14[ 437.1/.2) :528]
DELONG, B.
Role du Bureau Tcheque de Géodésie et Cartographie
daus le déveioppemeut
de I'exploratiou
télémétrlque
de la Terre
Geodetlek~ a kartograflek~
obzor, 27, 1981, No 11,
pages 279-282
lmportanee de I'exploratlon
télémétrique
de la Terre
pour l'éeonomie natlonale. Base normative de I'explo"
ratlon télémétrlque
de la Torre en Tehéeoslovaqule
ot r61e émanan t de cello-ci p,our le ressort do géodésle et eal'tographle dans son évolutlon. T1iehes et 01'ganes de CJoordlnatlon lntérleure et orlentatlon de la
eoopératlon
Internatlonale
selentlfleo-teehnlque
dans
le doma lne de l'exp,loratlon télémétrlque
de la Terre.
MIsslon du Centre ďExploration
Télémétrlque
de la
Terro fonetlonnant dans le l'essort du Bureau Teheque
de Géodésle et Cartographle. Caraetéristique
de I'état
aetuel des eonnaissanees
dans le domaine de I'exploratlon télémétrlque
de la Terre en Tehecoslovaqule
et lntentlons
eoneeptlonnelles
de son développement
ultérleur pour les années quatre-vlngts.
528.088.3:[528.41:928.1]
INGEDULD, M.-JOKL, L.
.Réseaux géodésiques libres
Geodetlek~ a kartografiek~
obzor, 27, 1981, No. 11,
pages 283-290, 7 lllustratwns,
8 blblj,Q'graphtes
Ln préclslon de levé grandlssante,
surtout par ľóvolutlon de télémetres éleetronlques,
suseite un risque
ďune Influence négative ďerreurs
des points donnés
sur la eompensatlon des résoaux loeaux. La méthodo
de compensation
du réseau IIbre éllmlne co risque.
Pour la déduetlon théorlque de solutlon de réseaux
IIbres, on a employé la théorle des opérateurs linéaires dans espaees vectol'lels, permettant
une formulatlon mathématlq~e
untvoque du problěrne donné.
Résultats de vél'lfleatlon
emplrlque de la déduetlon
théorétlque
sont présentés par lnfol'mation po Ul' applleatlon pl'atlque de lu méthode.
528.414:528-187.3
HERDA, M.
Parametres
du cheminemeut
polygonal daus un eu·
semble de poluts de posiUon détaillé
Geodetie;k~ a kartogl'aflek~
obzor, 27, 1981, No. 11,
pages 290-293, 1 lllustl'atlon,
1 tableau, 10 blbllograpMes

Résultats
de reeherehes
mentlonnés
dans l'Étude
VÚGTK No 673/1980 dans la partle relative aux parametres géométriques
et de pl'éelslon des eheminements polygonaux pendant le mesurage
des polnts
ďun ensemble de polnts détall1é. Pl'lnelpes du projet
de nouveaux parametl'es, leur valeurs par elasses partlculleres
et genres de ehemlnements
pOlygonaux et
appol'ts économlques du systeme proposé.
[083.74].ČSN:912[084.3-11]
PRA2AK, I.
Nouvelles normes tcheques [ČSN] pour cartes il grandes échelles
Geodetlek~ akartograflek~
obzor, 27, 1981, No. 11,
pages 293-295
lnformatlons
concernant
les nouvelles normes teheques No 01 3410 et No 01 3411. Importanee atrlbuée
au normes, aeeentuatlon
des nouvelles eoneeptlons
et de tous changements
Intervenus
en eomparalson
avee les normes No 730120 et No 730122.
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Ing. Bořivoj Delong, CSc.,
ředitel speciálnich geodetických praci,
Český úřad geodetický a kartografický

Úloha resortu geodézie a kartografie
v rozvoji dálkového průzkumu Země

XVI. sjezd Komunistické strany Československa potvrdil linii budování rozvinuté socialistické
společnosti jako generální linii strany i pro další období a zdůraznil mezi novými přístupy k její realizaci zejména nadřazenost celospolečenských
zájmů nad zájmy resortními. Jednou z nových oblastí geodézie a kartografie, do níž se promítají široké celospolečenské
zájmy, je oblast dálkového
průzkumu Země, která umožňuje podstatné rozšíření služeb našeho odvětví pro národní hospoddářství. Dálkový průzkum Země je metodou masového sběru informací o území, založenou na pořizování a vyhodnocování kosmických a leteckých
multispektrálních
snímků i nefotografických
obrazových záznamů zemského povrchu. Tato metoda
nejen zhromadňuje sběr informací, ale dovoluje na
základě jejic>h interpretace získávat poznatky nové'
kvality a řešit celou řadu otázek o stavu a vývoji
přírodních zdrojů Země, zejména půdy, rem6dělských a lesních porostů, vodstva, atmosféry, svrchního pláště zemské kůry a životního prostředí. Známé aplikace této metody ukazují na její efektivnost zejména v odvětví zemědělství, lesního a vodního hospodářství, geologie, meteorologie, zdravotnictví, ú?Jemního plánování a samozřejmě také geodézie a kartografie.

součástí Dohody. Tato opatření postavila před resort ČÚGK nový úkol: zabezpečovat uspokojování
požadavků zainteresovaných
resortů na dodávky
materiálů kosmického a leteckého dálkového prOzkumu území ČSSR a plnit koordinační funkci při
rozvoji uvedené inovace v čs. státní správě a národním hospodářství. Koordinaci požadavků orgánů, organizací a resortů SSR, zajišťuje ČÚGK ve
spolupráci se Slovenským úřadem geodézie a kartografie (SÚGK).
Výše citovaným usnesením federální vláda rozhodla dále o vytvoření Koordinační rady pro dálkový průzkum Země na úrovni náměstků ministrů
zainteresovaných
resortů a jmenovala
do jejího
čela předsedu ČÚGK. Důvodová zpráva k uvedenému usnesení vlády ČSSR ukazuje na potřebu
vybudovat v rámci resortu ČÚGK specializované
pracoviště, pověřené zajišťováním úkolů rozvoje
dálkového průzkumu Země pro potřeby národního
hospodářství. V souladu s tím bylo zřízeno od 1.
ledna 1978 Středisko dálkového průzkumu Země,
které je od počátku roku 1981 součástí Geodetického ústavu, n. p., Praha. O plnění úkolů v oblasti
dálkového průzkumu Země předkládá
předseda
ČÚGK každoročně situační zprávy vlád6' ČSR, SSR
i ČSSR.

3. Koordinace v oblasti dálkového průzkumu Země
2. Normativní základy rozvoje dálkového průzkumu
Země

V rozvoji dálkového průzkumu Země zaujímá resort Českého úřadu geodetického a kartografického (ČÚGK) gesční postavení na základě usnesení
vlády ČSSR Č. 249 ze dne 8. září 1977. Tímto
usnesením federální vláda vyslovila souhlas se
sjednáním Úmluvy o předávání a využívání údajů
dálkového průzkumu Země, navržené z iniciativy
SSSR, zmocnila ministra ČSSR pro technický a investiční rozvoj k uzavření Dohody o spolupráci
v oblasti dálkového průzkumu Země z kosmu mezi
SSSR a ČSSR a pověřila ČÚGK koordinací a zabezpečováním požadavků národního
hospodářství
ČSSR na materiály a prostředky dálkového průzkumu Země.
Zmíněná Úmluva jako dokument mnohostranné
spolupráce socialistických zemí v oblasti dálkového průzkumu Země byla podepsána představUeli
vlád všech zemí RVHP dne 19. kV6tna 1978 u příležitosti 85. zasedání výk,onného výborn RVHP
v Moskvě. Při téže příležitosti byla podepsána i
výše uvedená
dvoustranná
mezivládní
Dohoda
včetně plánu spolupráce sovětských a čs. organizací v oblasti dálkového průzkumu Země, který je

Koordinační rada rozvíjí svou působnost v souladu
se svým statutem a zabezpečuje jednak koordinaci
požadavků odvětví národního hospodářství na materiály dálkového průzkumu Z,emě a na prostředky a metody jejich získávání, zpracování a vyhodnocování, jednak koordinaci činnosti těchto odvětví v uvedené oblasti včetně přípravy a realizace
příslušných plánů.
Dále Koordinační rada spolupracuje s Československou komisí pro spolupráci ve výzkumu a využívání kosmického prostoru Interkosmos při Československé
akademii věd (ČSAV). Předmětem
této spolupráce je hlavně koordinace a specializace výzkumných a vývojových prací v oblasti
dálkového průzkumu Země. Podrobné vymezení činnosti mezi oběma orgány bylo potvrzeno Oohodou
o spolupráci mezi ČSAV a ČÚGK v oblasti dálkového průzkumu Země aerokosmickými prostředky, uzavřené dne 26. května 1978. Vedle toho Koordinační rada spolupracuje i s dalšími orgány,
jejichž činnost zasahuje do oblastí dálkov{'ho průzkumu Země, zejména s Meziresortní komisí pro
mírové využití kosmického prostoru při federálním
ministerstvu zahraničních věcí.
Pro zajišťování koordinace na pracovní úrovni
bylo v souladu se statutem Koordinační rady pro
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dálkový průzkum Země zřízeno několik pracovních
koordinačních
orgánů. Na úseku výzkumných a
vývojových prací působí koordinační komise zástupců ČSAV, ČÚGKa federálního ministerstva pro
technický a investiční l'Ozvoj, která koordinuje náplň i průběh řešení odpovídajících úkolll státní'ho
pliánu základního výzkumu ČSAV a stáního plánu
technického
rozvoje ČÚGK z oblasti dálkového
průzkumu Země. Koordinační úlohu zde do určité
míry sehrávají i oponentní rady obou úkolů. V zájmu koordinovaného prosazování dálkového průzkumu Země do čs. národního hospodářství byla
vytvořena ze zástupců pověřených pracovišť zainteresovaných ~esortů mezi~esortní pracovní skupina. V rámci plnění mezivládní Dohody o spolupráci v oblasti dálkového průzkumu Země z kosmu
mezi SSSR a ČSSR kool~dinuje činnost čs. organizací
koordinační skupina, řízená sekretářem Koordinační rady.

4. Mezinárodní spolupráce
průzkumu Země

v

oblasti

dálkového

Základem současné naší mezinárodní spolupráce
v oblasti dálkového průzkumu Země je zmíněná
mezivládní čs.-sovětská
Dohoda z roku 1978 a
pracovní plány spolupráce čs. a sovětských organízací na období do roku 1982 a 1983, které tuto Dohodu konkretizují a jsou její neoddělitelnou součástí. Hlavním úkolem v mezinárodních vztazích
proto je plnění pracovních plánů čS.-sovNské spolupráce při vývojí a výrobě technických prostředků
pro dálkový výzkum Země, při vývoji metod a technologií zpracování a interpretace aerokosmických
materiálů pro účely hydrometeorologie
a kontroly životní'ho prostředí a při využití kosmických
snímků pro účely kartografie.
Na úseku technických prostředků je předmětem
čS.-sovětské
spolupráce další zdokonalení čs. automatických grafických systémů, zaměřené zejména: na jejich napojení na počítač SM-4 a na vývoj
interaktivního grafického zařízení, dále řešení báze podpůrných dat pro počítačové zpracování operativních kosmických informací a vývoj magnetických hlaviček pro pozemní magnetopáskový registrátor s vysokou hustotou zápisu. Na úseku 'hydrometeorologie a životního prostředí se čs.-sovětská spolupráce soustřeďuje na kritéria hodnocení fotografických obrazů různých přírodních objektů, na zjišťování stavu, objemu a tání sněhové
pokrývky a na monitorování antropogenního znečištění atmosféry. Na úseku kartografie se čs.-sovětská spolupráce orientuje na metody kartografického zobrazení Výsledků odvětvové interpretace,
na metodiku tvorby a využití nepravě barevných
syntéz a na vývoj algoritmů a programů počítačového zpracování kosmických snímků. Do uvedených
pracovních plánů čs.-sov,ětské
spolupráce je za'hrnuto i zabezpečení území ČSSR materiály kosmického snímkování, pořizovanými jednak multispektrálními
fotografickými
komorami,
jednak
operativními sníma;cími systémy.

Mezinárodní
spolupráce
v oblasti dálkového
průzkumu Země na dvoustranném základě je rozvíjena také s geodetickou službou NDR a PLR.
V rámci pracovního plánu na léta 1981 a 1982 je
spolupráce s NDR zaměřena na vývoj metodiky a
technologie tematického
dešifrování aeroloosmických materiálů a na tvorbu vzorových listů tematických map. Předmětem spolupráce s geodetickou
službou PLR na současné období je vzájemné poskytování
kapacit unikátních
technických
prosti'edků, konzultace o vývoji algoritmil. a programů
pro počítačové zpracování aerokosmických snímků
a jejich případná Výměna, rozvoj metodiky podpůrných pozemních měření, otázky vývoje a využití radaru bočního obzoru a experimentální termovizní snímání vybraných oblastí ČSSR, jehož první
zkoušky se uskutečnily v květnu 1981.
5. maha Střediska dálkového průzkumu Země
Středisko dálkového
průzkumu Země (SDPZ) je
budováno od roku 1978 v resortu ČÚGK jako specializované pracoviště pro zajišťování a zpracovávání materiálů dálkového průzkumu Zemli' podle
potřeb národního 'hospodářství ČSSR. Jeho organizační i kádrová výstavba se řídí zásadou, že SDPZ
organizuje získávání materiálů dálkového průzkumu Země, provádí tvorbu účelových odvozenin kosmických a leteckých snímků pro jednotlivá odvětví a rozvíjí hlavní
národohospodářské
aplikace
dálkového průzkumu i příslušné interpretační metody, zatímco vlastní interpretaci z hlediska svých
odvětvových potřeb si zabezpečují jednotlivé resorty samy na svých pověřených pracovištích.
V současné době je SDPZ vybaveno kvalifikovanými a převážně mladými pracovníky a řadou specializovaných technických prostředků. Za uplynulé
období se podařilo v SDPZ soustředit komplex základních přístrojů pro analogové i digitální zpracování multispektrálních
fotografických
snímků.
Na této přístrojové bázi byla vyvinuta technologie
fotometricky stabilizovaného fotografického
procesu, která je základem tvorby odvozenin. Dále
byla zdokonalena technologie výroby nepravě barevných syntéz multispektrálníc'h
snímkil., která
dnes dosahuje v SDPZ vysoké mezinárodní úrovně
a zajišťuje vysokou rozlišovací i vypovídací schopnost odvozenin. První úspěchy zaznamenalo SDPZ
též při počítačové analýze obrazů a při automatizované interpretaci vybraných objektil. a jevil. na
snímcích.
Fond materiálů dálkového průzkumu Země, kterým SDPZ v současné době disponuje, zahrnuje
ucelený
soubor
multispektrálních
kosmických
snímků území ČSSR a dále větší množství multispektrálních
leteckých snímků zájmových oblastí
ČSSR. Na j'ejic'h základě
byla vyhotovena řada
speciálních odvozenin včetně zv€'tšenin, fotomap,
nepravě barevných spektrálních
syntéz a barevných i hustotních výtažků s určením pro interpretaci jejich obsahu z hlediska potřeb některých odvětví národního hospodářství. V souladu s požadavky uživatelských .organizací zainteresovanýc'h
resortů bylo v SDPZ za uplynulé období vyrobeno
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a předáno Ik využití kolem osmi set kosmických
a několik tisíc leteckých multispektrálních
snímků a jejich účelových odvozenin. Odběrateli těchto materiálů byla početná řada organizací resortu geologie, zemědělství, lesního a vodního hospodářství včetně hydrometeorologické
služby, geodézie a kartografie,
výstavby a techinky, národní
obrany, kultury, školství a v neposlední řadě též
akademie věd.

řítku 1:50000 až 1:200000, který je často de·
formován opakovanou kartografickou
generalizací. V oblasti lesního hospodářství lze kosmické
snímky využívat pro aktualizaci přehledných map
lesů v měřítku 1:200000 až 1:500 000, pro identifikaci základních druhů lesních porostů a pro zpřesnění jejich kontur. V odvětví zemědělství se zájem
o využití kosmických snímků orientuje na poskytování přehledů o plochách rostlinné výroby (orby, setí, sklizně) v rámci celých krajů, republik
6. Stav rozvoje dálkového průzkumu Země
a státu. V oboru
životního prostředí
kosmické
snímky umožňují zjišťování zdrojů velkých průMezi hlavní výsledky
dosavadní činnosti SDPZ
myslových exhalací a určování rozsahu a hlavních
patří vývoj a osvojení fotometricky stabilizované
smě'rů jejich působení na zemědělskou a lesní pfttechnologie výroby účelových odvozenin a zejmédu. Širšímu využití kosmických snímkft v řadě
na barevných syntéz multispektrálních
fotograficaplikací však brání jednak jejich malé měřítko
kých snímků, zhodnocení informačního obsahu a
(1:1000000 a menší), jednak zatím nízká frekvenpřesnosti disponibilních
kosmických snímků úzece jejich dodávek.
mí ČSSR, počítačová analýza vybraných prvků obV podmínkách ČSSR je s ohledem na hustou zásahu snímků a vypracování příslušných interprestavbu
a poměrně dobrou Inventarizaci současných
tačních metod. Byl vyřešen postup objektivniho
přírodních
zdrojft v mapách a pasportech mnohem
určení rozlišovací schopnosti čárových i plošných
větší zájem o letecký dálkový prftzkum pomocí
detailů na všech druzích odvozenin z kosmických
barevné, spektrozonální a multispektrální
fotograsnímků. Na jeho základ6' bylo zjištěno, že sovětfie,
který
by
umožňoval
pohotové
zjišťování
změn
ské kosmické snímky se vyznačují vysokou rozIlsledovaných
objektů
a
jevů.
Požadavky
a
zájmy
šovací schopností detailů na zemském povrchu, a
to přibližně 20 m na originálních negativech a uživatelů se soustřeďují zejména na zjišťování stavu a vývoje zemědělských kultur a lesních poros30-80 m na duplikátech a barevných syntézách
tů, na sledování pftdní vlhkosti a režimu vodních
3-4 dílčích multispekhálních
snímků.
toků, na kontrolu a ochranu životního prostředí a
Při vyhodnocení snímkových dvojic kosmických
snímků na analogových fotogrammetrických přístDO- na podklady pro řízení rozvoje a plánovité využívání ostatních přírodních zdrojft a sociálně ekonojích lze pozoI1ovat výrazný stereoskopický vjem temických
složek území.
rénního reliefu. Bylo zjištěno, že v podmínkách CSSR
Pro průzkum přírodních zdrojů se jeví jako perkosmické snímky dávají možnost spolehlivého vyspektivní rozšíření dosavadního spektrálního záhodnoceni morfologické
kostry terénní plochy,
běru (400-850 nm) do oblasti infračerveného
a
podrobné hydrografické
sítě, kontur zalesněných
mikl.'lovlnného
záření
a
centimetrových
vln.
Proto
i zastavěných ploch území, základních druhft lesních a zemědělských kultur, cestní sítě a jiných dů- byl v květnu 1981 realizován termovizní experiment, sledující konkrétní požadavky resortů zeměležitých prvků obsahu zálkladních i tematických
dělství a lesního a vodního hospodářství, jehož
map v měřítku 1:200000 a menším. Pomocí graficvýsledky se v současné době vyhodnocují. Proto se
kého nebo číselného fotogrammetrického
vyhodnotéž v SDPZ pracuje na adaptaci sériového radiolocení lze bez obtíží pDovádět z jediné dvojice kosmických snimků údržbu nebo obnovu 2-4 mapQových kátoru na radar s bočním obzorem, který umožni
snímání zemského povrchu v pásmu okolo 3 cm,
listů v měřítku 1:200 000. Přesnost bodového vyhodnocení při j'ejich doplňováni je přitom okolo 0,2 mm zejména pro geologické účely.
V resortu geodézie a kartografie je využití lena mapě.
Geologická
interpJ1etace
kosmických
snimků
tecké'hc dálkového průzkumu orientováno na zav oblasti Českého masivu ověřila a upřesnila prft- b3zpečení prověrek skutečného
využíváni pftdy.
bBh regionálních
tektonických
linií a naznačila
Jedna ze specializovaných metod dálkového průzkumu, založená na využití barevných leteckých
existenci nových tektonických prvků, které nebyly
dosud pozemními metodamI geologického prftzkusnímkft, byla již v resortu ČÚGK zavedena do praxe a je efektivně využívána v evidenci nemovitosmu objeveny. Ve střední části Slovenska byly
tí pro zjišťování změn kultur zemědělského pftdnís využitím kosmických snímkft identifikovány
a
ho fondu a pro údržbu pozemkových map.
popsány kruhové struktury vulkanického původu,
Dálkový průzkum Země přecházi počátkem 7.
které provázejí výskyt rud a drahých kovfi. Aplipětiletky z výzkumného a experimentálního stadia
kace kosmických snímkfi v geologickém průzkumu
se dále orientuje na obohaceni našich poznatků
do stadia dílčích realizací, přičemž výzkum dalšího rozvoje metod, přístrojft a aplikací bude ještě
o hlubinné stavbě území ČSSR, o jeho strukturně
v potřebné míře pokračovat v rámci navrnovaného
tektonickém
členění a o strukturách
nadějných
z hlediska výskytu rud, ropy a plynu.
úkolu státního plánu technického rozvoje. V souDalší praktické uplatnění
kosmických snímkft
ladu s požadavky zainteresovaných
resortft budou
nově vyvíjené aplikace zaměveny: v odvětví zebylo nalezeno v oblasti vodníbo hospodářství přI
mědělství na identifikaci ploch cukrovky napadeinventarizaci
vodních
ploch,
konkrétně
při
né škůdci, na řízení rostlinné výroby v podmínzpřesnění
zákresu
skutečného
tvaru
vodkách Státního statku Mikulov, na optimálni využiních nádrží do vodohospodářských
map v mě-
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tí a uspořádání půdního fondu Východoslovenské
nížiny a na zjišťování negativních vlivů eroze, zamokření a antropogenní
činnosti; v odvětví lesního hospodářství na monitorování nega'tivníct1 vlivů a zjišťování škod v lesních porostech, na stanovení přírůstků dĎevní hmoty a na sledování průměrných ročních odtoků a eroze půdy v lesích;
v odvětví vodního hospodářství na sledo'lání tvorby, objemu a tání sněhové pokrývky, na průzkum
znečištění vodních toků a nádrží a na aktualizaci
vodohospodářské mapy v měřítku 1:50000; v odvětví geologie na studium geologické stavby se'
zřetelem k prognózování nerostnýct1 sUl'Ovin a na
tvorbu geologických map; v odvětví zdravotnictví
na zlepšení ochrany a vyhledávání přírodních léčivých zdroji! a v oblasti životního prostředí na
zjišťování antropogenního znečištění ovzduší v sídelních a průmyslových oblastech ČSSR.

gového i počítačového zpracování pri'tzkumovýct1
dat a toto řešení přizpůsobit možnostem investiční
výstavby materiálně technické základny pro provozní činnost v oblasti dálkového průzkumu Země. Koncepční záměry ve sl,edované oblasti dále
zahrnují otázky budování vhodného systému organizace, řízení, plánování a kontroly, zdokonalení
systému koordinace mezi orgány a organizacemi
a vytváření regionálních středisek s decentralizací některých složek procesu sběru, zpracování a
předávání
pruzkumových
materiáli't. V souladu
s tím budou podle potřeby zřizována specializovaná pracoviště v zainteresovaných resortech a bude
nutno zapojit ostatní organizace resortu ČÚGK a
SÚGK do provozní činnosti v dané oblasti. významnou rozvojovou podmínkou bude též stanovení optimálního režimu povolování leteckého snímkování a ochrany výsledki't dálkového pruzkumu
Země.

7. Koncepční záměry v rozvoji dálkového průzkumu Země
S ohledem na vyse uvedené aplikace lze očekávat, že během této pětiletky i v dalším období bude docházet k výraznému nárůstu požadavku řady
odvětví národního hospodářství na služby v oblasti dálkového průzkumu Země. Zejména bude požadováno pohotové a operativní letecké snímkování
zájmových lokalit ve značném rozsahu, v přesně
stanovených termínech a zpravidla s častým opakováním. K tomuto účelu lze v řadě případů využít letadlových
nosičů s nižší výškou i menší
rychlostí letu i s relativně méně přesným snímáním území, než je tomu u leteckého měřického
sním kování. Ta~ovými letadlovými nosiči disponují
'též specializované organizace
civilního sektoru,
zejména Slovair, vybavený hustou sítí leteckých
složek. Zabezpečení rostoucích požadavki't čs. národního hospodářství na materiály leteckého dálkového průzkumu proto vyžaduje využít k jeho
provádĚní vedle složek ministerstva národní obrany též civilníCh organizací při dodržení stanovených podmínek. V zájmu řešení této otázky připravuje ČÚGK ve spolupráci se zaintersovanými
resorty návrh
příslušných
opatření
pro vládu
ČSSR.
Vedle otázky leteckého snímkování bude třeba
dále řešit problematiku fotolaboratorního,
analo-

Dálkový pruzkum Země představuje inovaci v samotné náplni klasické geodézie a kartografie, spočívající v tom, že vedle určování a zobrazování
prostorových vztahu mezi objekty územní reality
se do náplně našeho odvětví postupně prosazuje
úkol získávání
operativních
informací o druhových, stavových a vývojových charakteristikách
zemského povrchu a jeho přírodních zdroju. Hlavním cílem rozvoje dálkového pruzkumu Země
v resortu geodézie a kartografie je proto uspokojování požadavki't zainteresovaných
odvětví národního hospodářství na pri'tzkumové materiály, potřebné pro jejich územně orientovanou poznávací,
řídící a rozhodovací činnost. V souvislosti s tím
očekávají geodézii a kartografii při zabezpečování rozvoje národního hospodářství v příštím období nové a rozsáhlé úkoly. Jejich řešení v podmínkách ČSSR pokládá ČÚGK za hlavní součást
zodpovědného naplňování své gesce v oblasti využití dálkového pruzkumu Země pro patřebyčs.
národního hospodářství.
Dálkový prfizkum Zem~
je jedním z výsledku technického rozvoje, jehož
uplatnění v národním hospodářství je třeba pokládat za úkol našeho resortu, vyplývající zezávěrli
XVI. sjezdu Komunistické strany Československa.
Do redakce
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Při budování lokálních sítí metodou protínání, používá se dosud systém vyrovnání vázaných (vkládaných) sítí, tj. body nové sítě jsou určeny v závislosti
na daných bodech, zpravidla na bodech trigonometric.
ké sítě. Použití počítačů umožňuje pak současné určení
souřadnic všech bodů lokální sítě aplikací některého
ze způsobů vyrovnání MNČ (metody nejmenších
čtverců). Pro aplikace MNČ je však nutné splnit
základní předpoklad nahodilého charakteru
chyb
měřených veličin a v případě působení systematických
chyb, tyto buď předem částečně eliminovat, nebo
alespoň odhadnout tvar jejich funkční závislosti na
měřené veličině. Při vyrovnání sítí vázaných je však
nutné splnit další předpoklad o relativní bezchybnosti
souřadnic daných - připojovacích bodů. V případě
použití. elektronických. dálkoměrů se střední chybou
mS(mm) ~ 5
8(m) • 10-6, měla by střední souřadnicová
chyba připojovacích bodů vyhovět alespoň nerovnosti
mow < 0,7 m., tj. při průměrné vzdálenosti připojovacích bodů 8 = 1,5 km, mow < 4,6 mm. Je zřejmé, že
uvedenému požadavku např. nevyhovují body trigo.
nometrické sítě. Pokud uvedený požadavek není při
aplikaci vyrovnání MNČ pro lokální sítě respektován,
je výsledek takovéhoto vyrovnání pochybný, neboť
v hodnotách oprav měřených veličin převažují chyby
připojovacích bodů. Nevhodnost aplikace vyrovnání
MNČ v těchto případech se projeví zpravidla nesplněním testu mo ~ m~ (1
V2 : v); mo = Vv'r Pv: v,
v = nadbytečný počet pozorování, m~ základní
střední chyba jednotková, odpovídající přesnosti měření. Uvedené skutečnosti vedou při řešení lokálních
sítí k jejich vyrovnání v místním souřadnicovém
systému a dodatečné transformaci do S·JTSK.

+

+

V posledních letech jsou v geodetické literatuře
uváděny možnosti řešení tzv. volné sítě, vycházející
z odvození podaném v [6] a [7]. Řešení lokální sítě
jako volné, znamená současné vyrovnání všech bodů
sítě, jejichž souřadnice jsou bez rozdílu, zda se jedná
o bod připojovací nebo nově určovaný, považovány
za přibližné. Vývoj řešení lokálních sítí je pak zřejmý
z obr. 1, znázorňujícím čtyři varianty výpočtu téže
sítě:
a) současné vyrovnání dvou bodů,
b) řešení s referenčním bodem a daným směrníkem
(vyrovnání z délek a směrů nebo úhlů),
c) řešení se dvěma referenčními body (vyrovnání ze
směrů nebo úhlů),
d) řešení volné sítě.
Řešení volné sítě vede k singulární matici ATPA
soustavy normálních rovnic jako důsledek závislosti
některých sloupcových vektorů matice A soustavy

rovnic oprav. Řešení této problematiky si vyžádalo
hlubší teoretickou studii, jejíž výsledky jsou stručně
shrnuty v následujícím odstavci.
2. Teorie řešení volných sití
2.1. Je známo, že úlohy zprostředkujícího vyrovnání se
řeší metodami lineární algebry. Existuje "geometrický
model" lineární algebry - teorie lineárních operátorů
ve vektorových prostorech. Jasnou představu o této
teorii dává monografie [3].
Seminář aplikované matematiky, založený a vedený
doc. RNDr. B. Budinským, CSc.,.na směru geodézie
a kartografie stavební fakúrty ČVUT již od roku
1967, se v současné době systematicky zabývá aplika.
cemi této teorie na různé úlohy vyrovnání geodetických sítí. Výsledky práce semináře, související s touto
problematikou, jsou uvedeny v [1] a [2].
V závěru druhé kapitoly výzkumné zprávy [8]
bylo stanoveno, že úlohu vyrovnání volné sítě je
nutné řešit v následujících krocích
a) upřesnit konfiguraci sítě na základě jejího promě.
ření,
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= Il(xl, Yv
Sm = Im(Xv Yl'

b) určit vztah sítě ke svému okolí a upřesněnou konfi·
guraci sítě v bodě a) přizpůsobit tomuto vztahu.
Způsob, jak provést tyto kroky včetně jejich algorit.
mizace, je popsán v [2]. Úkolem této části článku je
informovat o některých výsledcích obsažených v [2].
~.2. Předpokládejme, že síť je tvořena k body o přibližných souřadnicích

vůči některé pevně zvolené kartézské souřadné sou·
stavě Oxy. Nechť se mezi těmito body najdou aspoň
tři, které neleží na stejné přímce. Potom očíslování
v (2.2.1) lze provést tak, aby platilo

, Xk, Yk),

Sl

, Xk, Yk),

které definují nelineární zobrazení

F: Rn~

Toto zobrazení každé konfiguraci x E Rn sítě přiřadí
vektor s = B(x) vypočtených hodnot měřených prvků. Je-li h E Rn oprava konfigurace Xo E Rn a je-li
v E Rm oprava měření s* E Rm musí být splněna
bilance
s*

+v =

F(xo

+ h) .

1=

s*-

Použijeme-li označení
So = F(xo)'

Položme n = 2k. Počet měřených veličin, kterými
budou délky a úhly, označme m. Předpokládejme,
že mezi měřenými prvky je aspoň jeden délkový.
Dále předpokládejme, že mezi měřenými prvky se
najde n - 3 takových, že s jejich pomocí při pevně
zvolených hodnotách yhOJ...l, xhO), yhO) lze jednoznačně
dourčit zbývajících n -3 souřadnic

Rm.

so,

obdržíme po lin~arizaci (2.2.5)

v = Ah-I,
kde A: Rn ~ Rm je lineární operátor, jehož matice
vůči kanonickým bázím prostorů Rn, Rm je Jacobiho
matice zobrazení (2.2.4) vyhodnocená pro x = xo'
Nyní uvažujme zobrazení

které každému vektoru (<X, (J, q;) E R3 přiřadí vektor
x = (Xl' Yl' ... , Xkt Yk) podle pravidla
Přibližnými
Xo

hodnotami

=

(2.2.1) je stanoven

(xiO), yiO), ... xhO), yhO»)

E

vektor

Xl

Rn.

Yl

Hodnoty měřených prvků seřaďme do vektoru
Xk

Yk

=
=
=
=

<X

(J
<X

(J

+

xlO) cos q; -

+ xiO)
+ xhO)
+ xhO)

sin q;

+ ylO)

cos q;sin q;

yiO)

sinq;,
cos q;,

Y~O) sin q;,

+ yhO)

cos q;.

Geometrický význam zobrazení G je tento: konfigurace G(<x, (J, q;)vznikne z konfigurace Xo E Rn posunutím
sítě o vektor [pJ E R2 a otočením sítě kolem bodu O
o úhel q;. Je zřejmé, že při takové změně konfigurace
se nemohou změnit vypočtené hodnoty měřených
prvků sítě. Odtud plyne, že složené zobrazení FoG :
: R3 ~ Rn je konstantní; konkrétně
(<X, (J, q;) E R3 =:> FG (<X, (J, q;) = F(xo)' (2.2.9)
Jacobiho matice zobrazení G pro (<X, (J, q;) = (O, O, O)
je

O
1

t
st, ... , s;'

Měřené prvky
jsou známými funkcemi konfiguračních parametrů Xl' Yl' ... , Xkt Yk; označíme-li
tyto funkce 11' ... , lm, můžeme příslušné funkční
závislosti vyjádřit prostřednictvím vztahů

O

Označme B : Rn ~ R3 lineární operátor, jehož matice
vůči kanonickým bázím prostorů Rn, R3 vznikne
transposicí z matice (2.2.10). Potom matice lineárního
operátoru BT : R3 ~ Rn je (2.2.10).
Z jedné strany Jacobiho matice zobrazení FoG
je rovna součinu Jacobiho matic zobrazení F a G.
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Z druhé strany, v důsledku konstantnosti zobrazení
FoG je Jacobiho matice tohoto zobrazení nulová.
Operátorové vyjádření tohoto faktu zní

n-3

)
BT

det ( diag (12)

= Li =ft

o.

uvedených na

Vektorový podprostor Z prostoru R", jehož báze je
vytvořena vektory (2.2.12), nazveme representativním podprostorem. Poznamenejme, že zúžení AI:
: Z _ Rm lineárního operátoru A na prostor Z, které
je definováno předpisem

Z (2.2.2) plyne, že sloupce matice (2.2.10) jsou lineárně
nezávislé, tedy sloupce matice (2.2.10) tvoří bázi pod.
prostoru Ker A.

realizuje isomorfismus prostoru Z na podprostor
lm A prostoru Rm. Matice operátoru AI vůči bázi
(2.2.12) a kanonické bázi prostoru Rm vznikne z matice
operátoru A vynecháním posledních tří sloupců.

V [2] je dokázáno, že za předpokladů
začátku odst. 2.2. platí dokonce

Na obr. 3a je znázorněno okolí Xo E R" a orbita
{x E R"; F(x) = F(xo)} procházející bodem xo' Podél
této orbity je zobrazení F konstantní. Parametrizaci
této orbity realizuje zobrazení G. Odtud vyplývá, že
tato orbita je trojrozměrná. Z výše uvedených předpokladů ohledně konfigurace (2.2.1) sítě plyne, že
tato orbita je v okolí Xo regulární. Proto má v bodě Xo
trojrozměrnou tečnou varietu, kterou lze popsat jako
množinu těch prvků tvaru Xo
g, kde g E Ker A.
Na obr. 3b je znázorněna skutečnost, že okolí Xo se

+

2.3. V prostoru Rn je definován kanonický skalární
součin ( ... , .) předpisem
(u, x)

" UiXi,
= !:
i=l

u = (ul> ... , un),
Norma vektoru x

E

X

=

(Xl' ... , xn).

Rn je definována vztahem

V prostoru Rx je vedle kanonického skalárního souči·
nu, který rovněž značíme (., .), definován ještě skalární
součin <.,.> předpisem

kde P : Rm _ Rm je symetrický a positivně definitivní
operátor, jehož matici vůči kanonické bázi prostoru
Rm interpretujeme
jako váhovou matici měření.
V případě nezávislosti měření měřených prvků tato
matice má tvar
diag (Pl' ... , Pm),
kde Pi jsou váhy jednotlivých měření (Pi < O, i = 1,
... , m). Normu Iyl vektoru y E Rm odvozenou ze
skalárního součinu (2.3.2) definujeme předpisem
Iyl

rozpadá na soustavu navzájem se neprotínajících orbit.
Podél kterékoli orbity se hodnota zobrazení F nemění. Z bodu Xo může konfigurace sítě přejít na jinou
orbitu (v rámci svého okolí) pouze pohybem podél
vektoru hER",
který nepatří do Ker A. Těmito
vektory můžeme doplnit bázi prostoru Ker A do báze
prostoru R". To lze jednoduše provést pomocí vektorů

= (y, y)1/2.

O dvou vektorech se říká, že jsou na sebe kolmé,
když je jejich skalární součin roven nule. V prostoru
Rn vztahujeme kolmost vzhledem ke kanonickému
skalárnímu součinu a v prostoru Rm se kolmost uva·
žuje ve smyslu (2.3.2).

I'-Ahl-min.

(2.4.1)

Na obr. 4 je naznačen způsob řešení této úlohy.
Zl spustíme kolmici na lm A. Tímto způsobem dostaneme vektor y* E Rm, který splňuje podmínky

kanonické báze prostoru R" (i-složka vektoru ei je 1,
ostatní jsou O). To plyne z toho, že

y*

E

ImA,

(2.4.2)
(2.4.3)

1) Poznámka:
V textu používáme následujícího ustáleného označení:
Ker A pro množinu všech vektorů x, které řeší rovnici
Ax = O a I m A pro množinu všech vektorů y, pro něž
je rovnice Ax = y řešitelná.
.

Vektor y* je těmito podmínkami určen jednoznačně
a má vlastnost
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kde w. E R"-3. Složky vektoru w* E R"-3 muzeme
považovat za parametry upřesnění vnitřní konfigu.
race sítě. V důsledku toho, že operátor Al realizuje
isomorfismus Z na Im A, a protože prostor Z lze
ztotožnit s prostorem Rn-3, můžeme vektor w* získat
pomocí předpisu

w*

= (AfPAl)-l AfP/.

Poznamenejme, že v důsledku rovnosti

y*

je úloha (2.4.9) ekvivalentní
[/-Ahl-+

s úlohou

min, n

E

Z.

Avšak podle (2, 4, 8) je (2.4.11) úloha vyrovnam
vázané sítě s pevnými hodnotami Y~l' x'k°), Y'k°).
2.5. V [2] je dokázáno, že korektní způsob definování
podmínek přizpůsobení vyrovnané volné sítě vzhledem
k svému okolí spočívá v zadání lineárního operátoru
je hledaným vektorem oprav měření. Hledanou opravu
h. E R" konfigurace sítě najdeme z podmínky

Ah*

= Y.,

(2.4.6)

která je v důsledku (2.4.3) ekvivalentní

ATPAh.

který splňuje podmínky

ImC

s podmínkou

= ATP/.

=

R3,

(2.5.1)
(2.5.2)

(2.4.7)

Rovnice (2.4.6) je v důsledku (2.4.2) řešitelná a všech.
na řešení (2.4.6) (a nebo což je totéž (2.4.7» vyplní
lineární varietu
h*

C: R"-+ R3,

+ KerA

(obr. 4). Tato lineární varieta má s representativním
podprostorem Z jediný společný prvek z*.

Za těchto předpokladů
finuje vztahem

se podmínka přizpůsobení de-

kde h E Rn je výsledná oprava přibližné konfigurace
Xo E Rn uvažované sítě.
Nyní ukážeme, jak určit tuto opravu na základě
znalosti upřesněných parametrů vnitřní konfigurace
sítě.
Výsledkem vyrovnání volné sítě byl vektor z. E Z.
Potom platí

kde g

E

Ker A (aby se nezměnil vektor oprav měření).

Podle (2.2.12) existuje vektor r E R3 s vlastností
h = BTr. Z (2.5.3) a (2.5.4) plyne
Cz* +CBTr

=0.

Podle (2.5.1) a (2.5.2) je operátor CBT : R3 -+ R3 regulární. Tedy

Poznamenejme,
dYk) E R" platí
h

E

že pro h = (dxl, dYl' ... , dYk-l'

Z ~ dY"-l

ATPAh

=

= ATP/,

dXk
h

=
E

dYk

=

O.

dXk'
(2.4.8)

kde I : R" -+ R" je identický operátor. Složky vektoru
r určují elementární posunutí a otočení vyrovnané
volné sítě, která jsou potřebná k tomu, aby výsledná
oprava splňovala podmínku (2.5.3).
Z konstrukce opravy h plyne, že je řešením úlohy

Z,

má jediné řešení z. E R", které lze v důsledku (2.4.8)
vyjádřit ve tvaru

1/-

Ah

1-+ min,

Ch

= o.

V [2] je dokázáno, že za předpokladů
má tato úloha jediné řešení
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Úloha (2.5.7) a její řešení (2.5.8) svým způsobem
představují syntézu kroků a), b) z odst. 2.1. V matici
operátoru
jsou obsaženy všechny podstatné informace o vyrovnání, proto ji můžeme interpretovat jako modelovou
matici úlohy (2.5.7).
Je-li speciálně C = B, tak jsou splněny podmínky
(2.5.1) a (2.5.2). Označme h* řešení úlohy

I'-

Ah

1- min,

Bh

= o.

Matice (2.6.2) má lineárně nezávislé sloupce již za předpokladu, že síť obsahuje alespoň dva různé body.
Z významu měřených prvků plyne, že jejich vypočtené
hodnoty se nezmění za předpokladu, že konfigurace
sítě se mění podle předpisu (2.6.1). Nyní, abychom
popsali tento případ, stačí doslova zopakovat text
od vztahu (2.2.9) až do konce odst. 2.5. s tou jedinou
výjimkou, že všude je nutné číslo 3 nahradit číslem 4.
Na závěr poznamenejme, že volba representativního
podprostoru Z v tomto případě bude odpovídat
vyrovnání této sítě jako vázané sítě se dvěma pevnými
body.

Podle (2.2.12) platí
Ker B
Potom

hi-

= (lm

BT)T

= (Ker A)-L.

Ker A, odkud plyne

Ilh*" = min {llhll;

ATPAh

Maticí A lineárního operátoru A : Rn _

= ATP/}

Rm je Jacobiho

[m.nl

matice zobrazení Cm,n] (2.2.4) vyčíslená pro x = xo,
tj. pro přibližné hodnoty souřadnic bodů sítě. Proto
s ohledem na funkční závislosti (2.2.3) platí

A=
[m. ul

of· }m. n I
.
{ --'
OXj
i. i=l X=Xo

v = A . h lm. 1] lm. u]

ve kterém h E Rn je vektor neznámých a I E Rm je
vektor rozdílů měřených hodnot st od hodnot s1°)
vypočtených z přibližných souřadnic X;O), Y;O), tj.
li =
S;O).
Měřenými hodnotami dosud obecně
označenými
mohou být délky (vyrovnání z délek),
směry (vyrovnání ze směrů), úhly (vyrovnání z úhlů)
či oba druhy měřených veličin, tj. délkové a úhlové
(současné vyrovnání z délek a úhlů či směrů). Nutnou
podmínkou pro vyrovnání je splnění nerovnosti
m - n < O mezi počtem měřených veličin m a počtem
neznámých n. Počet měřených veličin m je omezen
maximálně možným počtem mmax existujících funkčních vztahů (2.2.3), který lze vždy jednoduše vyjádřit
v závislosti na počtu k bodům sítě.

st -

Toto řešení odpovídá Helmertově transformaci.
2.6. Nyní v krátkosti charakterizujme vyrovnání volné
sítě za předpokladu, že všechny měřené prvky jsou
úhlové. Za tímto účelem definujme zobrazení G : R4 _
_ Rn předpisem, aby pro každé (ex, f3, cp, f-l) E R4
platilo
Xl = ex
Yl

+ (1 + f-l) (xiO)cos cp -

= f3 +

(1

+ f-l)

+ (1 + f-l)
f3 +

(1

+ f-l)

(x~O) cos cp -

1

f3, cp,

f-l)=

= 2k sestavit

mmax

= ( ~) rovnic oprav typu

1

Vs.·
']

= -- {-Llxiidx'i -LlYiidYi
Sii

+ LlYijdYi}-

+ Llxiidxj +

(siJ - s1J»);sm

----

E

s*,

(3.3)

lii

+ Yi,O) cos cp).

Jacobiho matice tohoto zobrazení pro (ex,
= (O, O, O, O) je
O

mých n

Y~O) sin cp),

(2.6.1)

st

V případě vyrovnání z délek lze pro počet nezná-

+ YiO)cos cp),

(xiO)sin cp

(xyj) sin cp

yiO)sin cp),

I,

lm. 1] lm. 1]

ve kterém neznámé dXi ... dYi E h a součinitelé u neznámých (prvky řádkového vektoru matice A) jsou
parciální derivace příslušné funkce vyhodnocené pro
přibližné souřadnice bodů i a j. Nerovnost m - n < O
bude v tomto případě splněna pro k < 5.
Při. úhlovém zaměření sítě lze podle volby metody
úhlového měření a též podle volby funkčních vztahů
(2.2.3) řešit úlohu volné sítě jako vyrovnání ze směrů
nebo z úhlů. Pro vyrovnání ze směrů lze sestavit
mmax
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V"Pii

=

1

dXi-LlXii

-2- {LlYii
sij

+ LlxiidYi}-

dYi -LlYiidxi
.

-

dOi -

("Pii + Oi - CPii),
---...-

(3.4)

lii

obsahující celkem n = 3k neznámých (2k neznámých
dx, dya k neznámých oprav orientačních posunů ~o).
V tomto případě bude nerovnost m - n < O splnena
již pro k < 4. Na každém stanovisku lze z t měřených
směrů "P určit (t -1) vzájemně nezávislých úhlů
Wiik = "Pik - "Pii, kterým
odpovídají rovnice oprav
{LlYii s.Tk dXi-

vWiik = ~

+ (LlYik
-

LlXji Srk

sij Sjk

S.Ti-

LlYikS.Ti dXk

LlYii S.Tk) dXi -

(Llxik s~ -

+ Llxik

+

S.TidYk}

(Cf!.!!:...-

CPii-

"Pik

v = A . h [m. 1)

[m. n)

[no 1)

I; (Pv, v) -+ min

(3.8)

[m. 11

za omezující podmlnky

dYi +

LlXii S2)

Příklady nediagonálních matic vah k řešení prostorových sítí jsou uvedeny např. v [4]. V případě nezávisle
měřených úhlů, např. metodou laboratorních jednotek,
zavede se obvyklým způsobem diagonální matice vah.
Při současném vyrovnání z měřených délek a směrů
či úhlů bude nerovnost m - n < O splněna již pro
k <3.
V souladu se vztahem (2.5.7) v předchozím odstavci,
lze obecně vyrovnání volné sítě definovat jako řešení

C . h =0,
dYi -

+ "Pii~

l;ik

[v. nl

[n.l)

kde počet řádkových vektorů podmínkové matice C
musí vyhovět rovnosti

Tímto způsobem lze převést vyrovnání ze směru na
vyrovnání z úhlů, přičemž nerovnost m - n < Obude
splněna opět pro k < 4. V tomto případě je však nutné
zavést nediagonální matici vah

V případě nezávisle měřených veličin přejde matice H
z (3.6) v jednotkovou a matice P* v obvykle používanou diagonální matici vah P.

ve které je p-1 diagonální matice reciprokých hodnot

Úvahu o nutném počtu k bodů volné sítě bylo by
tedy možné vést pro nerovnost m + p - n < O
a dokázat např., že řešení volné sítě je možné již při
počtu bodů k = 3, ovšem kvalitativní přínos takovéhoto řešení s minimálním počtem nadbytečných měření
není významný.

vah měřených směrů

(_1_
= m t) a
P
2

sestavení ma-

"Pi

tice H je zřejmé z následujícího příkladu pro j-tý bod
sítě (obr. 7).

Z předchozího odstavce je zřejmé, že v případě
volby podmínkové matice C = B je transponovaná
matice (2.2.10) nebo (2.6.2), je řešení volné sítě syntézou vyrovnání vnitřní struktury sítě, tj. zpřesnění
konfigurace sítě z nadbytečně měřených veličin a přizpůsobení sítě svému okolí, tj. prakticky k polohám
bodů daných svými přibližnými souřadnicemi. Případ
použití transponované matice B z (2.2.10) označme
C2 a z (2.6.2) jako C3. Současně byla v předchozím
odstavci prokázána ekvivalence mezi vyrovnáním
volné sítě s uvedenými podmínkovými maticemi C2
a C3 a vyrovnáním téže sítě pro n - 3, resp. n - 4
neznámých a jejímu dodatečnému přizpůsobení svému
okolí, např. k poloze bodů daných svými přibližnými
souřadnicemi některou z variant Helmertovy transformace.1)
Použití matice C2 odpovídá shodnostní transformaci
a matice C3 podobnostní transformaci. Snížení počtu
neznámých, tj. zmenšení počtu sloupcových vektorů
matice A, je totožné např. s volbou referenčního (identického) bodu a pevného směrníku (případ n - 3
neznámých) nebo s volbou dvou identických bodů
(případ n - 4 neznámých), tj. s převodem volné sítě
na vázanou - obr. lb, lc. Uspořádáme-li vektor neznámých

1) Poznámka:

-1
O

+1
-1

+1
-1

+1

)

. (3.7)

Pod pojmem Helmertova transformace se rozumí Helmertův způsob určení transformačních koeficientů lineární rovinné transformace při nadbytečném počtu n
identických bodů (n> 2) z podmínky minimalizace
vzdálenosti mezi polohou identických bodů daných
a transformovaných.
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lze uvedené převody volné sítě na vázanou realizovat
např. podmínkovou maticí

a)

b)

Cli = C2,k+i = I,
C3i = cos CPii, c3,i+k = - sin
cpij
jsou její jediné nenulové prvky. Tento případ odpovídá volbě identického bodu i položením Xi
xjO),Yi = yiO)a pevného směrníku (fii = CPij,
Cli

=

C2,i+k

= c3,i = c4.i+k = I jsou její jediné ne-

nulové prvky Xi

=

xiO),

Xi

=

xjO),

případ dvou identických
Yi = yjO), Yi = yjO).

bodů

Uvedené poznatky o vyrovnání volných sítí byly
empiricky ověřovány prostřednictvím modelových ma·
tic především z hlediska závislosti výsledků vyrovnání
na volbě podmínkových matic typu CI, C2 a C3 a změně přibližných souřadnic (v mezích platnosti lineari.
zace) s tím, že pro toto srovnání nebyla síť vyrovnána
s podmínkou maticí CI dále transformována.
3.1 Vliv 2Jměny přibližných
sledky

souřadnic

na vý.

Při použití matice CI se změní výsledky vyrovnání
jen při změně souřadnic vybraných identických bodů.
Při použití matic C2 a C3 nemá změna přibližných
souřadnic vliv na hodnoty vyrovnaných
směrů
('1// = "P + v'I'), vyrovnaných úhlů nebo úhlů odvozených z vyrovnaných směrů či směrníků (W{jk =
= (fik - (fii = "PJk "PJi) a v případě matice C2 se
též nezmění hodnoty vyrovnaných délek. Ostatní hodnoty, tj. vyrovnané směrníky a souřadnice jsou závislé na změně přibližných souřadnic.
3.2 Vliv změny podmínkové
ky vyrovnání

matice

Uvedená srovnání jsou v přesném souladu s odvozením uvedeným v předchozím odstavci a potvrzují, že
vyrovnání volné sítě s maticemi C2 a C3 jsou syntézou
zpřesnění konfigurace sítě vyrovnáním měření a přizpůsobení takto vyrovnané sítě svému okolí, tj. poloze bodů, jejichž souřadnice byly pro vyrovnání
sítě považovány za přibližné. Toto spojení vyrovnání
s Helmertovou transformací lze skutečně rozložit na
oddělené vyrovnání sítě s maticí CI a Helmertovu
transformaci shodnostní či podobnostní, ovšem jen pro
vyrovnání z délek, úhlů a současné vyrovnání z délek
a úhlů, tj. při použití rovnic oprav typu (3.3) a (3.5).
Pro tyto rovnice je též splněn vztah (2.2.11), tj. při
volbě C = B, ACT = O. Pro vyrovnání ze směrů
s maticí CI se dále transformované souřadnice liší od
výsledků vyrovnání s maticí C2 a C3 úměrně vlivu
oprav orientačních posunů do, přičemž AC2T =1=O
a též AC3T =1=O. Oprava orientačních posunů do je
vázanou neznámou s opravami dx, dy a řeší pootočení
osnov směrů na určovaných bodech v souladu se za·
chováním podmínky [vtpJ = o.

na výsled-

Při vyrovnání téže sítě s postupným použitím matic
CI, C2 a C3 obdržíme shodné výsledky vyro:vnaných
hodnot směrů, vyrovnaných úhlů nebo úhlů odvozených z vyrovnaných směrů či směrníků. Hodnoty
vyrovnaných délek jsou shodné pro matice CI a C2,
Matice C3 dává odlišné hodnoty vyrovnaných délek,
zachovávajících však vztah podobností s vyrovnanými
délkami při použití matic CI a C2. Pro danou síť jsou
hodnoty středních chyb, vyrovnaných směrů, úhlů
a délek nezávislé na typu použité podmínkové matice,
Hodnoty vyrovnaných souřadnic a jim odpovídající hodnoty vyrovnaných směrníků a střední chyby
těchto vyrovnaných veličin se výrazně mění s použitým typem matice C. Srovnáme-li tyto výsledky při
postupném použití matic CI, C2 a C3, lze zaznamenat
výrazný pokles středních chyb vyrovnaných souřad.
nic až o 40 % při současném zmenšení poloos středních
elips chyb a jejich postupnému přiblížení ke kružnicím.
Toto zmenšení hodnot středních chyb vyrovnaných
souřadnic, které je v rozporu s neměnnými hodnotami
středních chyb vyrovnaných směrů, úhlů a délek, tj
s přesností vyrovnaných měření, nelze interpretovat
jako zpřesnění sítě. Tyto střední chyby jsou ukazateli
plnění omezující podmínky C . h =0 a nelze jich po.
užít jako kvalitativního hodnocení sítě podobně jako
při aplikacích Helmertovy transformace.

Cílem uvedeného příspěvku bylo podat prImereně
stručnou informaci k problematice řešení volných sítí,
s ukázkou aplikace teorie lineárních operátorů ve
vektorových prostorech pro řešení geodetické problematiky. Nespornou výhodou této teorie je možnost
jednoznačné formulace geodetických úloh v souladu
s moderní měřickou a výpočetní technikou, bez použitI
pseudoinverzních matic.
V rámci uvedeného příspěvku je nejprve ukázána
možnost snížení počtu neznámých převodem rovnic
oprav měřených směrů na úhlové rovnice oprav, prostřednictvím nediagonální matice vah s tím, že výsledkem vyrovnání jsou opět opravy měřených směrů.
Při dodržení podmínky p = dim Ker A (viz rovnice
3.9) je pak vyrovnání vnitřní konfigurace sítě (tj.
hodnoty oprav měřených veličin 8*) nezávislé na
umístění sítě v souřadnicovém systému. Toto umístění
sítě máme pak možnost volit prostřednictvím podmínkové matice Cop
nezávislých řádkových vektorech, přičemž není nutné splnit obecně podmínku
ACT = O. Rovnost ACT = O pro CT = BT je jen
přirozeným důsledkem použití Helmertovy transformace k umístění sítě v souřadnicovém systému. Obecnost uvedeného řešení pak prokazuje shodnost výsledků vyrovnání vnitřní konfigurace sítě při použití
podmínkových matic typu CI, C2 (resp. C3), nebo
snížením počtu sloupců matice A o libovolné tři (resp.
čtyři) sloupce. Objektivními ukazateli kvality sítě,
z hlediska relativních vztahů mezi body vyrovnané
sítě, jsou jen střední chyby vyrovnaných měření.
Střední chyby vyrovnaných souřadnic jsou ukazatelem plnění zvolené matice C a jejich hodnoty jsou
funkčně závislé na vzdálenosti bodu sítě od referenčního bodu (zvolený identický bod, těžiště apod.).
Možnost libovolného přizpůsobení sítě svému okolí
volbou matice C, bez vlivu na vyrovnání její vnitřní
konfigurace jediným výpočetním programem, nalezne
zřejmě řadu uplatnění. Některé z těchto možností
včetně praktických příkladů budou ukázány v dalším
příspěvku.
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K parametrům polygonových pořadů
v podrobném polohovém bodovém poli

Rozvoj elektronického
měření délek ovlivnil zásadně techniku prací v geodetických polohových
sítích a umožnil také rozvinout a zracionalizovat
postupy určování bodů v podvobném polohovém
bodovém poli, zejména techniku polygonových pořadů. Rozšíření této techniky v odpovídající modifikaci malých světelných dálkoměru, nasazený,ch
na teodolit, na všechna větší gieodetická pracoviště, umožňuje formulovat geometrické
parametry
polygonových pořadů v podrobném polohovém bodovém p,oli tak, aby byl využit efekt, kter}' tato
technika přináší, v maximální míře a spojit tuto
formulaci s jiným významným racionalizačním
opatřením, zavedením pěti tříd přesnosti. Význam
tříd přesnosti v mapování ve velkém měřítku podle nové ČSN 01 3410 [1] a také v podrobném polohovém bodovém poli podIe revidované
ČSN
73 0415 [2] je nesporný, přesnost se řídí účelem
mapy a podle přesnosti mapy se zřizuje podrobné
polohové bodové pole. Tato koncepce vyplynula
ze zkušeností generací geodetů a teprve technický
r,ozvoj umožnil toto odstupňování př,esnostia
tím
i dosáhnout významný ekonomický 'efekt, který tato koncep:ce přináší.
Oba uvedené impulsy, rozvoj a rozšíření r-:lektronických dálkoměrů a zaved,ení pěti tříd př'esnosti,
umožnily i vyžadovaly v souvislosti s vypracováním návazných technických předpisů, také vypracovat nový systém geometrických a zejména přes-nostních parametrů polygonových pořadů pro podrobné polohové bodové pole. Nový systém [3], určený jako návrh pro nový technický předpis [4], byl
vypraoován ve snaze po maximální efektivnosti a
současně i komplexnosti a je možné jej charakt,e-

rizovat dále uvedenými zásadami. Předtím je třeba předeslat, že hlavní částí systému geometrických parametrii jsou mezní uzávěrové odchylky
-úhlová
a polohová, neboť při jejich nepřekročení se podle ČSN [2] před pokládá dosažení stanovené přesnosti.

Návrh nových parametrů vychází z jejich podrobné struktury. Parametry se člení na g e o m e t r i ck é, určující délku a tvar pořadu a pře s n o s t n í
čili kritéria přesnosti, určující požadavky na-přesnost měření úhlů a délek v pořadu a definující
mezní přesnost, tj. kvalitu pořadu.
Geometrickými parametry byly stanoveny
mezní maximální - součet délek stran, počet
vrcholů, vybočení (největší vzdálenost bodu pořadu od spojnice připojovacích bodů), odklon
strany (největší úhel sevř,ený stranou a spojnicí připojovacích bodů), poměr délek stran
(nejdelší a nejkratší), poměr délek sousedních
stran,
mezní (maximální a minimální) délka strany.
Přesnostními parametry byly stanoveny
mezní (maximální) - od:chylka úhlová, odchylka polohová, rozdíl dvojího měření délky
strany.
Geometrickým parametrem je také rozdělení pořadů podle délky stran na pořady s dlouhými stranami, 300 až 1500 m, a s krátkými stranami, 60 až
300 m, jedna strana výjimečně 50 až 60 m.
Dalším nepřímým geometrickým parametrem je
vyloučení uzlových bodů, tj. zauzlených pořadů,
neboť formulace jejich parametrů přesnosti není
bez složitých výpočtů exaktní, vliv systematických
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chyb v délkách se projevuje velmi nepříznivě a
technika malých světelných dálkoměrů umožňuje
použít jednoduché pořady i v řídkém základním
bodovém poli. Podobně je tomu s úhlovým připojením, jednostranné připojení se připouští jAn výjimečně ve 3. a 4. třídě přesnosti. Obojí význam
má definice vedlejších pořadů, ve 4. třídě přesnosti se rozlišují dVlěkategorie vedlejších pořadů, pořady připojené na body 3. třídy a pořady mezi
body téže, tj. 4. třídy.
V 5. třídě přesnosti se použití polygonových pořadů vylučuje, pro mapování v této třídě se při
použití pořadů, což je zcela výjimečné, (předpokládá použití aerotriagulace),
určují body ve 4.
třídě.

0,005

V;- -

měřické ocelové pásmo, dálkoměr se
základnou na stanovisku Zeiss BRT
006.

Nejmenší přesnost
úhlového
merení
(základní
střední chyba úhlu), odpovídající uvedeným kategoriím měření délek, je postupně 7ee, 10ee, 20ee,
40ee, 150ee. Vyšší přesnost je přípustná.
Zásadou zásadního významu je povinnost dosáhnout kriteria
přesnosti, odpovídající
použité
technice měř,ení délek, takže naplánuje-li se způsob měření délek, jsou v každé třídě dány parametry přesnosti
Tato zásada přispěje k ekonomičtějšímu využívání světelných dálkoměrů a k jejich nasazování tam, kde lze při jejich použití dosáhnout maximální efekt, neboť tato technika zvyšuje produktivitu práce velmi podstatně, ale zatěžuje náklady prací značně vyššími odpisy než
ostatní technika. Rovněž i návrhy polygonových
sítí budou lépe odpovídat plánované technice měření délek, při plánování malých světeln~-ch dálk,oměrů bude uvedená zásada vyžadovat takové
geometrické parametry pořadů, které umožní jejich lepší využití.

Návrh [3] vychází z pěti kategorií měření délek a úhlů a uvažuje tedy u délkového měření použití všech vyhovujících technik. Uvažují se tyto
kategorie přesnosti měření délek, vymezené následujícími základními středními chybami:
0,005 m
- malé sv,ětelné dáUmměry (pětimilimetrové)
0,010 m
- malé sv,ětelné dálkoměry (centimetrové), paralaktická
základová lať
0,0015 s - základ nová paralaktická lať, rledukční dvojobrazový dálkoměr
0,003
dvojobra:wvý dálkoměr, měřické o:celové p'ásmo

V
Vs-

Navržený systém geometrických a přesnostních
parametrů nemůže být samozřejmě tak jednoduchý, jako byl v instrukci A nebo i ve směrnici
pro THM, kdy postačily tři nebo šest vzorci':, neboť

Kritéria přesnosti

Geometrické parametry
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1.1 až 4.10 -. pořady třídy přesnosti 1 až 4 podle ná vrhu nového systému
A - pořad pro určení dřívějšich zhušťovacích bodů
B, C - pořady podle směrnice THM
D - pořad podle instrukce A

uvážení všech v úvahu přicházejících technik měření délek a čtyři třídy přesnosti dávají již podstatně větší počet kombinací, tj. druhů pořadu.
Návrh proto obsahuje celkem 28 typů pořadu, lišících se uvedenými parametry, přičemž pr,o každý
tpy p'ořadu je ,navrženo pět přesnostních parametrů a sedm geometrtckých parametru.
Přesnostní a geometrické parametry byly vypočtl8ny technikou matematického
modelování
při
respektování všech dalších vlivu. Mezní hodnoty
přesnostních parametrů byly vypočteny podl,e ČSN
73 0415 dvaapůlnásobkem
stř,edních hodnot, přičemž v souboru hodnot má být normální rozdělení, tj. mezní odchylky se mají vyskytovat jen
zcela výjimečně. Mezní rozdíl dvojího měření délek stran byl stanoven
čtyřnásobkem
zúkladní
střední chyby měření délky. Mezní úhlová odchylka 0w byla vypočtena z obecného tvaru

kde n je skutečný počet vrcholů pořadu včetně připojovacích, mw a ma jsou základní střední chyby
mEjřeného vrcholového úhlu a jižníku připojovacích směrů, tj. u jednotlivých druhů pořadů konstantní hodnoty. Mezní polohová odchylka op byla
vypočtena z obecného tvaru

oPĚ't konstanty pro jednotlivé druhy pořadů. Tyto
konstanty byly počítány matematickým modelováním použitím vzorců, uvedených v [3] a převzatých z odborné literatury, zejména z [10] Použity
byly částečně zjednodušené
vzorce pro střední
příčnou a podélnou chybu bodu uprostřed pořadu,
pro vliv vybočení na chyby tohoto bodu a pro
střední polohovou odchylku koncového bodu pořadu po vyrovnání úhlové odchylky. Hlavní pořady
v třídách přesnosti 2. až 4. byly modelovány s přesnostní rezervou tj. pro střední souřadnicové chyby
menší než stanoví norma, aby i u vedlejších pohodnot, takže místo hodnot základních středních
řadů bylo možné zaručit dodržení normovaných
souřadnicových chyb 0,04 m, 0,06 m, 0,12 m se
použily hodnoty 0,03 m, 0,05 m, 0,10 m. Přesnost
jižníků orientačních směrů byla odvozena z normovaných hodnot středních souřadnicových
chyb
a u vyšších tříd přesnosti ještě s uvážením počtu
orientačních směrů.
3. Hodnoty parametrů
pořadů

pro jedootIivé třídy a druhy

Pro pi'edstavu o číselných hodnotách parametrů
jsou v tabulce 1 uvedeny parametry pořadů pro třídu přesnosti 1. a 3., tj. pro dřív,ější zhušt'ovací
body a pro síť pro mapování v tříd,ě přesnosti, odpovídající měřítku 1 : 1000. Polohové odchylky pro
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všechny typy pořadfJ, jsou graficky
znázorněny
v diagramu na obr. 1 spolu s polohovými odchylkami podle instrukce A a směrnice THM z r. 1969.
Přiřazením tohoto diagramu ve studii [5] lze získat představu o celém vývoji parametrů polygonových pořadů u nás.
4. Ekonomické přínosy navrženého
metrů

systémn para-

Nový systém parametrů polygonových pořadů poskytuje ve srovnání s dosavadním systémem a samozřejmě i se zavedením pěti tříd přesnosti tento
přímý ekonomický přínos:
- úsporu v důsledku možnosti zřizovat podrobné
polohové bodové pole potřebné třídy př1esnosti přímo, bez přechodné sítě 1. třídy (dříV1ější zhušťovací body],
- úsporu v důsledku možností použít déllku stran
řadů podle hustoty základního bodového pole
- úsporu v důsledku možnosti volit délku stran
podle metody mapování a hustoty zástavby a př1ehlednosti terénu.
Nepřímý ekonomický přínos představuje zvysení kvality podrobného bodového pole v dané tříd,ě,
neboť navržené hodnoty parametrů byly odvozeny
exaktně a jejich dodržení poskytuje \nětší záruku
dodržení normované př,esnosti. Ze zkušenosti je
známo, že u vedlejších pořadů podstatně klesla
přesnost
bodů bodového pole a bylo obtížné
u těchto pořadů
dodržet
stanovlené parametry.
Uvedený systém pořadů je dlále vhodné používat
i pro vytyčovací sítě zejména liniových staveb,

neboť ze systému je možné vybrat pořad s potřebnými parametry podle norem pro přesnost vytyčování stav,eb bez někdy složitých rozborů přesnosti.
Při současné úrovni a rozšíření kapesních kalkulátorů není třeba sestavovat parametry v tabulkách, výp10čet nemůže vyvolávat potíže.
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ČÚGK

Nové ČSN pro mapy velkých měřítek

Ing. Josef Pražák,
Výzkumný ústav geodetický,
topografický a kartografický

Přibližně od poloviny roku 1980 vešly v platnost
dvě československé
státní normy věnované mapám velkých měřítek. Jsou to
ČSN 01 3410 Mapy velkých měřítek. Základní
ustanovení a
ČSN 01 3411 Mapy velkých měřítek. Kreslení a
značky.
Jde o základní dokumenty upravující tvorbu a
údržbu map velkých měřítek od technických požadavků na mapy po grafické vyjádření
obsahu
mapy včetně celkové
grafické úpravy. Oproti
předcházejícím technickým normám nebo technickým předpisům týkajícím se tvorby map velkých
měřítek přináší některé
změny, na které bude
vhodné upo:rornit.

Význam nových čs. státních norem je v závazném sjednocení technických požadavků pro tvorbu a údržbu map velkých měřítek na celém území ČSSR. Toto sjednocení umožní navzájem lepší
využití výsledki'l měření, konaných ri'lznými resorty s různým cílem a také přispěj,e k optimálnímu
využití moderních
geodetických a fotogrammetrických přístrojů ve spojení s novou výpočetní a
zobrazovací technikou.
CSN 01 3410 Mapy
ustanovení

velkých

měřítek.

Základní

Norma platí pro tvorbu map velkých měřítek pořizovaných přímým měřením nebo odvozením a
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pro jejich údržbu s výjimkou map důlních, topografických map a Státní mapy 1:5000 - odvozené.
Norma stanovuje především technické požadavky
pro tvorbu a údržbu map, nestanoví však jejich
obsah. Ten určují předpisy orgánů a organizací
oprávněných vydávat mapy.
Norma zavádí nový pojem, který nebyl doposud
použit a není zatím ani obsažen v názvoslovných
normách. Jde o geometrický základ map, který
zahrnuje
geodetické body podle ČSN 730415 a
z nich určené pomocné měřické body nebo body
dříve vybudovaných bodových polí, pokud ovšem
vyhovují ustanovení normy.
NejdiHežitější změnou, kterou norma přináší je
zavedení tříd přesnosti mapování. Tato kvalitativní zmE:na se projeví jak při základním tak tematickém mapování. Zavádí potřebný systém do charakterizování
přesnosti
mapování a hodnocení
kvality mapových děl, důležitý při využívání map
a budování bází dat s charakteristikou
přesnosti
pro jednotlivé body. Pět tříd přesnosti mapování
by mělo jednak vyhovět veškerým požadavkům
národního
hospodářství, jednak umožnit hospodárné využití přístrojů a metod pro tvorbu map.
Poměrně značná diferenciace přesnosti je zdůvodněna hospodárností prací, různými požadavky na
mapové podklady a charakteristikou
naš~ho území.

Uplatnění jednotlivých tříd přesnosti mapování
je následující. 1. a 2. třída přesnosti jsou vyhraženy pro tematické mapy, přitom 1. třída se užije
jen zcela výjimečně. Třídy přesnosti 3, 4 a 5 budou využívány pro tematické mapy a pro Základní mapu ČSSR velkého měřítka, která by se měla
začít vyhotovovat od příštího roku.
Třídy přesnosti mapování jsou v normě charakterizovány středními souřadnicovými
chybami a
mezními odchylkami. Z porovnání jejich hodnot
s obdobnými parametry ze Směrnice pIlOtechniclmhospodářské mapování vyplývá, že 3. třída přesnosti odpovídá přesnosti technickohospodářských
map v měřítku 1:1000. Třídy přesnosti 4 a 5 jsou
pon~kud volnE:jší než v THM jim přibližně odpovídající přesnosti pro měřítka 1:2000 a 1:5000. Jisté
snížení přesnosti ovšem plně odpovídá současnému světovému trendu, kde naopak obdobně jak to
umožňuje nová norma se vyšší přesnost uplatňuje
jen tam, kde je plně využita.
Třída přesnosti mapování zahrnuje jak přesnost
podrobných bodů, tak přesnost bodů podrobného
pole, což znamená, že např. pro mapování ve 3.
třídě přesnosti je třeba určovat body podrobného
pole též ve 3. třídě přesnosti;
ty stanoví ČSN
73 0415 Geodetické body.
Se zavedením tříd přesnosti mapování se měřítko mapy stává druhotným pro hodnocení přesnosti podrobných bodů zobrazených na mapě. Doposud totiž byla př,esnost určení a zobrazení podrobných bodů závislá na měřítku mapy. Nadále
bude rozhodující třída přesnosti mapování, volená
podle potřeby a významu mapovaného území. Volba měřítka bude závislá na vhodném zobrazení obsahu mapy vzhledem k jeho hustotě a vzhledem

k dalšímu využívání mapy. Tomuto pojetí odpovídá i současný automatizovaný způsob zpracování
map velkých měřítek.
Třída přesnosti se vždy uvádí na mapovém listu.
Protože rozhraním tříd přesnosti mapování není
rám mapového listu, ale přirozená hranice v terénu nebo spojnice bodů, které jsou součástí mapy (rozhraní přesnosti má svou mapovou značku),
může být na jednom mapovém listu více tříd přesnosti mapování.
Z uvedeného též vyplývá, že není pevná vazba
mezi třídou přesnosti mapování a mĚ'řítkem mapy.
I když lze počítat s tím, že nejčastěji používaná
třída přesnosti pro měřítko mapy 1:1000 bude 3,
pro mapu 1:2000 bude 4 a pro mapu 1:5000 bude 5,
není to podmínkou.
ČSN 01 3411 Mapy velkých měřítek. Kreslení a
značky
Norma vznikla revizí a novelizací ČSN 73 0120
Značky základních technickohospodářských
map a
ČSN 730122 Značky účelových map a plán'Ú ve
stavebnictví, které obě nahrazuje. Příčinou těchto
prací byla především nová koncepce tvorby map
velkých měřítek v resortu Českého úřadu geodetického a kartografického a celková modernizace
mapových značek a písma vzhledem k automatizované kresbě a možnostem polygrafie (typ písma).
Nová norma, která obsahuje veškeré mapové
značky map velkých měřítek bez zřetele k tomu,
jsou-li určeny pro základní nebo tematické mapy,
je ve srovnání s revidovanými normami mnohem
obsáhlejší. Má dvě základní části, textovou a mapové značky a dále ještě dvě přílohy, a to Příklady kreslení stavebních objektů a Druhová označení a zkratky.
Textová část obsahuje veškerá potřebná ustanovení a informace pro zobrazování a vyznačování
předmětů měření (zásady pro užívání značek, druby čar a jejich p6užití, tvar a rozměry značek, jejich orientace, použití jiných značek v tematických mapách, barevné vyjádření),
dále způsob
kreslení polohopisu, výškopisu a popis map. Text
je doplněn obrázky s příklady kreslení nE::kterých
značek a jejich kombinací.
V části mapových značek je novinkou úvodní
tabulka
Dr u h y čar,
které třídí čáry podle
tloušťky a plnosti jejich kresby (čára plná, čárkovaná, čerchovaná, tečkov,aná atd.) a stanovuje jejich používání. Jde o zásadní ustanovení, Ikteré má
vazbu na v!eškerou další kresbu obsahu mapy.
Tabulka Bod Y bod o v Ý c h p o I í a o s t a tn í bod y se oproti obdobné tabulce revidovaných
norem vyznačuje především tím že uvedené značky jsou vesměs 1,5krát větší. To je ovšem poznatek, který platí pro více značek nové normy i pro
popis. Důvodem pro toto
zvětšení je především
možnost přímého odvození mapy v měřítku 1:5000
z map větších měřítek. K velikosti značek všeobecně je třeba poznamenat, že norma umožňuje
v případě potřeby zmenšit značky až o jednu třetinu.
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V tabulce Hra nic e je několik změn, které
jsou většinou vynuceny zvýšenými požadavky uživatelů map a stále větší složitostí přibývajících
předmĚtů obsahu mapy. Dvě značky hranic jsou
změněny, jde o hranici neznatelnou a hranici druhu pozemku shora neviditelnou, další jsou nové.
JSou to: hranice vlastnická shora neviditelná, hranice podzemní, hranice zastavěného území obce,
rozhraní přesnosti mapování a hranice technického ochranného pásma.
Značky tabulky D r u h y P o zem k ů a z p ůs o b u ž í v á n í jsou ve srovnání se značkami revidovaných norem stejné co do tvaru a liší se jen
svými rozměry, tj. jsou 1,5krát větší. Navíc přibývá značka označující lesní půdu bez rozlišení druhu porostu.
V tabulce S t a v e b n í o b j e k ty jsou některé
značky změněny (jednodušší kresba), několik značek je nových (buď jde o nové předměty měření nebo možnost zobrazení určitého předmětu bez rozlišení druhu - především pro základní mapu). Jiné značky jsou pro
dřevěnou budovu, balkon a
stříšku, čerpací stanici pohonných hmot fl výdejní
stojan pohonných hmot a dřevěný most. Nové
značky jsou pro podzemní schody, eskalátor, společná značka pro předm~ty malého rozsahu (zvonice, pomník, socha apod.), most bez rozlišení
materiálu a značka pro svislou opěrnou zeď. Tabulku doplňuje zmíněná příloha Příklady kreslení
stavebních cbjektů, která uvádí příklady zobrazení netypických budov a jiných stavebních objektů
na mapách.
Tabulka D o p r a v n í síť
a do p r a v n í z ař í z e n í je ve srovnání se starými normami prakticky beze změn Jen značky jeřábů (mostový, portálový, sloupový, věžový a konzolový) jsou částečně kresleny jinou čarou.
V tabulce Pot r u b í a e I e k t r i c k á v e den í
a jej i c h z a ř í z e n í a o b j e k t Y jsou poněkud
pozměněny značky pro přibližnou (neověřenou)
osu podzemního vedení,
pro
venkovní svítidla
eJ,ektrická, venkovní svítidlo plynové, vpusť a
elektrické vedení silové. Tabulka dále obsahuje
dvě nové značky, a to značku pro elektrické vedení silové bez rozlišení druhu a značku pro kabelovou spojku nebo smyčku.
Tabulka Hor nic k á a těž e b n í z a r 1 z e ní,
s t a v e b n í s on d á ž obsahuje dvě nové značky,
a to značku pro povrchovou těžební činnost bez

rozlišení a značku pro průzkumnou šachtici. Dále
je sem zařazena značka rašeliniště,
která byla
v revidované norm~' v tabulce Druhy pozemků a
způsob užívání. Jinak je tabulka beze změny.

•

V tabulce Vod s t v o, vod o h o s pod á ř s k é
s t a v b y a z a ř í z e n í je změna u značek vorové
propusti a plavební komory (zjednodušená kresba) a jako nové jsou zde značky močálu (bez vyznačení průchodnosti)
a samostatná značka pro
vodní tok krytý (dříve společná značka s tokem
podzemním). Dále je sem zařazena značka průchodného a neprůchodného
močálu, která byla
v revidované normě v tabulce Druhy pozemků a
způsob užívání.
Tabulka O s t a t n í pře d m ě t Y měř e n í p 0I o h o P i s u,
k o n str u k ční
a p o moc n é
p r v k y obsahuje navíc značku pro slučku nadzemní, podzemní a velkou, zpi1sob vyznačení průsečíku souřadnicové sítě s rámem mapového listu
a průsečíku stran rámu s rámem jiného mapového
listu.
Tabulka výš k o P i s má jen jednu novou značku, kterou je značka pro skály. Ostatní značky
jsou beze změny.
V tabulce Pop i s jsou změněny především typy písma, a to s ohledem na ty typy, které jsou
v současné době k dispozici a samozřejmě odpovídají požadavkům. Zvětšení se zde projevuje především u popisu parcelních čísel, který je podle
normy nezvykle velký. Ovšem význam zvětšení byl
už vysvětlen. U popisu je třeba se ješti:" vrátit
k textové části, která se dosti podrobně věnuje popisu map, a to jak základních, tak tematických.
Příslušné obrázky ukazují uspořádání popisu vně
rámu včetně různých možností uvedení okrajových
náčrtků.
Vydání norem Úřadem pro normalizaci a mĚření nebylo uchráněno od některých drobných závad, které se vloudily do textové i značkové části druhé normy. Nejsou však takového rázu, aby
nepříznivě ovlivnily možnost využití této normy.
Budou opraveny vydavatelem v nejbližší možné
době obvyklým zpi'lsobem.
Do redakce došlo: 21. 8. 1981
Lektoroval:
Ing. Josef Žamp.ach,

ČÚGK

Oprava chyby

V druhej časU prílohy NA POMOC GEODETICKEJ A KARTOGRAFICKEJ PRAXI - MITAŠOvA, 1.: Programovacie
prostriedky
počítačov 3. generácie
(GaKO, 1981, Č. 2)
obr. 4 na str. 9 sa vzťahuje k textu o generovaní ope-

račných systémov na str. 7 (riadky 22-28)
v prvej
časU prílohy (GaKO, 1981, Č. 1). Prosíme čitatelov, aby
si chybu láskavo opravili.
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25 let časopisu Studia geophysica
et geodaetica

V letošním roce vychází již 25. ročník mezinárodního
časopisu Československé akademie věd Studia geophysica et geodaetica. Posláním časopisu, jak je charakt~rizoval v předmluvě k 1. číslu akademik Josef Ryšavý,
je seznamovat světovou vědeckou veřejnost s významnými původními výsledky československých vědeckých pracovníků ve vš.~ch oborech geofyziky, včetně meteorologie a hydrologie, a geodézie a maximálně přispívat k mezinárodní spolupráci na hlubším poznání planety Země.
Můžeme s uspokojením konstatovat, že tento úkol časopis čestně plní. Svou vysokou vědeckou úrovní si získal široké m.~zinárodní uznání a respekt, o čemž svědčí
i to, že v něm publikují své práce též přední zahraniční
vědci. Za uplynulých 25 let v něm byla otištěna řada
prací s geodetickou a kartografickou
tematikou, které
došly mezinárodního
ohlasu. Časopis tak přispěl nemalou měrou i k rozvoji československé geodézie a kartografie.
Př.~jeme redakční radě časopisu Studia geophysica et
geodaetica i v dalších letech mnoho úspěchů v záslužné
práci ve prospěch československé geodézie a geofyziky.

BLACHUT,T. J. - CHRZANOWSKI,A. - SAASTAMOINEN,
H.: Urban Surveying and Mapping. (Měření a mapování
měst.) Springer-Verlag
Berlin 1979, 372 s., 153 obr., lit.

J.

4. vý š k o v é sítě
Tato kapitola je zpracována v obdobných částech jako
pi'edcházející.
5. P o I o P i s n é měř e n í
V této kapitole jsou uvedeny stručně havní způsoby mapování polohopisu.
6. Z a měř o v á n í na d zem n í c h a pod zem n í c h
vedení
V této části je zpracována metodika zaměřování vedení
a sestavení map a katastru vedení.
7. P o) zná m k y k e k a t a str á I ním u měř e n í
Tato kapitola, zpracovaná
poměrně stručně, obsahuje
úvahy o funkci a charakteristikách
pozemkového katastru
v městech, mapování a zpracování katastrálních
map a
úvahy o přesnosti.
8. P o u žit í
f o t o g r a m e t I' i e
v
měst sk Ý ch
oblastech
Tato kapitola, zpracovaná nejpodrobněji, obsahuje úvahy
k použitelnosti fotogrammetrie
v městech, postupy plánování snírnkování, použití aerotriangulace,
znázornění
obsahu map, fotogrammetrické katastrální mapování a využití fotogrammetrie
pro speciální účely např. pro architekturu, dopravu aj.
9. Map y mě s t
V této rovněž důležité kapitole jsou analyzovány
problémy základní mapy města, jejího měřítka, přesnosti,
nákladů, metod mapování aj., dále problémy odvozených
map středních a malých měřítek, je zde rovněž rozebrána
otázka údržby map, tematických map a automatizace mapování s využitím počítačů.
10. P r i n c i p Y měř e n í pro
map ov é b a n k y
dat
v městech
Tato velmi stručně zpracovaná
kapitola
(autorem je
R. A. Smith) obsahuje jen zcela základní informace k tomuto tématu.
V závěru publikace je uveden rejstřík odbornných termíů, je zařazena řada ukázek různých map měst, reprodukce"leteckých snímků a také ekonomické úvahy o dané
problematice.
K publikaci lze uvést, že řada úvah a údajů je velmi
přínosných i pro nás přesto, že naše mapování měst je
ve světě na předním místě, ovšem některé části jsou
stručné a dosti obecné. Publikaci doporučuji ke studiu,
konzultaci a názorovému porovnání všem pracovníkfim,
kteří se zabývají geodézií v městech a jejími úkoly.

176.

Ing. Miroslav

Z podnětu l:'anamerického zeměpisného a historického
institutu zpracovali význační kanadští geodeti komplexní publikaci o "plánovaném a integrovaném měření a mapování v městech", a i když je tato publikace motivována potřebou měst americké hemisféry, většina problémů
z tohoto úselm geodetických a kartografických
prací jli!
obecná.
Publikace je rozčlenĚna do těchto deseti kapitol:
1. O r g a n i z a ční s c h é mat a měř e n í a map 0vání
v městech
V této kapitole, která je úvodem do problematiky, je
uveden přehled pěti existujících typů organizace měření
a mapování v městech. dále rozbor této problematiky,
funkční vztahy mezi městským geodetickým
orgánem
a orgány evidence nemovitostí (pozemkového katastru)
a návrh na model organizace městského geodetického
orgánu.
2. S Ysté m y k a r t o g r a f i c k é pro j e k cep
ro
mapy
městských
oblastí
Tato část obsahuje parametry a vzorce pro referenční
elipsoid, pro příčné Mercatorovo zobrazení a pro místní
rovinné systémy.
3. P o I o h o v é g e ode ti c k é sít ě
V této části jsou analyzovány požadavky na hustotu a
přesnost polohové geodetické sítě v městských oblastech,
postupy pi'i navrhování sítí, dále způsoby stabilizace bodů, měření délek a úhlů v těchto sítích, zpracování výsledků a výpočty sítí a údržba a dokumentace geodetických údajů a v závěru rozvoj v budování městských geodetických sítí.

Herda, CSc.,
VOGTK

GAŇŠIN, V. N. - REPALOV, 1. M.: Geodezičeskije raboty
pri stl'oiteJstve i ekspluatacii podkranovych putej. (Geodetické práCE! při stavbě a Pl'OVOZU jeřáblWých drah.)
2. přepracované a doplněné vydání. Vydav. Nedra, Maskva 1980, 120 str., 46 obr., tab. 14, lit. 61, cena 40 kop.

V řadě publikací pro inzenýrskogeodetické
práce vychází již druhé vydání příručky pro geodetické práce
na jeřábových dráhách. Text publikace je logicky rozčleněn na tyto čtyři kapitoly:
1. Podmínky
kolejnicích.

normální

činnosti

jei'ábů,

uložených

na

V této kapitole jsou uvedeny základní informace o jeřábech a jeřábových drahách, geometrické
podmínky
správné funkce drah a mostfi a technické požadavky pro
projektování jeřábových drah.
2. Geodetické

práce

při

stavbě

jeřábových

drah.

V této části jsou popsány geodetické práce pro nadzemní a pozemní dráhy při stavbě s rozborem metod a
jejich přesnosti.
3. Geodetické

práce

při

provozu

jeřábových

drah.

Tato kapitola obsahuje měření přímosti, výškového prfiběhu a rozchodu drah a kontrolu geometrie jeřábových
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mostů. Dále jsou zde uvedeny postupy vyrovnání
4. Technika
dráhách.

bezpečnosti

práce

při měření

drah.

na jeřábových.

V této kapitole jsou citovány a vyloženy sovětské předpisy pro práce při stavbě a montáži jeřábových drah a
při měření drah.
Druhé vydání uvedené publikace je dokladem o významu geodetických měření pro správnou funkci jeřábových drah, což je vzhledem k počtu a důležitosti drah
činnost velkého národohospodářského
vfrznamu. Velmi
dobrá úroveň těchto prací u nás je proto právem označována za velmi významnou pomoc geodetů národnímu
hospodářství. Sovětská publikace je samozřejmě zpracována v souladu se sovětskými předpisy pro jeřábové
dráhy a bezpečnost práce, ale z metodického hlediska
je zpracována komplexně a na teoretickém základě, a lze
ji proto doporučit všem specialistům-geodetům
na tomto úseku inženýrskogeodetických
prací.
Ing. Miroslav

ně map podzemních vedení, použití letecké radionivelace
a automatické projektování liniových staveb. Velmi speciální je kapitola o přesných stavebních objektech, jako
jsou objekty jaderného výzkumu, velké anténní systémy apod.
Příručka je určena geodetům, pracujícím ve výstavbě,
řídicím i výkonným a vzhledem k šíři I podrobnosti
a hloubce zpracování je dalším zdařilým kompendiem
inženýrské geodézie.
Ing. Miroslav
.

Herda, CSc.,
VOGTK

Herda, CSc.,
VOGTK

BOHM, J., HORA, L., KOLENATÝ, E.: Vyllí geodézie - díl
2., Praha, ČVUT, 1981, 334 str., 153 obr., lit. 43, cena
25 Kčs.
(048)528.2/.3 (075)

BOr:ŠAKOV, V. D. - LEVČUK, G. P. u kol.: Spravočnoje
rukovodstvo po inženerno-geodezii!eskim rabotam. (Informativní příručka IllŽenýrskogeodetických
prací.) Moskva,
nakl. Nedra 1980, 781 s., 395 obr., tab. 80, lit. 91, cena
3 Rub.

Příručka, zpracovaná kolektivem dvaceti pedagogických
pracovníků MIIGAiK a redigovaná význačnými geodety
Bogakovem a Levčukem, navazuje na rrwněž kolektivní
publikaci "Metody a přístroje geodetických měření vysoké pi'esnosti ve stavebnictví",
redigovanou
rovněž
V. D. Bogakovem. Příručka zahrnuje celou šíři inženýrské geodézle a je členěna do tří částí podle charakteru
prací takto:
1. část: Geodetické

přístroje

a metody

1. Geodetické přístroje.
2. Metody zpracování polohových geodetických podkladů na staveništích.
3. Výškové inženýrskogeodetlcké
sítě.
4. Inženýrské průzkumy.
5. Vytyčování inženýrských objektů.
6. Geodetické práce při montáži.
7. Dokumentace skutečného provedení objektů.
8. Měření posunů stavebních objektů.
2. část: Podrobné geodetické
druhů objektů
9. Dopravní stavby.

práce při stavbě základních

10. Městské a průmyslové objel,ty.
11. Hydrotechnické
objekty.
12. Tunely a podzemní objekty.
13. OlJjekty vysoké přesnosti.
3. část Organizace inženýrskogeodetických
prací
nika bezpečnosti práce
J 4. Organizace inženýrskogeodetické
služby.

15. Plánování inženýrskogeodetických
16. Technika bezpečnost! práce.

a tech-

prací.

Z obsahu příručky je zřejmá šíře a komplexnost zpracování, přičemž kolektivní autorství umožnilo I potřebnou podrobnost. V kapitole o přístrojích jsou tedy zahrnuty i přístroje strojnického měření, v kapitole o polohových podkladech je podrobně zpracována teorie polygonových pořadů a jejich výpočtu a podobně je tomu
i u odhadů přesnost! výškových sítí. Pozoruhodná je kapitola o inženýrských
prúzkumech a projektování, obsahující nejen geodetické práce při geologickém průzkumu, ale i práce hydrologické,
např. určení parametrů
průtoku řek, dále zpracování mapových podkladů včet-

Za 18 měsíců po vydání 1. dílu dostává odborná v,eřejnost do rukou díl 2., který se zabývá dynamickou částí
vyšší geodézie, astronomicko-geodetickými
sítěmi, transformací souřadnic a geodetickými systémy v ČSSR.
Kapitola 16. uvádí základní pojmy dynamické geodézie
od pojmu tíže až po tíhové redukce a anomálie. B€izprostřední aplikace jsou využity v kap. 17, pro odvození základních pojmů geometrické nivelace. Zajímavý je zvláště § 17, 10 o různých druzích "nadmořských" výšek.
Tížnicovými odchylkami a jejich určováním se zabývá
kap. 18. a 19. Tuto část dynamické geodézie, která byla
donedávna téměř výhradně věcí specialistů, musí dnes
ovládat velká část praktiků pro správnou r.edukci přesně
měřených délek a zenitových vzdáleností.
Kapitola 20. pojednává velmi stručně
o vyrovnání
astronomicko-geodetických
sítí a o metodách třírozměrné geodézie.
V kapitole 21. jsou shrnuty dosavadní práce prvního
z autorfi o transformaci souřadnic. Jde o dfikladný a všestranný výklad jednoho ze základních problémfi praxe.
V současné době má většina vyspělých zemí dva i více
geodetických systémú, vázaných mezi sebou nejrÚznějšíml zpfisoby. Novodobé přesné měření délek vneslo do
starých základů prvek, se kterým nebylo počítáno. A tak
se rfizné metody transformační
uplatní všude tam, kde
chceme využít starších dobrých výsledkfi a transformovat je do nových lokálních či jiných sítí. Ekonomický
význam rozdílu mezi transformací v kancE.láři a měřením v terénu není třeba zdfirazňovat.
Knihu uzavírá kap. 22., která velmi stručně informuje
o světovém vývoji základních geodetických sítí a velmi
podrobně a ZaSVěc.9ně probírá geodetické systémy na
území našeho státu. Výklad je až sugestivně autentický,
protože autor od určitého data vždy "byl při tom". Zprvu
jako žák a později rovnocenný partner Křovákův, později jako autor nebo spoluautor metody i praktické realizace, ještě později jako posuzovatel a nyní tedy jako
do všeho zasvěc.ený učitel.
Kniha je určena především posluchačům zeměměřičkého studia na fakultě stavební ČVUT v Praze. Ale její
obsah a úroveň přesahují pouhou učební pomficku, a
kniha proto bude do značné míry sloužit také těm, kteří se zabývají v praxi př,esnějšími měřickými metodami.
Kniha je psána velmi srozumitelně, a pokud byly části
přebírány z předchozích publikací, byly vždy aktualizovány. Nalezneme zde proto také citace z doby, kdy se
zhotovovaly matrice pro tisk.
Ooporučujiproto
čs. geodetické veřejnosti tuto knihu
autorfi .katedry vyšší geodézie FS ČVUT k zakoupení a
k pečlivému prostudování.
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Mezinárodní sympozium Geodézie
v projektování a výstavbě technické
infrastruktury měst

V dnech 21.-24. května 1981 se konalo v Nowem Saczu
v PLR mezinárodní
sympozium "Geodézie v projektování
a výstavbě technické
infrastruktury
měst" jako 6. vědeckotechnické
zasedání
cyklu "Aktuální
úkoly geodézie".
Sympózium se konalo za účasti delegátů z Bulharska,
Československa,
Jugoslávie,
Maďarska,
Německé demokratické republiky a Polska.
Z hlavním referátů upoutaly pozornost:
Klopocinski,
W.: Podíl geodézie na výstavbě technické infrastruktury

měst.

Ziolkowski,

A: Postup

fickým ústavom (GÚj SAV, Štátnou melioračnou
správou
(ŠMS) v Bratislave, Výskumným ústavom meliorácií v Prahe (VÚM) a Domom techniky ČSVTS v l3anskej Bystrici.
Konferencie
sa zúčastnili
pracovníci
výskumných
ústavov, projektových
organizácií,
škol, národných
výborov,
Slovenského
úradu geodézie a karrografie,
Krajských a
okresných
pornohospodárskych
správ, JRD, ŠM a dalších inštitúcií
roznych rezortov z celej ČSSR.
Na konferenci
odznelo 21 odborných referátov, z toho
jeden od zabraničného
účastníka'
z BCR. Prednášky
boli rozdelené
do štyroch tematických
okruhov.
V úvodnom tematickom
bloku vystúpila Ing. Z. K I án o v á z Federálneho
MPVž. Vo svojom príspevku zdoraznila
význam uplatňovania
vedeckotechnického
rozvoja v pornohospodárstve,
hlavne jeho spriemyselňovania, intenzifikáciu
výroby, a tým spojenú starostlivost
o podny fond, najma jeho ochranu,
evidenciu,
zúrodňovanie a racionálne využívanie,
Vermi hlbokú analýzu vzniku a vývoja er6znych
ja'lOV na území ČSSR podal RNDr. Š. B u č k o, CSc. z GÚ
SAV.

při plánování
a projektování
podzemních
vedení ve Varšavě.
Grzechnik, B.: lnventarizace
technického
vybavení
terénu a uspořádání
projektové
dokumentace
1) PLR.
Gralak, A.: Technická
infrastruktura
v podloží
starých měst na příkladě
Krakova.
Piotrowski,
J.: Využití aerofntogramlnetrie
pro vyhodnocení cha~akteristiky
provozu ve městě.
Dobecki, A., Loranc, J., Sawajner, J.: Elektronická
databanka EBIR.
Bogobowicz, M., Wudarski, S.: Koncepce automatizované evidence
údajů o podzemních
vedeních
v souvislosti
s digitální
mapou.

Souběžně se sympóziem byla uspořádána
výstavka prací polských
geodetů.
Převažovaly
ukázky technických
map měst, kde se také těšil pozornosti
panel studijní
skupiny 6D FIG s ukázkami
z připravované
publikace
"Katastr podzemních vedení některých evropských měst".
Společenskou
a odbornou událostí byl zájezd do Krakova, kde si účastníci mohli prohlédnout
historické podzemí města, dokumentované
polskými geodety v účelových mapách města Krakova.
V rámci konání sympozla
bylo uspořádáno
zasedání
studijní skupiny 6D, které řídil její předseda Ing. Karel
Kollar z PÚDIS Praha. Na tomto zasedání byly projednány úkoly národních
delegátů z přítomných
členských
zemí FIG pro XVI. kongres FIG v srpnu 1981 v Montreux ve Švýcarsku.
Československo
bylo na tomto sympóziu zastoupeno
těmito delegáty ČSVTS: Ing. Karel Kollar - PÚDIS Praha, Ing. Jiří Šimek - Projektový ústav výstavby hl. m.
Prahy, Ing. Jindřich Lupač - PÚDIS Praha.
Sborník v polském originále je možno si zapůjčit u tajemníka studijní skupiny
6D - Ing. J. Šimka.
Projektový

Ing. Jiří Šimek,
ústav VHMP

IV. celoštátna konferencia pózemkových
úprav

V dňoch 8.-10. októbra 1980 konala sa v Trnave IV. celoštátna
konferencia
pozemkových
úprav s tematickým
zameraním
"Erózia a protier6zna ochrana pudy". Konferenciu pripravila
odborná skupina pozemkových
úprav
a životného prostredia
ČSVTS v spolupráci
s Ministerstvom pornohospodárstva
a výživy (MPVžj SSR, Geogra-

O negatívnych
účinkoch erózie na pornohospodársku
podu a jej úrodnost,
ako aj o kategorizácii
pod hovorili doc. dr. J. K ar n i š, CSc. a Ing. O. J Ul' Č o v á
z Výskumn6ho
ústavu p6doznaleclva
a výživy rastlín
v Bratislave.
S najnovšími
teoretickými
poznatkami
a met6dami
riešenia protieróznej
ochrany pody zoznámil účastník ov
konferencie
prof. dr. Ing. M. H o I ý, DrSc., dekan Stavebnej
fakulty
Českého
vysokého
učení technického
v Prahe.
Doc. Ing. 1. Ryb á r s k y, CSc. zo Slovenskej
vysokej školy technickej v Bratislave (SVŠT) a Ing. E. D ýl' ci v á
z Vysokého učení technického
v Brne, poukázali na naliehavú
potrebu
komplexných
pozemkových
úprav, ako doležitého nástroj a pl'otieróznej
ochrany pody v oblastiach postihnutých
eróziou.
Prof. Ing. P. V u č k o v, CSc. z Vysokej školy arch!tektúry a stavebníctva
v Sofii sa '10 svojom príspevku
zaoberal problematikou
protier6znej
organizácie
úze mi a
agrárno-priemyselných
komplexov v BCR.
V druhom tematickom
okruhu venOVilnom problematike vodnej er6zie upriami! pozornost '10 svojom referáte Ing. M. Š a b a t a z VÚM, výsledkom
rozsiahlych
experimentálnych
prár:, súvisiacich
so spresňovaním
Wischmeierovej-Smithovej
rovnice
na výpočet
zmyvu
pody.
Ing. R. ach a b a, CSc. z Výskumného
ústavu vinohradnického
a vínárskeho
v BraUslave, ho\"ori! o doterajších poznatkoch
a skúsenostiach
protier6znej
ochrany pody '10 vinohradníctve.
Prednáška
prof. Ing. V. K l' a j Č o v i č a z Výskumn(~ho ústavu lúk a pasienkov
v Banskej Bystrici, bola
zameraná
na všestranné
využívanie
trvalých
trávnych
porastov, ako prostriedkll
a významnej zložky protier6zllej ochrany pOdy.
Ooc. Ing. B. K o II á 1', CSc. a Ing. M. Dem o, CSc.
z Vysokej školy pofnohospodarskej
v Nitre, zaoberali sa
novými sposobmi a zásadami
protierózneho
obrábania
pody, používaním vhodnej agrotechniky
a mechanizácie
v oblastiach zasiahnutých
er6ziou.
Ing. A. Jan k o v s k Ý z ŠMS, rozviedol vhodné technol6gie spojené s terénnými
úpravami
a s realizáciou
technických
zásahov v neinvestičnom
zúrodňovaní
pod.
V treťom tematickom
bloku venovanom veternej er6zii vystúpili doc. Ing. V. P a s á k, CSc. z VÚM a Ing.
R. Š v e h I í k z Juhomoravských
štátnych lesov v Brne.
Zaoberali sa ochranou ornej pody proti veternej erózii
a hodnotením
účinkov jestvujúcich
vetrolamov
na území ČSSR.
Štvrtý tematický
okruh bol zameraný
na problematiku boja proti er6zii '10 vztahu k ochrane životného prostredia, k ochrane a tvorbe pofnohospodárskej
krajiny.
Člen korešpondent
ČSAV a SAV prof. Ing. D. Z ach ar,
DrSc. z Výskumného
ús,tavu
lesného
hospodárstva
(VÚLH) '10 Zvolene, svoj príspevok
zameral na účelné
a účinné sposoby zalesňovania
extrémny(;h území, trpiacich eróziou. Zvýraznil
význam lesa, letorý je nielen
najvhodnejším
spoločenstvom
z hradiska
produkcie
01'-
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gDnickej hmoty, ale tiež z hfadiska ochrany a tvorby
pody, vodného režimu a ostatných zložiek životného prostredia.
Prof. dr. Ing. V. Van í č e k, CSc. z Vysokej školy zemedelskej v Brne '10 svojom referáte podrobne analyzoval negatívne vplyvy erózie na životné prostredie.
RNDr. M. R u ž i č k a, CSc. a RNDr. F. Z i g r a i, CSc.
z Ústavu experimentálnej
biológie a ekológie SAV, venovali pozornosť štúdiu a hodnoteniu biologickej rovnováhy krajiny, protieróznej
ochrane pody pomocou biologického plánu.
Ing. 13. Pe t r í k, CSc. z Agrokomplexu-Výstavníctva
v Nitr·e, poukázal na vefké možnosti využitia trvalej vegetácie v boji proti erózii.
Ing. J. Pe t r á š, CSc. z SVŠT a Ing. R. Mi dr i a k,
CSc. z VÚLH '10 Zvolene, sa zaoberali možnosťami využitia progresívnej fotogrametrickej
metódy pri sledovaní eróznych procesov a zoznámili účastníkov konferencie
s dosiahnutými výsledkami '10 flyšových pásmach severného Slovenska.
Prvý cLeň konfe'rencie bol ukončený premietaním odborných filmov zameraných na vznik erózie, jej ochranu, zúrodňovanie pody, ochranu a tvorbu životného prostredia.
Súčasťou konferencie
bola výstavka prác, projekt ov
a fotodokumentácie,
ako aj exkurzi a na lokality komplexného zúrodňovania svahovitých pod v Hlohoveckej
oblasti.
Na záver konferencie boli prijaté viaccré závažné odporúčania v oblasti riadenia, výsk.umu, projektovania,
školenia kádrov s ciefom sústavného sledovania eróznych javov, vypracovania
účinných metód a systémov
na postupné zmierňovanie
a odstraňovanie
erózie. Naliehavosf riešenia uvedenej problematiky vyvoláva skutačnosť, že len vodnou eróziou je ročne splavované do
vodných tokov asi štyri milióny ton ornice, množstvo
živín, pesticídov a roznych škodlivín, čo na jednej strane zapríčiňuje znižovanie úrodnosti pody a na druhej
strane znečisťovanie
vodných zdroj ov. Škody sposobené eróziou nášmu národnému hospodárstvu odhadujú
osa na dve miliardy Kčs ročne.
Z príležitosti
konania konferencie
bol Domam techniky CSVTS v Banskej Bystrici vydaný 188 stránkový
zborník, v ktorom je publikovaný široký okruh problémov, súvisiacich s erózíoH a protieróznou ochranou pody. Ako cenný materiál mMe dobre poslúžiť pracovnílmm riadiacich
orgánov viacerých rezortov, projektových organizácií, výskumných ústavov, škol, ochrany
prírody a krajiny, národných výborov a hlavne pracovníkom praxe (JRD, ŠM a pod.) v ich každodennej práci
v boji proti erózii.
Katedra

Doc. Ing. Ivnn Rybársky, CSc.,
mapovania a pozem. úprav SvF SVST,
Bratislava

Pracovní seminář o komparaci
nivelačních invarových latí
a pracovních etalonů

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický (VÚGTK) a Výskumný ústav geodézie a kartografie
v Bratislavě (VÚGK) uspořádaly společně dne 16. 6. 1981
v Praze pracovní seminář o komparaci nivelačních invarových latí a pracovních etalollů za účasti 16 vybraných
pracovníků specialistů
v této tématice z pořádajících

ústavů, z Geodetických ústavů. n. p., (GÚ) v Praze a Bratislavě, z Čs. metrologického ústavu v Bratislavě (ČSMÚ),
z katedry vyšší g.eodézie ČVUT a z katedry geodetických
základů SVŠT.
Cílem semináře bylo:
projednat a zhodnotit u nás používanou metodiku a
zkušenosti z laboratorní a polní komparace,
navrhnout opatření, která by ihned přinesla zvýšení
přesnosti určení průměrné délky laťového metru,
projednat p.erspektivy dalšího rozvoje v dané oblasti.
Po zahájení ředitelem VÚGTK Ing. Jaroslavem Koubou
byly pi'edneseny tři refe,ráty. V úvodním referátu "Zvyšování přesnosti průměmé délky lafového metru - naléhavá úloha dneška" poukázal doc. ing. Peter Marčák,
CSc. (VÚGK), na to, ž.e při řešení několika současných
úkolů, např. sledování rece\1tních pohybů zemské kůry
v horských oblastech metodou zvlášť přesné nivelace
(ZPN), nebo při sledování sedání vysokých přehrad (nad
50 m), dostala otázka eliminace nebo alespoň podstatného omezení vlivu chyby z nepřesné znalosti průměrné
délky laťového metru klíčový význam. Jmenovaný dále
selznámil přítomné s výsledky zkoumání odhadu průměrné délky laťového metru v laboratorních
podmínkách
získaných ve VÚGK, se stavem řešení dané problématiky
v zahraničí, zejména v SSSR a v Polsku, navrhl opatření, která mohou okamžitě příspět ke snížení vlivu chyby
z nepřesné znalosti délky laťového metru na výsledky
ZPN a načrtl persp8lktivu dalšího vývoje v dané oblasti.
V druhém
referátě
seznámil
Ing. Václav
Sanda
z VÚGTK účastníky s metodou komparací, používanou
v Dborovém kontrolním
měrovém
středisku
(DKMS)
VÚGTK, uvedl výsledky mnohaletých opakovaných komparací latí a etalonů a údaje o parametrech stupnic latí
a etalonů a upozornil zejména na zásadní vliv polohy
.9talonu při jeho komparaci i při komparaci nivellačních
latí. Podle výsledků měření vznikají rozdíly, způsobené
způsobem položení a podepření etalonu při komparaci
jak na komparátoru, tak na nívelační lati. Dále upozornil na vliv uložení etalonů v pouzdře a na rozdílnou kvalitu stupnic etalonů a jejich rysek a j.9jí vliv na výsledky komparací.
Ve třetím referátě seznámil Ing. Roman Gáťa z CSMÚ
v Bratislavě účastníky s metodikou komparací, používanou v tomto ústavu a sdělil údaje o přesnosti ústavního
etalonu, používaného při komparacích. Dále upozornil na
zjištěné změny délky etalonůRost
v důsledku rekrystalizace invar.!1 a na důl.ežitost pravidelného určování teplotního koeficientu roztažnosti etalonů.
V diskusi k referá,tům byly zejména uvažovány možnosti okamžitého zvýšení přesnosti komparací, jak bylo
uvedeno v cílech semináře. a byla diskutována opatření,
navrhovaná v doporučení oběma ústředním orgánům g.eodézie a kartografle. -Z významných příspěvků v diskusi
je třeba uvést příspěvek Ing. Františka
Beneše, CSc.,
z GÚ Praha k vlivu změny napětí invarového pásu nivelačních latí na délku stupnice a na teplotní koeficient
é1 příspěvek
Ing. Miroslava Herdy, CSc., z VÚGTK k mod.ernizaci metrologické
laboratoře
DKMS v souvislosti
s dokončením nové budovy ústavu ve Zdibech Instalací
laserového
flnterferenčního
etalonu Metra s dosahem
30 m a instalací termokomory
pro určování teplotního
koeficientu roztažnosti délkových měřídel a nivelačních
a paralaktických
latí s rozsahem změny teploty od 5 do
35 oe.
J.9dnánf semináře potvrdila, že chyba z nepřesné znalosti průměrné délky laťového metru je v současnosti limitujícím faktorem dalšího zvyšování přesnosti zvlášť
přesné a velmi přesné nivelace (VPN) v horách, a že
eliminace nebo alespoň podstatné snížení jejího vlivu
na výsledky niv,elačních měření je naléhavou úlohou.
Součástí semináře byla dále exkurze do metrologické
laboratoře VÚGTK v Praze 7 a do metrologické laboratoře ČSMú v Praze 5.
Průběh semináře i úroveň referátů a diskus,e lze hodnotit jako vynIkající, což bylo dáno jistě také účastí
úzkého kruhu specialisTů. Realizace doporučení. jak lze
očekávat vzhledem k. zainteresovanosti
účastníků, se jistě odrazí ve zvýš.ení přesnosti vybraných nivelačních
prací v příštích letech.
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Adamovské strojírny, n. p., nabízely již tradičně ofsetové stroje zn. Romayor a jedno- a dvoubarvové Dominanty. Ofsetové stroje ADAST jsou dnes světoznámé. Do
výrobního programu také patří perfektní strojní řezačky
papíru, přičemž výrobek Maxima MS 80 získal zlatou medaili. Zlatou medaili též získal knih tiskový příklopový
stroj Grafopress GPE.
.

PŘíSTROJOVÉ TECHNIKY

V letošním roce se konala v Brně 8. mezinárodní výstava obalové a tiskařské techniky EMBAX-PRINT. Po
mnoho let byla výstava polygrafických strojů a zařízení
začleňována do brněnského mezinárodního strojírenského
veletrhu. Časem došlo k vyčlenění polygrafických strojů
z výstavního fóra do samostatné mezinárodní výstavy,
a to s připojením výstavy obalové techniky včetně výrobků papírenského průmyslu. Výstava se koná ve dvouletém cyklu a je jedna z největších toho druhu v zemích socialistického společenství.
Význam grafických informací v oboru geodézie a kartografie stoupá. Jsou kladeny stále větší požadavky na
včasně a kvalitně reprodukované
grafické elaboráty.
Jestliže jsme předtím navštívili na jaře pražskou INTERKAMERU, I{de jsme shlédli moderní reprografické
přístroje a materiály, můžeme si po návštěvě EMBAX-PRINTU učinit poměrně ucelený přehled o novinkách z oboru
polygrafie, reprografie, obalové techniky a papírenského
průmyslu, které nám světoví výrobci nabízejí ke splnění
úkolů v oblasti reprodukce grafických gěl.
Z tuzemských
výstavovatelů to bylo především generální ředitelství Polygrafického průmyslu Praha (GŘPP),
které ukázalo výrobky svých 11 tiskařských závodů na
cílevědomé budování polygrafie v CSSR jako celospolečensky důležitého odvětvi národního hospodářství. Postupně se stavějí nové závody, rekonstruují starší a likvidují staré nevyhovující provozy. Byly vybudovány četné nové tiskárny v řadě měst, několik tiskáren je před
dokončením a v nejbližší pětiletce hude zahájena výstavba nových závodů. Naši občané dostávají např. do
rukou publikace z nového velkého ofsotového závodu
v Praze-Malešicích,
v podnicích se setkáváme
s výrobky nového specializovaného
závodu v Kolíně (Obchodní tiskárny), atd. Součástí GŘPP je i národní podnik
Grafotechna a Výzkumný ústav polygrafický. Grafotechna vystavovala malý a velký lícovací děrovač. Děrovače
umožňují lícování předlohy a kopírovacích podkladil. s přesností krytí ± 0,02 mm. Vystavena byla ořezávačka fólií
a filmů. K odstranění elektrostatických
nábojů při potiskování papíru a zvláště fólií z plastických hmot byl nahízen indukční nebo vysokonapětový
neutralizátor
statické elektřiny.
K obtahování sazby, např. pro účely
kartografických
nálepek, se vyrábí ruční litografický lis.
Ve spolupráci s Výzkumným ústavem polygrafickým byla •vyvinuta a n. p. Grafotechna nahízena výpočetní pomucka pro přesné stanovení osvitových časů při práci
s kamerou nebo kopírkou. Z ostatních výrobkil. byl na
výstavě sítotiskový poloautomat a pojízdný sušicí regál
na odkládání otisků. Zvláště je třeba upozornit na tiskové přípravky. V tomto roce bude v n. p. Grafotechna zaveden do výroby soubor přípravků pro nový fotochemický systém zhotovení ofsetové tiskové formy na
hliníkových anodicky oxydovaných deskách z pozitivních předloh. Světlo citlivý roztok je na bázi diazotovaných syntetických
koloidil.. Podstatnou předností je že
neobsahuje soli šestimocného chrómu a neovlivňuje' nepříznivě pracovní a životní prostředí. Je možno ovrstvov~t desky _i ~o zásoby a použít tyto ke zpracování i po
pul roce. Kopie se vyvolávají vodou.

K výrobkům zahraničních
vystavovatelll patřily zdokonalené fotosázecí stroje s obrazovkou (s možností korektury sazby před osvitem), vyvolávání textu z paměti
počítače, možnosti tabelové sazby atd. Za účelem automatizace stávajících řádkových sázecích strojů, a tím
jejich efektivnějšímu využívání v období zavádění fotosazby bylo vystavováno klávesnicové zařízení s automatickým vyplňováním šestistopé pásky a povelové zařízení připojené k sázecímu stroji. Výrobce předváděl zařízení na sovětském stroji Rossija, který byl pro ten
účel zapůjčen z jedné brněnské tiskárny. Produktivita
sázecího stroje se tím zvýšila na troj- až pětinásobek.
Nechyběly ani titulkové fotosázecí stroje a přístroje
U~oŽ~Ující modifikaci znaků (naklánění písma, jeho protazem atd.). Výrobci se též soustřeďují na neustálé doplňování katalogů písem (znakil.) o nové druhy.
Z produkce fotoreprodukčních
kamer připomeňme, že
v posledních letech se začínají vyrábět kamery se svislou
přímou optickou osou (v podstatě horizontální
kamery
ve vertikální poloze). Při podlaze se nachází držák předloh a ve výši prsou pracovníka je matnicová část. Kamery jsou prostorově nenáročné
a práce s nimi je
velmi pohodlná. K vystavovaným Výrobkům z oboru repro~ukční fotografie
stále patří vyvolávací přístroje.
K vIdění byl velmi dokonalý přístroj, kde byl vyřešen
průchod jednotlivými tanky i pro filmy o malých rozměrech [předvedeno na útržku papíru). Přístroj je opatřen indikací pro regenerační
systém. il to na způsob
přítlačných
válečků v zaváděcí části. Válečky signalizup ne'jen velikost plochy filmu, ale i rychlost jeho
pruchodu. Na důmyslném přístroji, který se vyrábí pro
různé šířky filmil., byla uplatněna
celá řada patentil..
Přístroj umožňuje zpracování reprodukčních
filmil. různé kvality.
Z produkce ofsetových tiskových desek byly nabízeny velkoformátové elektrografické
desky s hliníkovou
podložkou. Desky vykazují dostatečnou
citlivost vůči
světlu, takže mohou být osvitnuty i ve fotografické kameře. Nevyžadují žádnou zvláštní hydrofilizaci. Používá
se jich pro tisk středních i velkých nákladl\.. Dále byly
vystavovány desky ovrstvené citlivými vrstvami na bázi
diazosloučenin
nebo fotopolyméril.. Příslušné zpracovatelské zařízení ve velikosti kancelářského
stolu, obstará v několika minutách všechny úkony, které je třeba
k získání tiskové formy z nakopírované předlohy. Toto
zařízení je tedy dnes rovnocenným partnerem vyvolávacím přístrojům pro zpracování filmů.
Z teclmicli:ých důvodů se pravděpodobně
nevystavují
~.elké stroje vyžadující náročnou montáž a justaci. vý]lmkou byl jeden velkoformátový
archový ofsetový rotační stroj. Návštěvník však mohl vidět na jednom maloformátovém ofsetovém stroji, jak intenzívně se dnes
konstruktéři
věnují problematice vlhčení a navalování
barVy, tj. vlhčícímu zařízení a barevníku. Pětiletý výzkum
těchto zařízení na vysoké škole vyústil při konstrukci
harevníku k navalovacímu válci o velkém pril.měru a sedmi roztěracích válečků o malém průměru. Válečky konají radiální a axiální pohyb, přičemž jsou k ose navalovacího válce uloženy šikmo. Vlhčící válec má též velký prl\.měr a stejný jako navalovací. Obě soupravy mají
separátní pohon, oproti' tradičnímu jednopohonnému mechanismu.
Z,r,eprografických přístrojů upozorníme na zpětně zvětSUJlCI kameru, která umožňovala čtení snímků všech
mi.k:?formátů (mikrofiší, svitkových filmil., mikroštítkil.)
a ]ellCh reprodukci na ZnO papír. Kamera zvětšuje až do
formátu A2 s ~~edvolbou 1 až 9 kopií. K pozoruhodným
exponátum patľllo dálkové kopírovací zařízení napojené
na telefonní síť a umožňující přenos dopisů a grafických
př~dloh (kreseb, výkresů apod.), perových i tónových
v cernohílém provedení. Přenos lze uskutečnit meziměstsky i mezi kontinentálně.
v

Z přístrojů pro objektivní kontrolu tiskového procesu
byl vystavován ve zmíněné expozici přístroj na zkoušem potiskovatelnosti
papíru způsobem "mokrá do mokré". Při této příležitosti je třeba připomenout informaci
n p. Bar~y a laky, že v roce 1979 bylo započato s výstavbou zavodu na Výrobu tiskových barev a speciálních
nátěrových hmot v Praze-Hostivaři.
U tiskových barev
má dojít k dalšímu rozšíření kapacity a závod má mít
maximální možnou automatizaci výroby.
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Velká část výstavy patřila obalo'lé technice, papíru
a plastick}'m hmotám. Je třeba si přát, aby se na příští
výstavě objevily i výrobky našich kartografických
podniků a upozornila se odborná veřejnost, že i u map široké spotřeby lzejména plánů měst a turistických map]
se sleduje grafická úprava a kvalita díla.
Každá výstava je pro návštěvníka poučením. Přesvědčujeme se o neustálém zmenšování objemu ruční práce
na řadě úkonů (zpracovatelský
proces ve fotografii a
kopírnách]. o zvýšené ochraně zdraví při práci (odstraňování chromovaných citlivých vrstev], o zvyšování produktivity práce - např. fotosil7bou, o moderních metodách přenosu grafických předloh na dálku (dálkové
kopírovací zařízení], atd. Budeme si přát, aby novinky,
které se zavádějí, nebo již jsou zavedeny do čs. polygrafick}'ch závodů a osvědčují se, též se objevily i v kartografické pol ygrafii.
Doc. Ing. Vladimír Kraus, CSc.,
FSv ČVUT, Praha

-Vjačka
(Geodézie, n. p., Opava], Durčák-Klimeš
(Geodézie, n. p., Opava], RouL9-Roulová (ČÚGK], za ČSSR II
posádky Joska-Ledvina
(Geodézie, n. p., Pardubice], Vychodil- Vychodilová (KPÚ Praha], Vyhnálek- Vyhnálková (AMK Teplice] a samostatná posádka Chládek-Borcel (AMK Praha] .
.soutěž začala jízdou zručnosti a pokračovala
noční
etapou podle itineráře ve formě slepé mapy. Noční etilpa byla doplněna zajímavou noční stř,elbou ze vzduchovky. Denní etapy se jely postupně podle turistické mapy
v měřítku 1:100000, grafických schémut průjezdních křižovate,k, slepých map, šipkových itinerářů a itineráře
konstruovaného posádkami ze zadaných azimutů a vzdáleností. Řada průjezdních kontrol byla v definovaných
úsecích nahrazena kontrolami samoobslužnými, např. v,e
formě fotografií pohledů z trasy. Trať vedla překrásnou
krajinou německé strany Krušných hor. Prudká stoupání
střídala krkolomné sjezdy a řádně prověřovala [-idičské
umění posádek. Skoda jen, že silnice byly mnohde élŽ
příliš úzké a plné výmolů. Snad prúvě proto se objevily
četné technické závady na vozidlech.
V průběhu sOUtěŽ.9 posádky plnily řéldu úkolů. Mezi
nimi byl např. hod granátem na cíl, odhad vzdálenosti,
zkouška pravidelnosti jízdy a v neposlední řadě i pěší
orientační mikrozávod. Soutěž tedy kladla vysoké nároky na všestrannou připravenost posádek, byla však pro
každého účastníka zážitkem. Pi'ispělo k tomu také to,
že byla dokonale Clrganizačně zvládnuta, což je u německý'ch pořadatelů takř-ka pravidlem. A j9ště v jednom
jsou němečtí soudruzi téměř nepřekonatelní.
Dovedou
soutěži vtisknout vysokou společenskou úroveň. Akce se
stala výrazem přátelství a spolupráce mezi g.90dely socialistických států. Věi'íme, že pi'íští rok při Geodézia-Rallye v ČSSR - soutěži o Interpol1ár 1982 - se to podaří i nám.

S velkým úsilím a tentokrát i s dávkou závodnického
štěstí vyhráli čs. reprezentanti-geodeti
INTERPOHAR
1981, mezinárodní
brannnou automobilovou soutěž. Vítězství je o to cennější, protože v roce 1981 S.9 poprvé
tato soutěž jela pouze jednokolově v rámci jediného závodu, VIII. GEOKART RALLYE. která se uskutečnila ve
dnech 26. a 27. 6. 1981 v okolí Drážďan v NDR. Na náročné a přes 200 km dlouhé členité trati soutěže, rozdělené do j.9dné noční a pěti denních etap, měly čs. posádky technické potíže se svými vozidly. Největší obětavost prokázala posádka Durčák--Klimeš,
která soutěž
dojela s vypětím všech sil s úplně poškozenou spojkou.
V průběhu posledních dvou etap opravovala závadu přímo na trati, prakticky před každou časovou kontrolou.
Přes uvedený handicap soutěž ukonČila na velmi pěkném 20. místě a tím dopomohla družstvu ČS.SR I k Co91Obr. 1: Vítěz
VIII. GEOKART
RALLYE
kovému vítězství v soutěži. Soudruhům Durčákovi a KliIng. Miroslav Roule, CSc.
mešovi patří dík za vzornou reprezentaci. Je nutno ještě
poznamenat, 'že celkovou opravu vozu, spojenou s Výměnou spojkové lamely, zvládla posádka po dojezdu do cíle přímo na parkovišti prakticky do zahájení závěrečZ výsledků:
ného ceremoniálu SOUtěŽ09.Větší smůlu měla další čs.
1. Roule-Roulová
(ČSSR I]
posádka Vychodil-Vychodilová,
která pro poruchu brz2. Hartmann-Scholtz
(Dresden)
dového systému musela ze soutěže odstoupit. Nyní však
3. LĎffler-Nitzsche
(Dresden]
k vlastnímu průběhu soutěž8l.
5. Chládek-Borce,1
[Prahaj
Ke startu VIII. GEOKART RALLYE bylo přihlášeno 49
7. Pouč-Vjačka
(ČS.SR I]
posádek z NDR, ČSSR a LR. Dne 26. 6. odstartovalo 40
23. Bense-Reith
(MLR]
posádek, když v družstvu ČSSR I to byly posádky Pouč
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v soutěži družstev zvítězily posádky ČSSR I (386 TB]
před posádkami družstva Bastei NDR (415 TB] a GBF
NDR (444 TB]. Soutěž nedokončilo osm posádek, z družstev nedokončilo ČSSR II.
Ing. liří Chládek,
Správa pro dopravu MV, Praha

vymenovaný za docenta. Vedeckú hodnosť kandidáta vied
získal v roku 1965 a 1. 11. 1968 b'Ol vymenovaný za profesora. Okrem členstva v· r6znych vedeckých a odborných
radách vykonával v rokoch 1958-1963
fUll'kciu prodekana SvF SVŠT pre odbor gendézia a kartografia. Má rozsiahlu prednáškovú, publikačnú a vedeckovýskumnú činnosť. Zaslúžil s'a o rozvoj inžiniersko-priemyselnej
geodézie v ČSSR. Je autorom takmer 60 odborných a vedeckých prác a spoluautorom
celoštátnej
vysokoškolskej
učebnice Inženýrská geodézie II. Významná je jeho činnosť aj v Geodeticko-kartografickej
spoločnosti
(GKS]
ČSVTS. V rokoch 1964-1969 bol predsedom, od roku 1977
podpredsedom
Slovenského
ústredného
výboru
GKS
ČSVTS. Tiež je dlhoročným predsedom Odbornej skupiny
"Inžinierska geodézia" GKS ČSVTS. V roku 1979 mu bo10 udelené rezortné vyznamenanie
"Zaslúžilý pracovník
rezortu SÚGK".
31. října 1981 - Ing. Marcel Mimra, technický náměstek
ředitele Geodézi8', n. p., Praha, poslanec Národního výboru hl. m. Prahy a aktivista OV KSČ, nositel resortního
vyznamenání "Nejlepší pracovník resortu ČÚGK" a odznaku "Budovatel hl. města Prahy".

Z geodetického kalendáře
(říjen, listopad, prosinec)
Výroč! 50 let:
7. listopadu

1981 - Ing. AJnděla Sikulová!. Od 1. 9. 1970
působí jako_ prufesorka odborných zeměměřických předmětů na SPS stavební v Brně. Na dřívějších pracovištích
resortu g. a k. byla několikráte vyzn;amenána jako nejlepší pracovnice. V Mezinárodním roce ženy 1975 obdržela Čestné uznání ředitele a ZV ROH SPŠS v Brně za
úspěchy při modernizaci
výuky odborných předmětů.
V r. 1980 jí byla udělena Pamětní plaketak
25. výročí
v.-:niku resortu geodézie a kartografie.
1. decembra 1981 - Ing. Jozef Marek, vedúci prevádzky
výpočtového strediska (VS] Geodetického ústavu, n. p.,
Bratislava (GÚ]. Narodil sa v Paseke (okres Olomouc].
Po skončení Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave v roku 1955 nastúpil na GÚ, kde vykonával práce
fotogrametrické,
zhusťovacie, mapovacie a technického
rozvoja. V roku 1970 prešiel do novoaiadeného
rezortného VS. Je propagátorom
novej techniky,aktívnym
zle,p'šovatelom, členom viace:rých odborných rezortných komistí, organizačným a odborným garantom seminárov z oblasti automatizácie a dopisovatelom nášho časopisu. V roku 1960 mu bol o udelené rezortné vyzn'amenanie "Najlepší pracovník ÚSGK'.
20. decembra 1981 - Ing. Stefan Nemec, ekonomický námestník riaditela 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 Kartografický a reprodukčný ústav
v Modre-Harmónii (od roku 1963 v Bratislave], kde vykoc
nával funkciu vedúceho, iplánovacieho oddelenia. V rokoch
1968-1969
bol vedúcim personálneho oddelenia Kartografie, n. p'., Bratislava a v roku :L970 bol menovaný ekonomickým námestníkom riaditela SK. Je členom Odbornej
skupiny "Ekonomika a riadenie kvality' Slovenskej ge'Odeticko-kartografickej
spoločnosti ČSVTS. Bohatá je jeho
činnosť v Čs. zvaze telesnej výchovy. Je známym medzinárodným hádzanárskym
rozhodcom. Za zásluhy o rozvoj čs. telesnej výchovy mu bolo udelené "Verejné uznanie II. stupňa".

29. októbra

1981 - prof, Ing. Ondrej Michalčák, CSc., popredný odborník z inžiniersko-priemyselnej
geodé.-:te. Narodil sa v Polian:kach (dnes časť obce Látky] v okrese
Lučenec. Od skončenia Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave (SVŠT] v roku 1952, p6sobí na Katedre
geodézie S,tavebnej fakulty (SvF] SVŠT. V roku 1962 bol

23. novembra 1981 - Ing. Jozef Petráš, CSc., samostatný
vedecký pracovník Vedeckého laboratória fotogrametrie
(VLF) pri Katedre geodézie (KG] Stavebnej fakulty (SvF]
Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave (SVŠT]
a dlhoročný člen Redakčnej rady Geodetického a kartografického ob.-:oru. Rodák zo Štúrova. Od skončenia SVŠT
v roku 1952 p6sobí na KG SvF SVŠT. Najsk6r ako asistent
a odborný asistent, od roku 1957 ako výskumný a vedecký pracovník VLF. V roku 1963 získal vedeckú hodnosť kandidáta fyzikálno-matematických
vlied. Má úspešnú expertíznu,
prednáškovú,
publikačnú
a vedeckový'skumnú činnost Jeho odborná a vedecká činnosť je zameraná najma na vývoj a využitie metéd pozemnej fotogrametrie v r6znych technických a vedných odboroch.
Aktívne pracuje v Názvoslovnej a Terminologickej komisii pri Slovenskom úrade geodézie a kartografie. Bohatá je jeho činnosť aj v ČSVTS. Je členom Národriého komi,tétu Medzinárodnej
fotogrametrickej
spoločnosti a
dlhoročným predsedom Odbornej skupiny "Fotogrametria" Slovenskej
geodeticko-kartografickej
spoločnosti
ČSVTS.

Výročí 60 let:
21. listopadu

1981 Josef GaIl, vedoucí kádrového a
personálnlího útvaru Geodézie n. p., Opava. V resortu
pracuje od mládí a prošel výkonnou prací technika, zastával funkci normovače, ved. oddělení PaM a od r. 1970
pracuje ve funkci vedoucího KPÚ. Řadu let pracoval jako aktivista OV KSČ a nyní KV KSČ, aktivně se podílel
na socializaci našeho .-:emědělství. Na pracovišti vykonává funkci předsedy ZP SČSP, je nositelem resortního vyzlliamenání "Nejlepší pracovník resortu ČÚGK".
28. listopadu 1981 - František Krejcar, vedoucí kádrového a personálního útvaru Geodézie, n. p., Pardubice.
Aktivně se podílel na kolektivizaci zemědělství, za což
byl oceněn několika vyznamenáními. Po nástupu do resortu ČÚGK byla jeho práce ve stranických a odborářských funkcích oceněna "Diplomem k 50. výročí založení
KSČ" a "Pamětní medailí k 30. výročí osvobození ČSSR".
Je nositelem vyznamenání "Nejlepší pracovník
resortu
ČÚGK". Řadu let pracuje ve funkci soudce z lidu.

Výročí 65 let:
25. listopadu

1981 doc. Ing. Dr. Emanuel Procházka,
CSc., docent katedry' speciální geodézie na FSv ČVUT
v Praze. Od r. 1952 přednáší geodézii pro stavební obory.
Je autorem ,a spoluautorem řady skript a odborných pojednání. Ve svých vědeckých pracích publikOlVaných v Mšich i zahraničních časopisech se převážně zabývá problémy vyrovnávacího počtu s využWm statické metody.
Kromě toho věnoval pozornost
též otázkám
historie geodetických a kartografických
prací. Společně iS dr.
Houlem vydal tři díly skI1ipt "Z dějin zeměměřictví". Je
předsedou technické sekce. Spolku přátel NárodníhO' technického muzea.
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23. prosince 1981 - Josef Baťka, nositel Řádu práce. Jeho dlouholetá kartografická
praxe, organizační
schopnosti a osobní iniciativa jej přivedly v r. 1949 do funkce
vedoucího kartografického
provozu SZKÚ. V r. 1954 byl
jmenován ředitelem nově zříleného
Kartografického
a
reprodukčního
ústavu v Praze, který vedl po řadu let.
Bohatá je i jeho politická a veřejná činnost, která byla
po zásluze oceněna vysokým vyznamenáním a řadou
čestných uznání. Po odchodu z činné služby žije ve svém
rodišti v Kosticích, okr. Břeclav.
Výroěie 70 rokov:
29. okt6bra 1911 - In,g. Peter Janěok, vedúci referent oddelenia riadenia výroby Geodézie, n. p., Prešov. Rodák
z Voznice (okres Žiar nad Hronom). Do štátnej zememeračskej služby nastúpil 1. 6. 1932 na Inšpektorát katastrálneho vymeriavania
(IKV) v Martine. Po roku 1945
posobil v Košiciach na IKV a od roku 1949 na zememeračskom oddelení technického referátu KNV. V roku 1954
prichádza na Oblastný ústav geodézie a kartografie
v Prešove (neskol' Ústav geodézie a kartografie a Geodélia, n. p.), kde vykonával práce rozneho druhu a zastával viaceré funkcie. V roku 1962 ukončil popri zamestnaní štúdium odboru geodézia a kartografia na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave. Od roku
1972 do 31. 7. 1979 vykonával funkciu vedúceho prevádzky evidencie nehnuterností.
Od 1. 8. ]J979 pracuje ako
dochodca. Je nositelom rezortných vyznamenaní: "Najlepší pracovník SÚGK" v roku 1973 a "Čestného uznania
za zásluhy o rozvoj geodézie a kartografie" z rok ov 1968
a 1974.
7. listopadu 1981 - Ing. Bohumír Krška, dlouholetý geodetický pracovník měřicko-dokumentační
kanceláře ČSD
v Olomouci a od. r. 1'964 hlavní inženýr v této organi;-;ačn,í složce Střední dráhy. V praktické čínnosti se zasloužil o zavedení fotogrammetrie
pro účely ČSD a za
dlouholetou činnost v železniční geodézii byl oceněn
čestným uznáním ministerstva dopravy (1976) a titulem
"Nejlepší pracovník dopravy" (1970). Narodil se v Ceské Třebové, po odchodu z činné služby v r. 1972 žije
v Náměšti na Hané.
7. listopadu 1981 Ing. Bohumil Vo~fík. Narodil se
v Postřekově u Domažlic. Po studiích na vys. škole spec.
nauk ČVUT v Praze prncoval mnoho let v kat. měřlické
službě, později v soustředěné
měřické službě, kde zastával řadu vedoucích funkcí. Před odchodem z činné
služby byl vědeckým pracovníkem VÚGTK v Praze. Je
znám jako velmi agilní pracovník ČSVTS, který se zúčastnil vytvoření Společnosti pro geodézii a kartografU.
Za práci v resortu i v ČSVTS mu bylo uděleno několik
čestných uznání.
2. prosince 1981 - Ir~~. Jaroslav Biihm. Narodil se v Ivanovicích u Broo. Po absolvování zeměměřickéhio inželnýrství na ČVŠT v Brně v r. 1935 pusobÍ'! v kat. měřické
službě. V r. 1958-1967 zastával funkci ved. kontrolního
útvaru OÚGK Brno a Geodézie, n. p., Opava. Veřejně byl
činný jako předseda ZO KSČ a člen občan!ského výboru
při MěNV v Opavě. V I. 1972-1974 byl zástupcem ředitele KGKS pro Severomoravský kraj. Jeho odborná a politická č~nnost byla ohodnocena řadou čestných uznání
národních výborů, stranických i resortních.
8. prosince 1981 - doc. Ing. Jaromír Němeěek, docent
oboru geodézie a kartografie na FSv ČVUT v Praze. Po
studiích praooval v kat. měřické službě, v triangulační
kanceláři, osídlovací
komisi a v Agroprojektu.
Odtud
přešel v r. 1964 na katedru
geodézie a pozemkových
úprav, kde přednášel tuto disciplínu až do svého odchodu l činné služby. Jeho pubHkační činnost, věnovaná
otázkám pozemkových úprav, byla velmi bohatá. Svoji
veřejnou práci zaměřil na činnost v ČSVTS. Byl odměněni mnoha diplomy a čestnými uznáními.
Výročí 75 let:
11. října 1981 - Ing. Karel Dufek. Narodil se v Nové Říši. V činné službě zastávali funkci vedoucího zeměměřického odd. Generálního invelstora pro bytovou výstavbu

při KNV Brno a v. r. 1970-1974 funkci technicko-provozního náměstka Investoprojektu Brno. Externě vyučoval na
SPŠS v Brně v 1. 1945-1953. Veřejně pracoval v ROH
jako předseda CZV ROH při NV Brno, v KOR a v komisi
pro výstavbu NV města Brna. Je nositelem státního vyznamenání "Za zásluhy o výstavbu"
(1971) a jiných
čestných uznání.
19. prosince 1981 - Ing. Miloslav StejskaI. Narodil se
v Ústí u Havlíčkova Brodu. Po studiích na ČVUT v Pra:zle'zpracoval od r. 1928 ve státní měřické službě. Jeho bohaté zkušenosti v oblasti triangulačIlJích prací a celkový
rozhled uplatnil plně ve funkci ředitele Geodetického a
topografického
ústavu (GTÚ), v Praze, kterou zastával
řadu let. Veřejně a politicky byl činný nejen na svém
pracovišti, ale i jako poslanec ONV v Praze 3. Jeho práce byla oceněna čestnými uznáními a vYlnamenáními.

10. okt6bra 1981 - Karol Lukovič. Narodil sa vo Vozokanoch (okres Galanta). Po skončení nižšej obchodnej
školy nastúpil v roku 1917 na Finančné riaditelstvo v Bratislave. Od roku 1931 pracuje na Katastrálnom meračskom úrade v Čadci a potom v Bratislave. V roku 1946
prechádza na Fotograme'trický ústav pre Slovensko v Bratislave, neskol' na Slovenský zememeračský a kartografický ústav v Bratislave, ktorý bol premenovaný na Geodetický, topografický a kartografický
ústav a Geodetický ústav, kde pracoval až do 30. 6. 1980, t. j. do odchodu
IlJa zaslúžený odpočinok. V priebehu viac ako 63 rokov
pracovného pomeru vykonával práce rozneho druhu a
prešie'l viacerými funkciami. Je známy svojou kludnou,
rozvážnou povahou a ochotou poradiť mladším. Obdivujeme jeho nestarnúci elán, dušelvnú a telelsnú sviežosť.
Je nositerom "Čestného ulnania za zásluhy o rozvoj geodézie a kartografie" z roku 1968.

5. října 1781 - před 200 lety se narodil v Praze významný matematik, logik a filozof Bernard Bolzano, který se
stal jednou z nejvýraznějších vědeckých osobností v období našeho národního obrození koncem 18. a v prvé polovině 19. sto,letí. Jeho rozsáhlé vědecké dílo, čítající asi
40 spisů německy psaných, dočkalo se plného uznání až
po jeho smrti. Nejdříve byl oceněn jako matematik, neboť v tomto oboru přispěl k rozpracování matematické
analýzy, teorie funkcí a množin. Tzv. Bolzanova funkce
je dnes pro matematiky pojem. Společenské a sociálně
etické názory, vyjádřil ve svých "Řečech vzdělávacích".
Jeho spis "O nejlepším státě" je v našich zemích jediným
uceleným příspěvkem k utopickému socialismu. Dvousté
výročí narození tohoto myslitele je lařazeno mezi významná světová výročí UNESCO. (Zemřel v Praze 18. prosince 1848).
22. října 1906 - před 75 lety se v Plzni narodil RNDr.
Ing. Václav Staněk, význačný čsl. pracovník v oboru inženýrské geodézie. Pracoval řadu let ve VZÚ jako triangulátor, dále v přesné nivelaci a v gravimetrii.
Jeho
praktická činnost byla vždy podložena důkladnou teoretickou průpravou, kterou mu umožňovala aktivní znalost
světových jazyků. Řídil geodetické práce zadané v rámci OSN v cizině. Jeho velmi bohatá literární činnost byla zakoníčena spoluautorstvím knihy "Měřičské práce na
stavbách" s Ing. Dr. Svobodou. Za svoji práci byl mnohokráte vyznamenán. (Zemřel v Praze 7. září 1974).
28. okt6bra 1906 - pred 75.rokmi sa narodil v Mošovciach
(okres Martin] Ing. Jozef Predáě. Po štúdiiách v Prahe' nastúpil v roku 1929 na Inšpektorát katastrálneho vymeriavania v Košiciach, kde ako jeden z prvých pracovníkov
vykonával triangulačné práce. Neskol' pracoval na Ministerstve financií a v Triangulačnej kancelárii v Bratislave
(TK). Po oslobodení Československa pracoval na zememeračskom odbore Ministerstva financií v Prahe. V roku
1949 pre'Chádza do Nitry, kde pracoval až do svojej smrti

1981/303

Geodetickt a kartografickt obzor
ročnik 27/69, čislo 11/1981

304

(zememeračské
oddelenie technického
referátu
KNV,
Oblastný ústav geodézie a kartografie a Ústav geodé.:ie a
kartografie v Bratislave, Stredisko geodézie, Inžinierska
geodézia, n. p., Bratislava J. Zaslúžil sa o zriadenie TK.
Bol nositelom "Čestného uznania za zásluhy o rozvoj geodézie a kartografie'. Zomrel 27. 4. 1972 v Nitre.
5. listopadu 1906 - před 75 lety se narodil v Poříčí u Č.
Budějovic Ing. Dr. Max Wittinger. Po studiích působil
tři roky jako asistent u prof. Fialy. Svoji praktickou činnost zahájil u delimitační komise. Od r. 1942 pracoval
v oboru geodetických základů. V GTÚ v Praze zastával
funkci vedoucího provo.:u astronomickogeodetických
a
gravimetrických prací. Jeho literární činnost byla velmi
bohatá, připomeňme z ní knihu "Tíhová měření v ČSR
v letech 1945-1952", vydanou v SNTL v r. 1952. (Zemřel
16. listopadu 1972 v Českých Budějovicích).
28. listopadu 1881 - před 100 lety se narodil v Belebeji
Alexandr Stěpanovič Cebotarev, DrSc., profesor geodézie
na MIIGAiK, nositel Leninova řádu, zasloužilý pracovník
vědy a techniky. V Sovětském svazu bývá nazýván mistrem vyrovnávacího počtu, jeho knihy byly i u nás často
využívány. Jeho literární činnost byla velmi bohatá a zahrnuje většinu matematických otázek řešených v geodetických výpočtech. Mezi sovětskými geodety je řazen na
čestné místo vedle F. N. Krasovského.
1921 - pred 60. rokmi vydalo Ministerstvo verejných prác
v Prahe prvú IllIŠtrukciu na presnú niveláciu, diel I. (polné práce J, ktorá obsahovala podrobné pokyny na vykonávanie polných meračských prác. V záujme jednntného vykonávania prác v Československej jednotnej nivelačnej
sieti (ČSJNS) bola v roku 1950 zrušená a Ministerstvom
techniky vydaná Nivelačná inštrukcia na práce v ČSJNS.
Podla nových skúseností a vzhladom na začlenenie ČSJNS
do baltského výškového systému - po vyrovnaní bola
v roku 1968 Ústrednou správou geodézie a kartografie vydaná nová Nivelačná inštrukcia na práce v ČSJNS. V súčasnom období v rámci tvorby jednotného systému technických predpisov sa pripravuj,e Inštrukcia nl3.práce vo
výškových bodových poliach.
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Přehled o současném stavu fyziky
jádra, o jejích
ních

předpokladech

možnostech,

konfrontaci

výsledcích

atomového

a experimentálměření

a jejich

s teorií dává kníŽka

FYIIK.A
ATOMOVÉHO

lÁDRA

Obsahuje základní otázky teorie rozptylu, problematiku jaderných částic, stavby jádra a nukleárních interakcí spolu s přehledem nejdůležitějších
modelů
jádra. Probírá spontánní i indukované štěpení jader,
radioaktivitu,
jaderné síly, podstatu beta-rozpadu a
interpretaci slabých interakcí.

Vlastnosti

stabilních

jader

Rozpad nestabilních

jader

Pružný rozptyl
Jaderné síly
Modely jádra
Jaderné reakce
Rozpad

Slabé Interakce

Knfžka je určena pracovnfkOm v laderné energetice,
v oblasti aplIkacI IzotopO apod., posluchačOm vyso·
kých škol technického směru a širšfmu okruhu zájemců o atomovou fyziku.
Překlad z němčiny. 344 stran, 125 obrázků, 7 tabulek. váz. 39 Kčs.
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