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GEODETICKÝ

A. KARTOGRAFICKÝ

528.41+528.063.1
INGEDULD, M. - RATIBORSK'2',J.
lí.eiíenf polohovýCh změn bodl lokálnf geodetické sUě
z opakovaných měřenf
Geodetlcký a kartografický
obzor, 34, 1988, Č. 6, str.
140-140, 7 obr., lit. 12
Úloha určeni polohovýCh změn bodl1 lokálnlch
sltl
z opakovaných
měřeni je aktuálni jak při výběru lokalit pro výstavbu jaderných
elektráren,
tak při sledováni územl ohrožených
sesuvem či ověřováni výchozl sltě pro sledováni přetvářeni
objektl1. Navržený
systém výpočtu a Interpretace
výsledkl1 je dokumentován praktlckým přlkladem.

OBZOR

681.31 :528 PMD
nEXA4EK,

85

lil.

npMMeHeHMe MMKpo-3BM nMA-S5
nporpaMMHoe o6ecnelleHMe

B reO;!le3MM M ee

reoAe3HlIecKMií
H KapTorpaCl:>HlIecKMií 0630P,
34,
1988, N" 6, npHnolKeHHe C npoAonlKeHHeM, 1 pHC.,
nMT. 5
COKpal1leHHOe onHcaHHe AocTynHofo
nporpaMMHoro
06ecnelleHM~
MMKpO-3BM TECJlA
nM,lJ,-85 H ero
Hcnonb30BaHHe An~ HYlKA reOAe3HlIeCKHX pa60llHx
MeCT. V1HCl:>opMallH~06 OTAenbHblX 6H6nHoTeKax nporpaMM. npHBeAeHHble
cnHCKH nporpaMM Aei'ícTBHTenbHbl C 1. 4. 1988 r.

528.016
FLEGR, J.
Netradičnf zplisoby zajlštěnf polohy pevných bodli
Geodetický a kartografický
obzor, 34, 1988, Č. 6, str.
147-148, 4 obr., lit. 6
Dva zpl1soby zajištěni polohy pevných bodl1 podzemnl
značkou: elektronické
systémy a magnetické
systémy.
Jejich popis a hodnoceni. Námět na řešeni problematiky v CSSR.

681.31:528 PMD 85
PECHÁCEK, J.
Uplatněnf
mikropočftače
PMD-85 v geodézii
a jeho
programové vybavenf
Geodetlcký a kartografický
obzor, 34, 1988, Č. 6, přiloha na pokračováni, 1 obr., lit. 5
Stručný popis dostupného programového
vybaveni mlkropočltače TESLA PMD-85 a jeho využiti pro potřeby
geodetických
pracovlšt. Informace o jednotlivých programových
knihovnách.
Uvedené seznamy programl1
jsou platné k 1. 4. 1988.

528.41 +528.063.1
V1HrE,lJ,YJlb,lJ" M. -

PATVl60PCKVI,

51.

PeweHMe
M3MeHeHMií
MeCTononOlKeHMJI nYHKToB
MeCTHoií reO;!le3MlIeCKoií ceTM nOBTopHblMM M3MepeHMJlMM
reoAe3MlIecKHií
H KapTorpaCl:>HlIeCKHií 0630P,
1988, ·NO 6, CTp. 140-146,
7 pHC., nHT. 12

34,

3aAalla onpeAeneHH~
H3MeHeHMií MeCTononOlKeHH~
nYHKToB MeCTH~X ceTeií Ha OCHOBaHHH nOBTopH~X
H3MepeHHií ~Bn~eTC~ aKTyanbHoií KaK npH Bbl60pe
nOAXOA~wero pai'íoHa An~ CTpOHTenbCTBa ~AepHblX
3neKTpOCTaHllHií, TaK H npH cnelKeHHH TeppHTopHH,
nOABeplKeHHoi'í yrp03e onon3Heií, HnH lKe npH npoBepKe HCXOAHOií reO;!le3HlIeCKoií ceTH C llenblO Ha6nlOAeHH~ 3a H3MeHeHH~MH 06beKTOB. npeAnaraeMa~
CHCTeMa paClIeTa H npeACTaBneHH~ pe3ynbTaToB AOKYMeHTHpyeTc~ npaKTHlIeCKHM npHMepOM.

528.016
<pJlErP,

528.41+ 528.063.1
INGEDULD, M. - RATIBORSK'2',J.
Die Llisung der Lageveriinderungen
von Festpunkten
des lokaIen
geodlitischen
Netzes aus wlederholten
Messungen
Geodetlcký a kartografický
obzor, 34, 1988, Nr. 6,
Seite 140-146, 7 Abb., Lit. 12
Dle Aufgabe der Bestlmmung der Lagever1inderungen
von Festpunkten
des lokalen geodlltlschen
Netzes aus
wlederholten
Messungen 1st aktuell sowohl bel der
Auswahl von Lokalltllten filr den Aufbau von Kernkraftwerken
als auch bel der Verfolgung des durch
Bodenrutschung
bedrohten Geblets oder bel der Oberpriifung des Ausgangsnetzes
filr dle Verfolgung der
Objektlverformung.
Das vorgeschlagene
System
der
Berechnung und Interpreta tlon der Ergebnlsse 1st an
elnem praktischen
Belsplel dokumentiert.

528.016
FLEGR, J.
Nichttraditionelle
Verfahren
zur Sicherstellung
der
Lage von Festpuokteo
Geodetický
a kartografický
obzor, 34, 1988, Nr. 5,
Seite 147-148, 4 Abb., Lit. 6
Zwel Verfahren zur SlchersteHung
der Lage von Festpunkten
durch
unterlrdlsche
Vermarkung:
elektronische und magnetische
Systeme. Ihre Beschrelbung
und Bewertung. Entwurf zur LĎsung der Problematik
ln der CSSR.

681.31:528 PMD 85
PECHÁCEK, J.

51.

HeTpa;!lHllMOHHble cnoco6bl
onopHblx nYHKToB

o6ecnelleHMJI

nonOlKeHMJI

reoAe3HlIecKHi'í
H KapTOrpaCl:>HlIeCKHií 0630P,
34,
1988, N° 6, CTp. 147-148,
4 pHC., nHT. 6
,lJ,Ba cnoco6a
06ecnelleHH~
nonOlKeHH~ onopHblx
nYHKToB nOA3eMHoií MapKoií: 3neKTpoHHble H MarHHTHble CMCTeMbl. V1x onHcaHMe H OlleHKa. npeAnolKeHHe peweHH~ npo6neMaTHKH B 4CCP.

Aoweoduog des Mikroreschners
PMD-85 io der Geodiisite und seine Programmausstattuog
Geodetický a kartografický
obzor, 34, 1988, Nr. 6, Anlage mit Fortsetzung, 1 Abb., Lit. 5
Kurze Beschrelbung der zugllnl1chen Programmausstattung des Mlkrorechners
TESLA PMD-85 und selne Anwendung filr dle Bedilrfnlsse der geodlltishcen ArbeitssteHen. Information liber elnzelne Programmblbllotheken. Dle angeflihrten
Programmllsten
slnd ab 1. 4.
1988 gtlltlg.

GEODeTIcKÝ

528.41 + 523.063.1
INGEDULD, M. - RATIBORSKÝ, J.
Dete,rmining PosiUon Cltanges of po'i,nts of LoeaI Gendetie Networks on the Basis of Repeated
Measurements
Geodetický a kartografický
obzor, 34, 1988, No. 6,
pp. 140-146, 7 fig., 12 ref.
Pro·blem of dete~mtnúng changés in position af points
of IocaI networks
fr Dm repeated
measurements
ls
topical with the choice of lor-allties
for constructing nuclear power statio,o,s as well as with investlga túng the terrl'tOTY expolsed to danger olf Landsltp
O,r with the C'heock'of an tnHlal network fur studYing
the defarmatlon
of <OIbjeets. A pr,uposed Ip,racedure
af computation
and lnterpretation
of results is IIIustrated on 'a practical example.

528.016
FLEGR, J.
Untraditional
Methods
of Monumentation
of Fixed
Points
Geodetický a kartografický
obzor, 34, 1988, No. 6,
pp. 147-'148, 4 fig., 6 ref.
Two methods of locklng the position of flxed polnts
by means of underground
mark: electronlc and magnetlc systems. Their descrlptlon
and evaluation.
Suggestlon for solvlng the problem ln CSSR.

A cKARTOGRAFICKÝ OBZOR

528.41 + 528.063.1
INGEDULD, M. - RATIBORSKÝ,J.
Détermination
des variatbns
de posilbn
des points
du réseau géodésique
Ioeal par mesuragel!
répétés
Geodetický a kartografický
obzor, 34, 1988, No. 6,
pages 140-146, 7 illustrations,
12 blbllographles
!Ja dMermúnaUon des variations de pasiUon des polnts
dans les Irése;aux 10lcaux effectuée par mesurages
répétés est ;aussl bien actuelle pDur le cholx de localltés en vue de la cons:truc'li'on de centra les éle1ctronudéa'ires
que pour l',o,bse'rvation du territolre.
menacé par gllssement
Ou la vérJ[icatio'n
du réseau
tnHial pour 'obs'elr'v'ation ďouvrages en vole de tMnsfor1mation. Le systeme de calcul et ďi1nterprétation
dels résultats
suggéré
est docume'nté par exemple
p'ratlque.

528.016
FLEGR, J.
Manii!res non-,-traditionnelles
ďimmobilisation
de Ia
position des points fixes
Geodetický a kartografický
obzor, 34, 1988, No 6, pages 147-148, 4 Illustrations,
6 bibliographles
Deux maniěres
d'immobllisatlon
de la positlon des
points fixes par index-repěre
souterrain:
systěmes
électronlques
et systěmes magnétiques. Leur descriptiOn et évaluation.
Sugestlon de solutlOn du problěme
en Tchécos:ovaquie.

681.31528 PMD 85
PECHÁCEK, J.
681.31:528 PMD 85
PECHÁCEK, J.
Applieatiou of the PMD-85 Mieroealeulator
in Geodesy aud its Software
Geodetlcký a kartografický
obzor, 34, 1988, No. 6,
Supp:ement to be continued, 1 fig., 5 ref.
Brlef descriptton of an avaEable software of the TESLA PMD-85 mlcrocalculator
and !ts use for needs of
geodetlc workplaces.
Informatlon
on individua I software llbrarles. Presented llsts of programmes are valid since 1. 4. 1~88.

Mise en valeur du miero-ealeulatour
PMD-85 eu géodésles et son équipement de programmation
Geodetický a kartografický
obzor, 34, 1988, No 6, Annexe a sulvre, 1 illustratlon,
5 bibaographles
Descrlptlon brěve de l'équlpement
accessible de programatlon du micro-calcu'atour
TESLA PMD-85 et son
ut1llsatlon pour besoins des post es de travall géodéslques. Informatlons
concernant les blbllothěques
de programmatlon
partieul!ěres.
Les llstes des programmes
mentlónnes
sont valables 11.partur du premler avrll
1988.

Geodetickyilkiirto$raficky
ročník 34178, ,1988; i!lslo&

Historický

úkol resortu Českého úřadu geodetického

a kartografického

éJbzor

139

splněn

Řada čtenářů Geodetického a kartografického obzoru bude možná překvapena názvem článku a položí si otázku:
o jaký, ,historický" úkol jde, proč je takto honosně nazýván, kdy vznikl,kdo jej splnil? Úkol zněl v podstatě jednodušezaložit elfidenci právních vztahů k nemovitostEm v evidenci nemovitostí, ale svým významem, obsahem i rozsahem
je vskutku historický.
Revoluční přeměny po 2. světové válce, spojené zejména se socializací vesmce a se vzmkem jednotných zemědělských
družstev a státních statků,vyvolaly značné změny užívacích i vlastnických vztahů k nemovitostem, které nebylo technicky
zvládnutelné ani účelné evidovat v tehdejší pozemkové evidenci. Plánovap,é hospodářství vznikajícího socialistického
státu nutně potřebovalo přesnou půdní evidenci, především pro plánování a řízení rodící se zemědělské velkovýroby
a pro zabezpečení nákupu zemědělských výrobků.
Úkol vytvořit evidenci kvalitativně nového typu byl uložen v závěrech X. sjezdu Komunistické strany Československa a byl v roce 1956 konkretizován vládním usnesením k založení Jednotné evidence půdy. Tato evidence představovala technické dílo s údaji o nemovitostech podle jejich faktického užívání a její založení v letech 1956-1959
a následné systematické vedení bylo svěřeno sjednocenému resortu geodézie a kartografie.
V poválečném období došlo k velmi složitému vývoji i v oblasti vlastnických vztahů k nemovitostem. Konfiskační
a znárodňovací dekrety, revize pozemkových reforem, příděly zemědělské půdy v pohraničí, scelovací řízení, zrušení
intabulačního principu novým občanským zákoníkem v roce 1950 a řada dalších legislativních opatření výrazně
narušily evidenci vlastnických vztahů v pozemkových a železničních knihách a vyvolaly potřebu vybudovat nový
evidenční systém, který bude zabezpečovat ochranu socialistického společenského vlastnictví a osobního vlastnictví
občanů, řádnou správu národního majetku a přispěje i k ochraně zemědělského a lesního půdního fondu. Z těchto
důvodů byl v roce 1964 přijat zákon č. 22 o evidenci nemovitostí, který sloučil všechny předcházející evidenční nástroje
a dal základ i ke kvalitativně nové evidenci právních vztahů k nemovitostem. Svým obsahem odpovídal úrovni rozvoje
výrobních sil a výrobních vztahů, které naše společnost dosáhla v polovině šedesátých let.
Koncepce postupu prací při zakládání a vedení evidence právních vztahů k nemovitostem byla určena přímo zákonem. V prvých letech byly zapisovány jen běžné změny vlastnických vztahů, vlastnická práva nově vzniklá včetně
jejich omezení, správa národního majetku a nově vzniklá práva trvalého užívání národního majetku a osobního
užívání pozemků. Od roku 1967 byly postupně zapisovány právní vztahy k nemovitostem na základě přímého šetření
u vlastníků a správců nemovitostí. Toto šetření prováděli pracovníci středisek geodézie v okresech. Probíhalo za úzké
součinnosti se státními notářstvími a národními výbory a byly k němu využívány především údaje z pozemkového
katastru a z veřejných knih, jejichž vedení bylo v roce 1964 zastaveno.
Prakticky teprve v procesu zakládání evidence právních vztahů k nemovitostem v evidenci nemovitostí se prokázala
mimořádná náročnost úkolu. Přes veškerou snahu našeho resortu se nepodařilo v celém období legislativně dořešit řadu
problémů, např. evidenci právních vztahů v územích s nedokončeným scelováním a evidenční registraci listin, které
nepodléhaly řádné registraci u státních notářství. Závažným problémem zůstaly tzv. nedoložené právní vztahy k nemovitostem a velmi obtížný postup prací v osídlených pohraničních oblastech. Přitom zásadním problémem zůstala
otázka evidence právních vztahů k zemědělským a lesním pozemkům ve vlastnictví občanů, které jsou užívány socialistickými organizacemi nebo jsou v náhradním užívání, jejíž zjednodušení proti současnému stavu leží v oboru občanského práva. Zůstává skutečností, že zásadnímu řešení celé této oblasti nepřispěla výrazně ani dílčí novelizace zákona
o evidenci nemovitostí, provedená v roce 1983 v souvislosti s novelizací občanského zákoníku.
Přes tyto existující problémy, i přes skutečnost, že zápisy v evidenci nemovitostí nemají povahu právotvornou
(konstitutivní),
se podařilo vytvořit evidenci právních vztahů k nemovitostem, která zabezpečuje rozhodující celospolečenské zájmy a výrazně přispívá k právní jistotě občanů. Zůstává skutečností, že informace z evidence nemovitostí jsou základním a ve většině případů i jediným podkladem pro řešení změn právních vztahů k nemovitostem,
i když mají ve své podstatě pouze evidenční povahu.
Úkol byl splněn na území České socialistické republiky v závěru roku 1987. Po dobu 23 let se v průmťru 380 inženýrsko-technických pracovníků středisek geodézie zabývalo vyšetřováním a zápisy právních vztahů k nemovitostem do
evidence nemovitostí. Většina z nich si musela v průběhu let doplnit své znalosti i z právní oblasti, řada z nich prošla
dlouhodobým školením. Za uvedenou dobu založili 3,2 milionů listů vlastnictví a vytvořili dílo, které si vyžádalo
nákladu ve výši 585 milionů Kčs.
A za takto obrovskou práci, za úspěšné splnění stanoveného úkolu, patří kolektivům středisek geodézie upřímné
poděkování.
Vytvoření tohoto díla je i velkým závazkem resortu do budoucnosti. Naši pracovníci si musí uvědomovat plnou odpovědnost za vysokou kvalitu celé evidence nemovitostí, a to nejen při jejím běžném vedení. Celospolečenské požadavky
na kvalitu musí být zabezpečovány již při obnově jejích operátů tvorbou Základní mapy ČSSR velkého měřítka.
Jde o to, že ponesou právní odpovědnost za prováděná šetření a zápisy změn a následně tedy i za škody, způsobené
použitím nesprávných informací poskytnutých z evidence nemovitostí.
Koncepční záměry Českého úřadu geodetického a kartografického uvažují velice reálně s dalším zkvalitněním a posílením společenské funkce evidence nemovitostí. Základem tohoto procesu bude úplná novelizace právní úpravy evidence nemovitostí, která se výrazně dotkne i evidence právních vztahů k nemovitostem a spolu s rozvojem automatizace
přispěje i k racionalizaci prací.
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Ing. Miloslav Ingeduld, CSc.,
Ing. Jan Ratiborský, CSc.,
katedra geodézie a pozemkových úprav
FSv ČVUT vPraze

Řešení polohových změn bodů lokální
geodetické sítě z opakovaných měření

d(x)

Objektivní určení vektorů polohových či prostorových
změn bodů lokálních sítí z vyrovnání opakovaných
(etapových) měření a případné vyhodnocení prostorových změn dalších podrobných bodů přidružených
k této síti je stále aktuální úlohou. Obecnému řešení
této úlohy byl v období 7. PLP, v souvislosti s ověřením seismické stability lokalit vybraných pro výstavbu
jaderných elektráren, věnován rezortní výzkumný
úkol R 4-01 "Metody sledování prostorové polohy
geodetických bodů", koordinovaný Ing. J. Kukučou, DrSc., ředitelem mGK Bratislava. Pod vedením
zodpovědného řešitele Ing. M. Ingedulda, CSc., byla
kolektivem pracovníků ze tří kateder fakulty stavební
ČVUT řešena dílčí úloha R 4-01-02 "Měřické a výpočetní metody sledování prostorové polohy bodů".
Výzkumné zprávy k dílčí úloze jsou uloženy v knihovně
fakulty a ve mGK Bratislava.. V rámci této dílčí
úlohy byla v období 1980-84 mimo jiné ověřena na
modelech metoda určení vektorů polohových změn
bodů lokálních sítí a na modelech i prakticky metoda
přesného trigonometrického určení výškových rozdílů
v plochých terénech (s < 2 km, L/h < O,ls) [1]. Od
.počátku roku 1985 je metoda určení vektorů polohových změn mimo jiné úspěšně použita při sledování
bodů přesné lokální sítě "Jezerka". Výsledky dílčí
výzkumné úlohy uvedené v [3], související s danou
úlohou sledování prostorové polohy bodu, jsou formou
technologických postupů a zásad přílohami "Závěrečné
výzkumné zprávy č. 140/85, Metod sledování prostorové polohy geodetických bodů" mGK Bratislava 1985.
Řešení úlohy určení vektorů polohových změn vychází z teorie obecného vyrovnání souřadnic bodů
lokálních sítí ve zvolené souřadnicové soustavě, uvedeného např. v [4], [5] a [6]. Principy tohoto řešení
s ohledem na jeho praktické použití jsou dále jen
připomenuty a byly uplatněny při řešení integrovaného výpočetního systému.

a množina vztahů 'íť(x)
~(x)

Uvedené množiny funkčních vztahů
pisy:

= O.

O

=

: ~.k.'.~~).~.

= {~~(~~:
~~:

gp(xu

O}.

, Xk, Yk) = O

Yu

Považujeme-li při obecném vyrovnání všechny body za
určované, je nezbytné k jednoznačnému umístění sítě
v souřadnicovém systému a tedy k jednoznačnému řešení úlohy zvolit maximálně p < 2k - I podmínek
g;(x), I ~j ~ p.
Pro řešení funkčních vztahů !b(t), d(x) lze v případě
rovinných sítí vystačit se třemi vztahy typu
!bIt)

d(x)

Wi;k

Wi;

Bi;

=

=
=

+ LlYi;

LlXi; LlXik

v--·---·
'
+
LlYik

arccos -=========--~---

V•LlXii

arccos

V

Llxii

V
+

+ LlYii

LlXik

2

+ LlYi;

LlXi; LlXik _

+

Llxt

V

Llyii

LlYik

LlYik

+ Llyik

Llxik

'
(2)

LlYt,

V případě měření osnov směrů použijeme vztah IW, při
přímém měření úhlů vzt,:th 'w, který obdobně jako vztah
pro měřené délky značí identitu mezi měřenou a zprostředkující veličinou.
Funkčním vztahům (lb) odpovídá po linearizaci maticový zápis podle [3], [6],
D
(m.r)

v
h

A

=

(m.n)

Ir. 1)

G
Ip.n)

=

(n.I)

D=
(m. rJ

h I
(n.1) (m.1)

O

(3)

(P, 1)

A = { ofi(x)
oX;

(la)

jsou dány zá-

G={Ogi(X)!
oX;

Ip. n)

I

OqJi(t)
{ -ot; t=t·

(m. n)

každou geodetickou úlohu určení souřadnic bodů ve
zvoleném rovinném souřadnicovém systému jako rovnost dvou množin funkčních vztahů
t'§IX)

(lb)

Bm =fm(XI'YI"",Xk,Yk)

Důsledná definice zprostředkující veličiny s = (Sl' ... ,
sm) jako veličiny, kterou lze současně určit z měřených
veličin t = (tI' ... , tr) a např. rovinných souřadnic k
bodů sítě x = (Xl' YI, ... , Xk, Yk), umožňuje definovat

= d(x) za podmínky

{~I..=:. !~(~.I:
~.I:::::~~:.Y.k)}

ve kterém indexy v závorkách značí rozměry jednotlivých matic. Matice jsou dány množinami příslušných
parciálních derivací

2. Obecné vyrovnání lokálních sítí a integrovaný
výpočetní systém

~It)

=

}m.

lm.

I
x=",o

r

i. j=I '
n=2k

i. j=I

'

}p.n=2k

"'=XO

V uvedených výrazech jsou t*

i.j =

=

(tf,

1

(4)
•

...

, t:)

měřené

hodnoty měřených veličin, XO = (x~, y~ •...
, xk' Yk)
jsou přibližné souřadnice všech k bodů sítě. h =
= (dxu dyu ...• dXk' dYk) je vektor oprav přibližných
souřadnic, v = (VI' ...• Vr) je vektor oprav měřených
veličin, l = !b(t*) -dl",o)
a ~(xo) = O.
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Zvolíme-li právě nutný počet p podmínek k jednoznačnému umístění řešené sítě v souřadnicové soustavě,
tj. p = 3 (resp. 4) pro rovinné sítě s měřenými úhly
a alespoň jednou měřenou délkou (resp. sítě triangulační), hovoříme o vyrovnání volné sítě. Pak lze dokázat
platnost vztahů pro řešení vektorů oprav souřadnic h
F

1; p~v~ = min.

a měřenflll\" za podmínky

1

=

h

=

v

=

ATpI

P*-l DTP(Ah -

MATPI,

FT

I),
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těžiště vypočteného ze souřadnic k bodů. V případě
varianty HV platí uvedené vztahy pro k' ~ k bodů
sítě.
Ponecháme-li v matici FT nenulové prvky odpovídající jen souřadnicím dvou libovolných bodů v síti, např.
bodu 1aj, zvolili jsme variantu pevného bodu a směrníku (varianta BS),

"

+ GTG)-l

(ATPA

obzor

(3,

(5)

1 O
1

O

=

n)

O

...........
................

O

-y~

O

O

O

Xo
3
3

(9)

ve kterých P* je diagonální matice vah měřených veličin a P = (DP*-l DT)-l obecně plná matice vah zprostředkujících veličin.
Zvolíme-li v síti o k bodech větsí počet podmínek p,
3 < p < 2k - I, resp. 4 < p < 2k - I, jedná se o vyrovnání vázané sítě. Rozdělíme-li souřadnice bodů sítě
na dané x, Y a určované xo, yo, x = (x~, y~, ... , X~l'

LlYfl' Llx~j'
Ke stejnému výsleoku dojdeme zavedením podmínek
gl(X) = :q - Xl = O, g,(x) = Y~ - YI = O a g,(x) = rp~j-

Y~l' Xkl+1J Ykl+1J

-

•••

xk' Yk)

,

= (xo, x)

matice A' = {ofi(x)/oxn~j~12kl,
rovnání vázané sítě vektory
T

podmínky

ptvi' =

~

a určíme prvky

jsou výsledkem vy·
oprav h', v', řešené za

min.,

Platí tedy dXI = dYI = Oa s ohledem na ztotožnění sítě
dané přibližnými a vyrovnanými souřadnicemi v bodě 1
lze hodnoty -Y'j , x~ nahradit souřadnicovými rozdíly -

-;,--

platí

= og,(x)

Og3(X)

= _

T

měřených úhlů a délek splňující

podmínku

~
i=l

ptv~

=

1

= min. Tomuto požadavku vyhoví podmínky vyvozené
z lineární transformace.
Nadále budou uvažovány jen polohové sítě s měřenými úhly a délkami. Zvolme proto množinu funkčních
vztahů j>(x) popisujících shodnostní transformací,
Xi
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a

=

b
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+ cosrp xť - sinrp
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a lze dokázat,
při P = 3
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je zápisem rotace sítě kolem jejího

(11)

Střední chyby jednotlivých vyrovnaných měření a souřadnic leží na diagonále příslušných kovariančních ma, = <10
'Q Lii' 'fnx;
, = <10
2QK;i' my;
• = <10
2QKi+l.i+l'
P ro
t·10, mli
libovolnou dvojici bodů lze pak určit střední souřadnicové chyby

podmínky
k

realizováno

= O, který

matic

•••••••••••••••

(n. T)

i=1

je

o

tvar

V rovnicích (10) značí ET, Es jednotkové matice o rozměrech (r, r) a (m m' Vztahy (10) realizují transformaci
náhodného vektoru e* v souladu s algoritmem řešení
(dohy vyrovnáni. Matice L je nezávislá na volbě nutného
počtu podmínek ~(x) = O a ze snadno odvoditelného
vztahu DL = AK je zřejmá možnost objektivního hod·
nocení jen relativních vztahů přesnosti mezi body sítě.
Uvedený vztah je vyjádřením rovnosti funkcí vyrovnaných měření a vyrovnaných souřadnic. Z (10) získáme
běžným postupem kovarianční
matice vyrovnaných
měření M~t)a vyrovnaných souřadnic M~X)'

k

dx;

výsledný

(n.l)

+ lZyt> = min. Ztotožnění souřadnic těžišť vyplývá
z násobení prvých dvou řádků matice FT s vektorem h,
k

811'

oY'j

O.

Ze srovnání

Og3(X) = Llx~

8~1'

=

x~

Důsledkem těchto podmínek odpovídajících modifikované Helmertově transformaci, které můžeme aplikovat
bud na všech k bodů sítě (varianta H), nebo na některé
vybrané body (k'; 2 ~ k' < k) (varianta
HV), je
ztotožnění souřadnic těžišť sítě vypočtených z přibližných (xo, yo) a vyrovnaných (x = xo + dx, Y = yo + dy)
souřadnic a přimknutí polohy jednotlivých bodů dané
vyrovnanými
souřadnicemi k poloze bodů dané přibližnými

dXI = dYl

(10)

01
-Y~

zřejmě

(a, b, rp),

(viz např. [3], [6]), že platí pro matici G

FT=

a

(T.l)

}P' n~2k

).=u

1

LlY~j

vyplývá

FT

s (4)

Při označení náhodných vektorů chyb měřených veličin e* = (cf, ... , c~), vyrovnaných veličin e = (Cl, ... ,
cr), vyrovnaných souřadnic J = (óxl, ÓYI'... , ÓXk'ÓYk)'
vychází chybový rozbor úlohy ze zápisu De = D(e* +
+ v) = AS, GS = O. V souladu s (5) jsou výsledkem
řešení vektory

e

1 ~ i ~k,

=

oY%

obou postupů

G

V souladu

LJXli

Ogl(X)
oxy

oXf

Při řešení volných sítí je nezbytné zvolit k jednoznll-ěnému umístění sítě v souřadnicovém systému takové
podmínky ~(x) = O, které neovlivní hodnoty oprav

LlYli
arctg -..--.

-

LJX~j

Pak

1

LlY~j

rpli = arctg

a jejich střední hodnoty
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=
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kružnicové ókoH 2.2mxv, obsahuje zcela bezpečně
i skutečnou fyzickou polohu bodu. Současně platí
IMxv = 2Mxv' Zřejmě je-li vyrovnaná a skutečná poloha bodu.ve vztahu lineární transformace, jsou kružnicová či eliptická okolí opsaná vyrovnané poloze
bodu ukazatelem oblasti, ve které lze očeká_t s určitou pravděpodobností nejen výsledky opakovaného
vyrovnání sítě, ale i skutečnou polohu bodu. Tato
interpretace parametrů přesnosti je platná jen uvnitř
dané lokální sítě.

vr~,

V~
r",

Tr

QL1p'

V uvedených vztazích značí TrQLv" Tr QL., .Tr QK stopy submatic QLV,' QL.,

QL ""

iI::: II a

matice QK, tj.

součet jejich diagonálních prvků. Při praktických výpočtech dosazujeme namísto apriorní hodnoty střední
chyby jednotkové
oprav vyrov0 její odhad z hodnot
nané sítě, mo ""
pvv(m - n +p),'
jestliže poměr
~0/00>1-f1-'
f1- =0,707/Vm-n
+p. V případě
potřeby je možné určit pro vyrovnanou polohu bodů
střední elipsy chyb.

°
V~

S ohledem na sledovaný cíl tohoto příspěvku je důležitá správná
interpretace
uvedených
parametrů
přesnosti. Kovarianční matice M~x) je svými hodnotami
závislá na zvolených podmínkách řešení a z ní odvozená
kružnicová (tu,). 2mXY) či eliptická okolí opsaná vyrovnané poloze bodu ohraničují oblast, ve které lze očekávat
výsledky vyrovnání téže sítě z nezávisle opakovaných
měření provedených se stl'ljnou přElsností. Pro názornost
jsou na obr. 1 a 2 uvedeny výsledky vyrovnání téže
sítě s měřenými směry a délkami variantou ES a H.
Pro tuto síť byly měřené veličiny odvozeny'z hodnot
vypočtených z volených exaktních souřadnic generátorem náhodných čísel se středními chybami. souborů
m", == 0,52 mgon a m. = 5 mm. Hodnota 0,52 mgon
odpovídá dosavadnímu označení 5,2cc,tj.centisimálních
vteřin. Přibližné souřadnice vyhovují podmínce linearizace LI(cm) = Vdx~ + dy~ < 11,5 V;(km),
zaručující
např. cifernoli shodu oprav Vi, vypočtených z (6) a vyrovnaných souřadnic, v setinách milimetrů. Jednotlivé
body jsou zobrazeny z exaktních souřadnic, přibližná (0)
a vyrovnaná poloha (/\ ) bodu je vyjádřenf! vf'),tor'lvě.

Na obr. 1 jsou zakresleny výsledky, yrovnání variantou BS s referenčním bodem 2°apevuým
směrem !p2.5' Posuneme-li nyní vyrovnanou polohu všech
bodů o vektor 2°2 a Pooto9íme·li jeho koncový bod
li. úhel y se středem otáčení v bodě 2, obdržíme transformovanou polohu ("). Připojíme-liktěmto
bodům

----·:>6'1
2

Na obr. 2 je zakreslena skutečná poloha bodů v původním (iI) a posunutém (i2) stavu. K vyrovnání obou
etap byly použity tytéž přibližné souřadnice. Měřené
veličiny pro první etapu (iI) jsou totožné s použitými
pro. vyrovnání BS, pro .druhou etapu jsou odvozeny
~ exaktních (i2) opět generátorem náhodných čísel
(m1p = 0,53 mgon, m. = 4,8 mm). Výsledky vyrovnání
(Hl, H2), poloha těžiště z přibližných, vyrovnaných
souřadnic (TO = TI" = T2~) a posunutých souřadnic
(T2), jsou zakresleny vektorově k základní exaktní
poloze. Obdobně jako u varianty BS je u všech bodů
naznačen posun vyrovnáÍié polohy bodu (Hl) o vektor
TOTI do po.lohy (i"). V tomto případě kružnicová okolí
opsaná z této posunuté polohy obsahují skutečnou
polohu bodu až při poloměru 4.2mxv' Vyrovnaná
poloha bodu vznikne i v tomto případě posunutím
a pootočením, přičemž hodnotu pootočení nelze tak
jednoduše znázornit jako u metody (BS). Přesto, že
hodnoty vyrovnaných měření jsou totožné s výsledky
vyrovnání BS, je střední souřadnicová
chyba
2Mxy < IMxy (3,1 mm < 6,4 mm). Výsledky vyrovnáníz měřených hodnot po rovnoběžném posunu bodů 1,
2,5 do polohy 12,22, 52jsou označeny H2. Vyrovnané
polohy bodů (H2), jejichž vektory polohových změn
jednoznačně vybočují z kružnicových okolí 2. 2mxv vyrovnaných bodů (řešení Hl), signalizují pohyb všech
bodů sítě. Důsledkem podmínky [h[2 = min. je opět
přimknutí vyrovnané polohy bodu k přibližné. Prů.
měrná hodnota skutečného posunu bodů 1, 2, 5 je
rozdělena na všeehny body. Výsledkem je posun boaů
1,. 2, 5 správným směrem (viz příslušné ;polohY<J:l2),
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avšak s přibližně poloviční délkou vektorů polohových
změn a u bodů 3 a 4 (polohy H2) opačným směrem.
Z uvedených skutečností a dalších studií vyplývá
pro aplikace vyrovnání volných sítí k určení polohových změn bodů z opakovaných měření
1. Citlivější rozpoznání vzniku polohových změn náhodného směru a velikosti variantou H.
2. Možnost objektivního rozpoznání vektorů polohových změn bodů při vyrovnání variantou BS, za
předpokladu buď neměnné polohy bodů BS či
určení jejich posunů jiným způsobem.
3. Riziko mylného určení vektorů polohových změn
při rovnoběžném posunu poloviny či většiny bodů
sítě.

na polohové změny bodů usuzuje z opakovaných
měření uvnitř sítě. Poněvadž polohovou změnu lze
určit jen jako relativní vztah k něčemu pevnému, je
nezbytné aplikovat v tomto případě vyrovnání volné
sítě s kombinací variant H a BS. I v těchto případech
je zpravidla z bodů sítě sledován pohyb dalších
podrobných bodů, které nebylo vhodné zařadit do
konfigurace polohové sítě (jednostranné záměry, nerovnoměrné délky záměr apod.).

b)

VB'~·1.I'.' ---..

.6

A

---------------

Výsledkem teoretických studií bylo sestavení integrovaného výpočetního systému programem GPUVOL
v jazyce Fortran DOS/EC (autor Ing. J. Ratiborský, CSc.) a [10], kterým lze řešit:
a) vyrovnání volné i vázané sítě včetně všech parametrů přesnosti a rozkladukovarianční matice vyr.
souřadnic na součin vlastních vektorů a vlastních
čísel, testování oprava odhad velikosti ojedinělých
systematických chyb či omylů,
b) optimalizovaný návrh přesnosti měřených veličin
při zvolené střední chybě v poloze. K zadání této
apriorní analýzy přesnosti postačí souřadnice bodů
odsunuté z mapy, návrh záměr pro měřené směry
a délky čísly koncových bodů a střední chyby
měření mlf' ms),
c). odhad průměrné hodnoty chyb daných bodů při
vyrovnání vázané sítě,
d) odhad parametrů přesnosti bodů určených z nutných měření.
Integrovaný výpočetní systém, uložený na katedře
geodézie a p. ú. FSv ČVUT Praha, je určen především
pro výzkumné a pedagogické účely.

Především je nezbytné si uvědomit, že geodetickými
metodami lze z opakovaných měření určit jen vektor
polohové změny centračních značek stabilizací bodů
a středů cílových znaků umístěných na objektech či
nepřístupných místech v terénu (skalní útvary, příkré
stráně apod.). Závisí pak na typu stabilizace (povrchové, hloubkové), homogenitě terénu a na komplexním
geologickém rozboru, jak lze zjištěný pohyb centračních značek a cílových znaků interpretovat.
Z hlediska vlastního určení vektorů polohových
změn rozeznáváme principiálně dva případy
a) v okolí sledovaných bodů (zóna ohrožení) existují
tři a více bodů, jejichž polohu lze s ohledem na očekávané polohové změny sledovaných bodů považovat za stabilní (body A, B, C na obr. 3a, body A,
B, C, D na obr. 3b)
b) v zájmovém prostoru i v jeho okolí je stejná pravděpodobnost postupného pohybu všech bodů
(obr. 3c).
V případě ad a) se určují polohevé změny sledovaných
bodů řešeIl.ím vázané sítě (plošné, liniové) při současném ověření stability daných bodů. V případě ad o) se

.
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Obr. 3 Různé

případy

sítí pro sledování polohových
změn

Základem vyhodnocení polohových změn bodů je
důsledné statistické sledování vývoje měřených veličin a vyrovnaných měření včetně vývoje úhlových
uzávěrů trojúhelníků. Ve spojitosti s testováním
hodnot oprava hodnocením souborů měřených směrů
a délek je nezbytné věnovat maximální snahu včasného rozpoznání systematických chyb. Podrobnosti
osta tistickémsledováníměřenýcha vyrovnaných veličin
jsou uvedeny ve výzkumné zprávě ke 4. etapě dílčí
výzkumné úlohy [3]. Systém vyrovnání vázané
(VS, HV) a volné sítě (BS, H) je uveden na následujícím diagramu na obr. 4.
V případě ad a) předpokládáme zpravidla polohovou sít tvořenou body danými a většinou či všemi
body sledovanými. Po určení souřadnic všech bodů
v 1. etapě (označení VSI) se vždy ověřuje stabilita
daných bodů porovnáním výsledků vyrovnání variantou HV (podmínka \h[2 = min. je uplatněna jen
na dané body) řešených Z měřených prvků 1. a i-té
etapy. Pokud délka vektoru polohové změny překročí
u jediného z daných bodů hodnotu 2.2Mxy1, opraví se
o zjištěné rozdíly souřadnic (L1HVli) všechny dané
body (VSI
L1HVli). Takto opravené souřadnice
daných bodů jsou výchozími pro řešení výsledných
souřadnic příslušné etapy. Pokud tvoří dané body
samostatnou síť, postupuje se při jejich ověření vyrovnáním variantou H.
V případě ad b) určí se výsledné souřadnice 1. etapy variantou BS. Jako body BS (referenční bod a bod
pro pevný směrník) mohou být vybrány i body, mezi
nimiž není přímá viditelnost. Po zaměření druhé etapy
se určí vyrovnané souřadnice 1. a 2. etapy variantou H (Hl, H2). O zjištěné rozdíly v souřadnicích
bodů BS (L1BS1.2)'zjištěných z vyrovnání Hl a H2, se
opraví jejich vyrovnané souřadnice z 1. etapy. Takto
opravené souřadnice bodů BSa vyrovnané souřadnice
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ostatních bodů z 1. etapy jsou nyní přibližnými (x~)
pro řešení výsledných souřadnic 2. etapy (BS2). Tento
postup se pak dále opakuje.
K interpretaci zjištěných polohových rozdílů bodů
sítě z opakovaných etapových měření je nezbytné
komplexně posoudit všechny informace ze statistického sledování vývoje měřených a vyrovnaných veličin s graficky zobrazeným vývojem vektorů polohových změn sledovaných bodů. Počínaje čtvrtou a vyjimečně již ve třetí etapě, lze rozpoznat případnou
tendenci pohybu. S ohledem na tuto skutečnost je
vhodná následující organizace etapových měření sítě
ve vztahu ke zvolenému časovému intervalu jednotlivých etap. Tento interval se volí zpravidla na základě
velikosti očekávaných polohových změn a jejich kritických hodnot. V rámci první základní etapy se zaměří síť včetně sledovaných podrobných boaů dvakrát
nezávisle v krátkém časovém odstupu. Zjištěné rozdíly měřených a vyrovnaných veličin ověří možnosti splnění požadované přesnosti v poloze bodů
a jsou vhodným podkladem pro interpretaci výsledků

etapového sledování polohových změn. Uprostřed zvoleného časového intervalu se zaměří síť kontrolně
potřetí. Měření, provedené po uplynutí prvého zvoleného časového intervalu pro měření etap, je již v pořadí
čtvrté a umožňuje vyslovení objektivních závěrů
o možnostech rozpoznání polohových změn sledovaných bodů. Tento postup lze považovat za nezbytný
v případech volby větších časových intervalů a zejména činí-li náklady na měřické a výpočetní práce zlomek
možných národohospodářských ztrát z chybné interpretace výsled~ů. Při volbě krátkých časovýchintervalů musí být tyto alespoň dvojnásobkem doby potřebné
k zaměření sítě.
Jakýkoliv výpočetní systém, založený na řešení
volné sítě s očekávaným pohybem všech bodů selhává,
je-li tento pohyb rovnoběžný u více než 50 % bodů
(viz obr. 2). Je proto nezbytné volit v těchto případech kontrolní záměry na vzdálené body mimo síť, či
použít ke kontrole zjištěných vektorů polohových
změn bodů sítě záměr na vybrané podrobné body na
objektech, skalách apod., u nichž v období mezi konkrétními dvěma etapami není očekáván větší pohyb.

4. Sledováni polohových změn bodů lokálni sítě
~,Jezerka" a podrobných bodů skalních útvarů
V oblasti povrchového dolu Os. armády v SHR je
z bezpečnostních důvodů založena lokální síť "Jezerka" jako součást větší nadřazené sítě. Z bodů lokální
sítě (21, 26, 27) jsou rajóny zaměřeny podrobné body I
až 11, umístěné po dvou a po třech na skalních útvarech. Pravděpodobnost možného postupného pohybu
všech bodů sítě je stejná.
Body lokální sítě jsou stabilizovány hloubkovou stabilizací (4-10 m) s nucenou centrací. K měřeni sítě
bylo dosud použito teodolitu Wild T2 s dálkoměrem
Di 4L. Součtová a násobná konstanta dálkoměru byla
pravidelně kontrolována měřením na základně. Na
základně vstupní analýzy přesnosti bylo rozhodnuto
měřit osnovy směrů v šesti skupinách a délky dvakrát
nezávisle (pokud možno v různé dny). Při podezření
na systematický vliv boční refrakce signalizovaného
testem oprav u některých záměr probíhajících nízko
nad terénem (např. záměry z bodu 23), byly osnovy
směrů zaměřeny též dvakrát nezávisle v různých
dnech s časovým posunem 4-5 hodin. Zavedením
průměru z obou měření jak u směrů, tak délek a důsledná kontrola dálkoměru umožnily z velké části elimi-
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novat zejména ojedinělé systematické chyby měření.
Časový interval etap byl nejprve tříměsíční. V poslední
době byl z bezpečnostr.ích důvodů zkrácen na jeden
měsíc, avšak podrobné body skalních útvarů jsou
měřeny stále v tříměsíčních intervalech.
Jak je zřejmé z obr. 5, je síť tvořena k = 8 body
o n = 16 určovaných souřadnicích. V síti je měřeno
celkem rv' = 42 směrů, r$ = 21 délek a tedy r =
= r<p r, = 63 měřených veličin. Měřeným veličinám odpovídá m = 55 zprostředkujících
veličin
(m(W) = 42 8 = 34 úhlů a mis) = 21 délek). Při
nutném počtu p = 3 podmínek je v síti m - n
p =
= 42 nadbytečných pozorování oproti r - (m - n
p) = 21 nutných pozorování.
Z rozboru jedenácti tříměsíčních etap byla zjištěna
střední chyba směrů m<p = 0,31 mgon odvozená z vývoje dvaceti úhlových uzávěrů a střední chyba délek
ms = 1,86 mm odvozená z vývoje středních rozdílů
souborů 21 dvojic délek. Objektivita zjištěných středních chyb je trvale ověřována poměrem 0,9 až 1,1 jednotkových středních chyb mo/ao. Uvedeným středním
chybám měřených veličin odpovídají střední chyby
souřadnicové IM"'lI-"-- 2Mxy = 1,15 mm u varianty BS
a 2Mxy = 0,7 mm u varianty H. Uvedené průměrné
hodnoty středních chyb měření a vyrovnaných souřadnic jsou především výsledkem vysoké kvality měřických prací prováděných pracovníky geodetické skupiny Stavební geologie n. p. Praha.
S ohledem na diagram použitého výpočetního schématu na obr. 4 (spodní část), řešící výsledné souřadnice
variantou BS s ověřováním polohy bodů B8 variantami H, bylo odvozeno kritérium LIdI pro délky di
vektorů polohových změn bodů sítě
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útvaru. Přesnost podrobných bodů skalních útvarů,
jejichž výsledné souřadnice jsou určeny průměrem
z rajónů zaměřených z bodů 21, 26 a 27, je charakterizovár.a průměrnou hodnotou střední souřadnicové
chyby mXY ~- 2,3 mm. S ohledem na přesnost bodů
polohové sítě bylo odvozeno kritérium Lld2 pro posouzení délek vektorů polohových změn

+

+

+

LIdI

= Vl,152

+ 0,7 .2. V2 = 3,7
2

+

Na obr. 6 jsou výrazně vyznačeny výsledky 5. a 10.etapy (zimní měsíce) a těžiště T určené ze souřadnic všech
etap. Z vývoje vektorů polohových změn je zřejmý
pohyb skalních útvarů s ročním obdobím v mezích
kružnice o poloměru 7 mm opsané z těžiště a praktický návrat do výchozí polohy v zimních měsících
v mezích kružnice o poloměru 3,5 mm opsané z těžiště.

o
I

10 mm

-těžiště změn
+ 5posun

>::::;

4,0 mm.

v5.et.

@
10

5
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Překročer.í tohoto kritéria interpretujeme jako pohyb
bodu. Tímto kritériem se testují vektory polohových
změn vyhodnocené z vyrovnaných souřadnic dvou
sousedních etap a současně dané etapy vzhledem
k 1. etapě. vývoj vektorů polohových změn bodů sítě
je uveden na obr. 5. Z vyznačených kružnic o poloměru 4 mm, opsaných poloze bodu zobrazené z výsledků 1. etapy, je zřejmá stabilita bodů 23 a 24 prakticky až do 9. etapy a u bodu 22 přibližně do 7. etapy.
Tyto body jsou umístěny na vnějším okraji cesty.
Jejich pohyb odpovídá zatím vlivu ročních období
v kombinaci s otřesy způsobenými pojížděním těžkých nákladních automobilů a strmostí svahu pod
cestou. U ostatních bodů je jednoznačně zřejmý pohyb
ve směru spádu terénu ovlivněný postupně se blížící
skrývkou terénu, která se přiblížila nejvíce k bodu 21.
Z vývoje vektorů polohových změn těchto bodů je
zřejmý výrazný pohyb vždy v období listopad-únor,
tj. mezi etapami 5. a 6., 10. a 11., a praktickou stabilní
polohu v období duben-prosinec suchého roku 1986,
tj. v etapách 7-10. Ze zákresu vektorů je též zřejmé
snadnější posuzování pohybu bodů počínaje 4. etapou. Náhodný rozptyl výsledků vyrovnání u bodů 23
a 24 ukazuje na jejich větší stabilitu, zatímco u ostatních bodů je rozeznatelná vznikající tender.ce jejich
pohybu.
Na obrázku 6 je pak zobrazen vývoj vektorů polohových změn vždy jednoho z bodů téhož skalního

I

o

4

10_

9
10o
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Obr. 6 vývoj polohových změn některých bodů na skalních útvarech
Z uvedených výsledků je zřejmá objektivita určení
vektorů polohových změn bodů lokálr.ích sítí navrženým výpočetním systémem kombinujícím vyrovnání
volné sítě variantou B8 a H. Řešení praktických úloh
prokázalo současně značné riziko použití jen vyrovnání
varianty H. Prakticky rovnoběžný pohyb poloviny
bodů lokální sítě "Jezerka" počínaje mezi 5. a 6. etapou by byl v souladu s obr. 2 mylně vyjádřen polovičními hodnotami vektorů u bodů 25, 26, 27, 28 a výrazným pohybem opačného směru u bodů 21, 22, 23
a 24. Ke kontrole správného posouzení pohybu bodů
sítě se využívá jednak záměr na dva vzdálené body
mimo síť a počínaje 5. etapou též vzájemného relativního vztahu bodů lokální sítě a její orientace k vybraným podrobným bodům skalních útvarů.
Na základě doporučení Ing. P. Vyskočila, CSc.,
o možnosti využití fyzikálních vlastností tenzoru deformace, jsou řešeny plynulé změny vývoje vektorů
polohových změn a hlavních směrů deformace (dilatace, komprese) programem Ing. J. Kosteleckého, CSc.,
[8], pro vybraná časová období. V souladu se základními informacemi o využití tenzoru deformace [12]
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Uvedená metoda určení vektorÍl polohových změn
bodů lokálních sítí za předpokladu postupného pohybu
všech bodů je použitelná jak při sledování seismické
stability lokalit vybraných pro výstavbu jaderp.ých
elektráren, tak i ve všech ostatních případech sledování polohové či prostorové polohy bodu. Uvedený
příklad sledování lokální sítě "Jezerka" a podrobných
bodů jako jeden z konkrétních řešených případú, je
dokladem o spolehlivosti uvedené metody, která nevyžaduje žádný speciální výpočetní program a není
ani podmíněna trvalým zachováním počtu bodů a záměr ve všech měřických etapách. Současnč se jako
zcela nezbytná jeví využití tenzoru deformace, jehož
vlastnosti jsou známy odborníkům ostatních profesí
a umožňují skloubit výsledky geodetických měření
a výsledky dalších fyzikálních měření.

1 - 10 etapa

o

400m

__

dilatace

-_komprese

je na obr. 7 ukázána jejich praktická aplikace pro
vybrané trojúhelníky lokální sítě.
Vyjádříme-li změny souřadnic vosách x, Y polynomy 1. stupně u = AI
Blx
ClY' v = A2
B2x
C2y, jsou prvky symetrické Td a antisymetrické T r částí tenzoru deformace
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[4] INGEDULD, M. - JOKL, L.: Praktické ř'ešení
volných geodetických sítí, Geodetický a kartografický obzor 28 (70), 1982, str. 319-325.
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measurments, Technical papers, Series GK 4'8.5,
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Označíine-li LI = ex
e.y,
Yl = ex - ell'
Y2 = 2e:ry,
Y = VYi y~, jsou hlavní osy tenzOIU deformace el
(dilatace), e2 (komprese) a jejich úhel stočení qJ k osám
souřadnic dány vztahy
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Do redakce došlo: 22. 9. 1987

Na obr. 7 jsou zakresleny v příslušném měřítku velikosti os el, e2 za období mezi 1. a 10. etapou. Současně je zakreslen čárkovaně směr střižné deformace.
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Netradiční způsoby zajištění
polohy pevných bodů

S rostoucí mírou používání těžkých mechanizačních
prostředků v zemědělství a stavebnictví se rok od roku
zvyšuje počet poškozených geodetických bodů. I když
důležité body jsou osazeny podzemními značkami,
není vždy jednoduché a snadné polohu bodu, jehož
povrchová značka byla zničena, znovu vyhledat. Proto
se obrací v poslední době zájem k novým, netradičním
způsobům zajišťování polohy pevných bodů, které
by měly splňovat dva základní požadavky, a to možnost umístění pomocné značky mimo dosah ohrožení,
dále pak možnost tuto pomocnou zajišťovací značku
kdykoli, snadným způsobem a s potřebnou přesností
vyhledat. Ve světě i u nás je čas od času této otázce
věnována pozornost, takže dnes existuje již několik
způsobů, jak daný problém uspokojivě řešit.
Dosud zveřejněná řešení lze rozdělit podle základních principů do dvou skupin. První skupinu tvoří
elektronické
referenční
systémy
(ERS), jejichž společným principem je podzemní značka obsahující laděný kmitavý obvod, uváděný do činnosti
vyvolávacím signálem. Vyvolaná odezva podzemní
značky je zachycena přijímačem detektoru a poloha
značky je tím určena. Základ druhé skupiny podpovrchových signálů tvoří magnetické
systémy.
Stálý magnet, umístěný v blízkosti bodu, vytváří
v tomto místě magnetickou anomálii, zjistitelnou pomocí vhodné magnetometrické sondy. Nyní podrobněji k jednotlivým systémům a jejich zvláštnostem.

2.1 ERS

s aktivní

podzemní

značky, která může být způsobena silným proudovým
impulsem, jenž se může v okolí značky vyskytnout
například při úderu blesku.
2.2 ERS

podzemní

značkou

Před několika léty byl v ČSSR předváděn a včetně
potřebných zařízení nabízen k prodeji dánskou firmou
Air Contact elektronický referenční systém s pasivní
podzemní značkou. Značku tvoří jednoduchý laděný LC obvod s indukčností na feritové tyčce. Veli'
kostí indukčnosti L a kondenzátoru C je určen kmitočet
odezvy. Pasivní oscilační obvod podzemní značky je
uváděn v činnost řadou rychle po sobě jdoucích impulsů vysílaných cívkou speciálního detektoru. Tím je
zajištěno prakticky kontinuální kmitání LC obvodu
značky na kmitočtu odezvy a následné vyhodnocení
polohy podzemní značky detektorem (obr. 1). Výrobce
nabízí podzemní značky pro kmitočtová pásma 80
a 100 kHz. Systém pracuje spolehlivě do hloubky 2 m.
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značkou

Elektronický referenční systém s aktivní podzemní
značkou byl podrobně popsán v GaKO 8/84, proto jen
stručný popis. Pouzdro podzemní značky tohoto systému obsahuje tranzistorový oscilátor a dvě feritové
antény. První z této dvojice antén je přijímací a slouží
k zachycení budícího signálu vysílače. Energie indukované ve vinutí přijímací antény je využito k napájení tranzistorového oscilátoru, jehož cívka je navinuta
na druhém feritovém trámečku a slouží k vysílání
signálu odezvy. K tomu ještě některé doplňující údaje.
Systém s aktivní podzerr-ní značkou využíval elektromagnetického hledače podzemních vedení Ferolux,
k němuž byl patrně konstruován jako doplňkové zařízení. Podzemní značka byla uváděna do činnosti signálem o kmitočtu 10 kHz vysílaným generátorerri
soupravy ]'erolux, kmitočet odezvy 1,45 kHz byl
snímán pomocí přijímače téže soupravy. Popsaný ERS
pracoval do hloubky asi 0,5 metru.
ERS s aktivní podzemní značkou je energeticky poměrně náročný a nepříliš účinný. Pro malý hloubkový
dosah není vhodný tam, kde značený objekt leží na
zemědělsky obdělávaných plochách. V úvahu je třeba
vzít i možnou poruchovost aktivních prvků podzemní

s pasivní

.

~z
. 2
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ERS s pasivní podzemní značkou lze použít kdekoli,
nízká energetická náročnost systému dovoluje umístit
značku do větší hloubky. Možnost poruchy či zničení
značky je nepatrná. Nevýhodou systému jsou pouze
dvě kmitočtová pásma signálu, což nedovoluje rozlišení většího počtu druhů podzemních objektů. Proto
také umístění většího počtu značek na malé ploše
může způsobit dezorientaci.

3.1 Systém s neorientovanou
magnetickou
značkou

podzemní

Na zcela jiném principu jsou založeny systémy magnetické signalizace. V blízkosti objektu, který je třeba
polohově zajistit nebo opakovaně vyhledávat, bývá
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umístěn jeden nebo více trvalých magnetů, které
vytvářejí ve svém okolí výraznou magnetickou anomálii. Tohoto způsobu značení bylo již prakticky
použito u našich severních sousedů v NDR. Pro snadné
vyhledání polohy kabelových spojek byla do výkopu
v blízkém okolí spojky rozhozena hrst feritových magnetů (obr. 2). Tím došlo k vytvoření umělé, dosti výrazné magnetické anomálie, snadno zjistitelné jakýmkoli magnetometrem.
Tento systém je velmi levný a prakticky nezničitelný, avšak další výhody již nepřináší. Zjištěním polohy
magnetické anomálie informační schopnosti systému
končí. Systém není vhodný pro lokality s větší hustotou inženýrských sítí, kumulace několika značek na
malé ploše může zapříčinit nečitelnost značek.
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3.2 Systém
značkou
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V současné době lze pokládat za nejdokonalejší systém podzemních značek obsahujících magnetický
kód. Značka se skládá z několika stálých magnetů,
orientovaných podle předem stanoveného klíče (obr. 3).
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Obr. 4 Různé možnosti způsobu značení objektů pomocí
kódovaných magnetických značek
značek v případě, že nebude mezi značkami dodržena
určitá minimální vzdálenost.

Využití systému podzemního značení důležitých objektů by znamenalo nesporně velký přínos i v kvalitě
katastru podzemních vedení. Jako nejvýhodnější se
dnes jeví systém s kódovanou podzemní magnetickou
značkou. Je jednoduchý, vysoce spolehlivý a ze všech
dosud známých systémů je schopen poskytnout nejvíce informací o značeném objektu. Aby však bylo
možné využít všech výhod, které systém podzemního
značení přináší, je tí'eba předejít jeho živelnému zavádění v jednotlivých resortech. Použití systému podzemního značení by mělo být předem řádně připraveno. Na základě potřeb všech v úvahu přicházejících
uživatelů systému by měl být přesně pro každého stanoven počet typů značek a jejich kód tak, aby byl
pro všechny uživatele systému na celém území ČSSR
závazný, například formou ČSN.·) Živelné zavádění
podzemních značek by nebylo přínosem, naopak,
mohlo by se stát, že by došlo nezávisle na sobě různými správci k osazení několika podobných nebo stejných značek na území o malé ploše, takže by snadno
docházelo k záměnám objektů a celý systém, jehož
smyslem je odstranit chaos, by se tak mohl stát příčinou jeho vzniku.
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*) V některých zemích je již označování hraničních
a měřických bodů podzemními magnetickými sondami upraveno celostátně platnými normami.
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Druhá celoslovenská konferenci a
BSP a KRB v rozorte SÚGK

V dňoch 5. a 6. novembra 1987 sa konala v Banskej
Bystrici celoslovens'ká konferencia brigád socialistickej
práce (BSP) a komplexnýoh racional,izačných
brigád
(KRB) z rezortu SlovenSkého úradu geodézie a 'kartografie (SÚKG), ktorú usporiadal SÚGK v spolupráci so
Slovenským výborom Odborového zvazu (SVOZ) pracovnikov štátnych orgánov, peňaŽlIÚctva a zahr<miČiI1éhoobchodu. Cielom konferencie
bolo zhodnotenie
činnosti
a výsledkov práce BSP a KRB v uplynulom období a mobilizácia tvorivých síl, schopností a skúseností pracovníkov rezortu SÚGK zdrtm:ených v BSP a KRB na plnenie
záverov XVII. zjazdu KSČ a XI. všeodborového zjazdu
a prehlbenie účasti BSP na politickom a verejnom živote, kultúrno-výchovnej
a spoločenskej
aktvite pracujúcich.
Konferenciu, na ktorej sa zúčastnilo vyše 110 delegátov a hostí, otvoril Ing. Irnrich HORŇANSKÝ, CSc., námestník predsedu SÚGK a jej rokovanie viedol spolu s tajomníkom SVOZ Milanom ISKROM, prom. právnlkom.
V mene geodetov a kartograf ov Stredoslovenského
kraja
privítal a pozdravil účastníkov konferencie riadiťer Krajskej správy geodézie a kartografie v Banskej Bystrici Ing.
Milan MEŠfAN.
V úvodnom prejave zhodnotil predseda SÚGK Ing.
Ondrej MICHALKO plnenie úloh plánu rezortu za I-III.
štvrťrok roka 1987, oboznámil účastníkov konferencie
s náročnými úlohami, ktoré rezo])t bude zabezpečovať
v roku 1988 a 7Jdaraznil význam BSP a KRB na zrýchrovaní sociálno-ekOiIlomického rozvoja, zvyš ovani efektívnosti vykonávania geodetických a kartografických
prác
pri zvyšovaní kvaHty a hospodárnosti všetkej práce.
Predseda SÚGK s uspokojením konštatoval, že výsledky plnenia úloh plánu dosiahnuté od začiatku roka vytvárajú podmienky na úspešné splnenie náročných celoročných úloh plánu pri plnom rešpe,ktovaní stanovených
normatívov a závazných limitov. Pozitívne hodnotil tiež
plnenie vecných úloh plánu, najma úloh na úseku evidencie nehnuterností
a tvorbe a obnove máp pre hospodársku výstavbu. Kriticky poukázal na relatívne nízke
plnenie objemových i vecných ukazovatelov v investičnej výstavbe, kde re'zortné organizácie ako investori musia vyvinúť maximálne úsilie s cierom naplnenia zámerov
vytýčených vo vykonávacích pláJnoch. Zdaraznil, že úlohy plánu na rok 1988 sú ešte progresívnejšie
a náročnejšie, pričom momosti zlepšenra vybavenia práce výrobnými fondami sú obmedzené a neuspokojivé, čo vyvoláva potrebu všestranne uplatňovat racionalizáciu práce
a všetkej činnosti na každom stupni riadenia. Konštatoval, že v rezorte SÚGK sa pri zabezpečovaní rozvoje iniciatívy pracujúcich a socialistického súťaženia plne uplatňuje hnutie BSP ako najstaršia
a najmasovejšla forma
socialistickej
súťaže. Pripomenul, že prvé BSP vznikli
v rezorte SÚGK už v roku 1969, a že do súťaže pod heslom "Socialisticky pracovať - socialisticky žiť" je dnes
zapojených 175 kolektívov s vyše 2500 pracovníkmi, z čoho o získanie tohto titulu súťaží 22 kolektívov s celkovým počtom 334 pracmmíkov. Na riešení naliehavých
technických,
technologických
a organizačných
problémov sa v organizáciách rezortu v súčasnosti podlela 13
KRB s počtom 66 pracovníkovo Ďalej pripomenul, že za
vynikajúce pracovné Výsledky dva lmlektívy BSP boli
odmenené najvyššou formou ocenenia slávnostným
zápisom do knihy cti Ústrednej rady odborov. Zlatý odznak BSP bol udelený 143 pracovníkom, viac ako 800
pracovníkov rezortu vlastní strieborný odznak BSP a vyše paťdesiat percent pracovníkov rezoNu je držiterorn
bronzových odznak ov BSP. V závere svojho vystúpenia
vyslovil presvedčenie, že členovia BSP a KRB budú i nadalej stát na čele úsilia pri zabezpečovaní záverov XVII.
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zjazdu KSČ. a XI. všeod!borového zj'azdu pri naprňaní
hesla "Socialisticky pracovať - socialisticky žit".
Kúčastníkom
konferencie
prehovoril tiež tajonmik
SVOZ Milan ISKRA, prom. právn~k. Vo svojom vystúpe·
ní pripomenul, že jedným z najdaležitejšíc!h predpokla·
dov zvládnutia náročných úloh stratég1e zrýchlenia sociálneho a ekonomického rozvoja našej spoločnosti je
dynamický rozvoj pracovných kolektívov, ktoré v pracovnom procese reprezentujú kolektívy BSP. Pozitívne hodnotil činnosť BSP v re,zorte SÚGK, ktoré stmefujú pracovné kole:ktívy, napomáhajú zabezpečovať plnenie úloh plánu a umožňujú zavádzanie brigádnej formy organizácie
práce a odmeňovania. Aj napriek prevažne pozitívnemu
hodnoteniu činnosti BSP poukázal na niektoré slabšie
miesta, či rezervy, l!itoré na tomto úseku činnosti sa v rezorte ešte vySkytujú. V závere svojho vystúpenia vyjad·
ril presvedčenie, že doterajšie osvedčené formy a metódy spolupráce medzi odborovými orgánmi a organizáciami rezortu SÚGK sa budú aj nad alej upevňovať a prehlbovať, čím všetci spoločne prispejeme k realizácii záverov XVII. zjazdu KSČ a XI. všeodborového zjazdu.
V diskusii vystúpilo celkom 26 účastník ov konferencle,
ktorí prezentovali dobré výsledky práce BSP a KRB v jednotlivých organizáciach
rezoI'tu, informovali o prbblé.
moch i poznatkoch získaných pri uplatňovaní zásad hesla "Socialisticky pracovať - socialisticky žiť" a naznačili smery a cesty prehlbovania činnosti BSP a KRB v nastávajúcom období.
Diskutujúci vo svojich príspevkoch zd6raznili, že kolektivy BSP a KRB sú v podmienkach rezortu realizátorrni
nových metód práce, predovšetkým na úseku zavádzania
automatizácie geodetických a kartografických
prác, prispievajú k zjednocovaniu tvorivých sít pri uplatňovaní
výsledkov vedecko-technického
pokroku, stoja na čele zavádzania brigádnej formy organizácie práce a odmeňovani a, a že hlavným cielom činosti BSP a KRB zostáva aj
nadalej zabezpečovanie náročných a progresívnych úloh
plánu pri maximálnej hospodárnosti a efektívnosti, zvyšovanie produktivity a kvality všetkej práce, vytváranle
súdružských vzťahov medzi rudmi a upevňovanie uvedomelej pracovnej
disclplíny.
Poukázali
na problémy,
s ktorými sa stretávajú najrna pri vykonávaní meračských prác v teréne, predovšetkým na nedostatok prístrojovej techniky, nedostatok terénnych rnotorových vozidiel, ako aj nekvalitné a funkčne nevyhovujúce pracovné odevy zabezpečované
dodávatelským
sp6sobom
v predajniach Rempa.
Vyslovili presvedčenie, že táto celoslovenská konferencia BSP a KRB bude prínosom pre nové formy práce pri
uplatňovani
princípov a zásad nového hospodárskeho
mechanizmu v podmienkach rezortu SÚGK.
V diskusii vystúpil aj zástupca ÚV KSS Ing. Tán STOLIČNÝ. Ocenil dobré výsledky dosahované pri plnení
úloh plánu rezortu, llIktivitu a iniciativu jednotlivcov
i pracovných kolekUvov, ktorú uplatňujú pri zabezpečovaní úloh v zložitých a nároČiI1ých podmienkach. Zdaraznil, že dobré výsledky bolo možno dosiahnuť len kvaUtnou rladlacou a polit1cko-organlzátorskou
prácou, ako
aj zvýšenou aktivitou a iniciativou pracujúcich na všetkých úrovniach i úsekoch Činnosti a že dobré hospodárske výsledky rezortu i výsledky rozvoja pracovnej iniciatívy sú tým najkonkrátnejším
prejavom aktívnej podpory politiky KSČ. Vyslovil presvedčenie, že práve BSP a
KRB sa budú rozhodujúcou mierou podielať na plnení
úloh hospodárskej politiky strany, a že pracujúci rezortu
SÚGK urobia všetko pre splnenie tohtoročných i budúcich úloh, čím prispejú k realizácii záverov XVII. zjazdu
KSČ pri uskutočňovaní
stratégie zrýchlenia sociálneho
a ekonomického rozvoja.
_
Na záver rokovani prečítala Ing. Eleonóra ONTKOVA,
nositelka zlatého odznaku BSP, toto "Prevolanie" zástupcov BSP a KRB rezortu SÚGK:
My, účastníci celoslovenskej
konťerencie BSP a KRB
rezortu SÚGK sa obraciame na všetkých pracovníkov rezortu a najma na členov BSP a KRB s cieforn mobilizovať
všetky tvorivé sily a schopnosti pracujúcich na splnenie
záverov XVII. zjazdu KSČ a XI. všeodborového zjazdu.
Sme si vedomí zložitosti a náročnosti doby, ktorú žijeme. Prestavba hospodárSkeho mechanizmu a zrýchlenie
sociálneho a ekonomiockého
rozvoja našej spoločnosti
kladie zvýšené nároky na každého z nás. Prehlasujeme,
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že spoločným úsilím pracovných kolektívovúlohy
roku
1987 splníme.
, ,Pri plnení náročných úloh zameriame svoju čiJllnosť,
iniciativu a socialistickú súťaž v roku 1988 na počesť 40.
výročia Víťazného. februára najma na:
zabezpečenie plnenia úloh štátnel!o plánu,
splneni€ spoločných úloh SÚGK a SVOZ - na zníženie materiálových
nákladov o 0,5 %, zVýšenie produktivity práce o 1 % a zvýšenie kvality geodetických
a kartografických prác,
ďalšie uplatňovanie brigádnej formy organizácie prácea na predsadzovanie socialistických princípov od,meňovania na našich pracoviskách,
bezodkladné zavádzanie a uplatňovanie vedecko-technického pokroku v praxi,
- upevňovanie pracovnej disciplíny, zdokonalovanie organizácie práce a rast spoločenskej produktivity práce,
- preblbovanie súdružských vzťahov, uvedomenia, obetavosti a iniciativy.
Uvedomujeme si, že splnenie náročných úloh 8. paťročnice vyžaduje od každého pracovníka svedomitý a zodpovedný prístup k plneniu si svojich každodenných pracovných poviností. Tradície hnutia BSP a KRB v rezorte
SÚGK názorne dokazujt1, žečlenovia
brigád boli vždy
a aj sú svojou poctivou prácou príkladom pre ostatných.
Preto ďalší rozvoj hnutia BSP a KRB v rezorte SÚGK po-

KUBAčKOVÁ, L. - KUBÁČEK,L. - KUKUČA, J.: Probability and Statistics in Geodesy and Geophysics. (Pravděpodobnost a statistika v geodézii a geofyzice). ELSEVIER: Amsterdam - Oxford New York Tokyo
1987, 427 s., li't. 167, cena 49,Kčs.
(0,j8] (519.2:528J

V GaKO č. 9/1983, str. 231 je uvere]nena recenze puvodní slovenské verze této 'knihy se závě,rem, že dno znamená závažný vědní přínos v této disciplíně a muže být
chloubou československé vědy na poli mezinárodním.
Po pěti letech vychází rozšířená angliClká verze u Elseviera, světového vydavatele těch nejhodnotnějších
vědeckých publikacf.
Pokusím se krátce doplnit recenzi z r. 1983, protože
některé části anglické verze jsou podstatně inovovány
oproti ,původní slovenské z r. 1982.
Poměrně málo se změnila 1. kapitola, věnovaná vybraným statím z matematiky: je rozšířena pouze o důležitý
úsek, zabývající se stochastickými vazbami mezi náhodnými p])Qměnnými a je'jich využitelností
p,ro lineární
regresi; tato je pak teoretickým
základem v géodézii
velmi frekventov,aných
modelů, tj. modelů aplik,ací,
u nichž je možno predik,ovat užitečný signál na zá,kladě observačního vektoru, tvořeného součtem užitečného,
signálu a perturbující chybové komponenty,.
Změny se podstatně dotkly jednak struktI~['y 2. kapjto~
ly, jednak její ná'plně. Je 'podstatně doplněna nejnovějšími výsl,edky, získanými v oblasti jednobkové disperze,
a jejich dop,adem na vlastnosti odhadu neznámých,1?arametrů, určovaných z vÝlsledků experime[ltu - jde tu
o problémy lineálrních a kvadratic,kých odhadů.
Bez změny zůstala 3. kapitola, věnovaná analýze 50Ubmu naměřených údajů, a také 5. kapitola "Plánování experimentu".
4. ,k,apitola, zabývající se systematickými vlivy a jejich
eliminací, je dOlplněna o úsek, ukazující současný přístup
k eliminami
systematických
vlivu deterministického
i stochastického
chara-kt,eru, respe,ktující plně metodu
nejmenších čtverců v iejí současné podobě.

vazu]eme za jednu z rozhodujúcich podmienok úspešného splnenia záverov XVII. zjazdu KSČ, zjazdu KSS a úloh
8. paťročnice.
Výsledky a závery celoslovenskej
konferencie
BSP
a KRB budeme propagovať a presadzovať v našich' kolektivocih, čím prispejeme k skvalitneniu všetkej našej
práce.
Priebeh rokovania a diskusiu zhodnotil predseda SÚGK
Ing. Ondrej MICHALKO. Konštatoval, že činnosť BSP
a KRB i výsledky dosahované v podmienkach rezortu na
úseku rozvoj a pracovnej
iniciatívy
stále prispievajú
k plneniu a prekračovaniu úloh rezortu. Vysoko vyzdvi-'
hol význam a splnenie ciera druhej celoslovenskej kOll-'
ferencie BSP a KRB, ocenil konštruktívny prístup a aktívnu účasť delegátov na rokovaní konferencie a pozitív-,
ne hodnotenie činnosti BSP a KRB zástupcami ÚV KSS
a SVOZ. Ubezpěčil delegátov, ktorí vo svojich príspevkoch kriticky poukázali na problémy spojené so zabezpečovaním úloh plánu, s realizáciou sociálnej politiky,
s uplatňovaním výsledkov výskumu v praxi a ďalšie problémy, že o nich SÚGK vie, a že ich postupne rieši s príslušnými orgánmi v rámci platnýoh zásad a nmiem. Poďakoval sa všetkým účastmíkom konferencie a zaželal im
vera zdravia a úspechov v práci i osobnom živote.
Ing. Michal

Nazad,

SOCK

Př~racována
byla též 6. kapitola "Lineární teorie náhodných funkcí". Oproti puvodní verzi obsahuje navíc
výsledky studia stochastic.kých funkcí, zadaných v bodech povrchu trojosého a rotačního elipsoidu, jako základnÍIho nástl'oje pro budování stochastického
modelu
gravitačního pole Země. Klromě toho je t,ato k.apitola doplněna o část, věnovarnou :wbeoněným kolokacím podle
metody nejmenších čtverci'!, řešíc~m ze dvou ,různých
pohl>edťt (tj. za rozdílných před/pokladu) problém filtr,ace resp. predikce užitečné složky observačního vektoru
na základě jeho re.alizace v určitých bodech definiční
obl-asti.
Zcela nové výsledky obsahuje 7. kapitola, zabýv.ající
se problémy teorie lineárních odhadů ,a teorie náhodných
funkcí s odhadov.anou ,kovariační maticí, což je problém
v současnosti intenzívně studov,aný v teoretické geodézii.
O rozšíi\ení obsahu knihy novými poznatky svědčí také
počet stránek: anglioká verze má o 101 str. více.
Zá'věrem si dov,oluji bl-ahopřát autorům k dílu, které
dnes ma'jí Ik di~pozici všechna světová vědecká pracoviště. Nestává se to československým vědcům často a o to
větší dík patří celému autors'kému kolektí'vu.
katedra

Ing, Miloš Cimbálník, CSc.,
vyšší geodézie FSv ČVUT v Praze

BARTAKOV, Ju. G.: Geodezičeskie setí sguščenija
(Geodetické zhušťovací sítě). Moskva 1987, Nedra,
255 stran, 90 obr., 68 tab., 19 lit., 10 příloh.
(04S)528.335

Tato kniha sovětského autora se zabývá budováním
zhušťovacích geodetických sítí pro zvýšení kvality
geodetického zabezpečení zemědělských, inženýrských
a stavebních prací. Dále hovoří o využití nové přístrojové techniky - především elektronických dálkoměrů
a tachymetrů a s tím související zavádění vhodných
měřických metod.
Kniha je dělena do sedmi kapitol.
V první s názvem "Elekt,ronické přístroje pro délková měření v geodetických zhušťovacích sítích" autor
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uvádí klasifikacl a principy elektronických dálkoměrů
a podrobněji se zabývá fázovou a impulsní metodou měření délek. Jsou zde uvedeny popisy a "Charakteristiky
radiového dálkoměru "Trap I", světelných dálkoměrů
,,2SM2", "SM5", "Blesk ST5", "DK 001", elektrooptického tachymetru "Ta 5" a elektronického tachymetru
"Recota".Rovněž
je zde popsána podstata a způsoby
určení adiční konstanty světelných a radiových dálkoměrů a uveden rozbor chyb při měření délek elektronickým dálkoměry.
Ve druhé kapitole "Sledovánípřesnosti budování geodetických zhušťovacích sítí při současném řešení zaměření hranic zemědělských oblastí s využitím elektronických dálkoměrů" se předkládají základní principy budování geodetických zhušťovacích sítí na území zemědělských závodů. Podstata předkládané technologie
spočívá v určení bodů stabilizovaných mezníky na stycích zemědělských oblastí v charakteristických bodech
hranic a budoucích melioračních staveb. Odvozují se
vztahy pro přesnost polohy bočních bodů určených
rajóny z polygonových pořadů, pro výpočet přesnosti
vzájemné polohy těchto bodů s uvážením vlivu přesnosti
výchozích souřadnic. Uvádějí se zkušenosti z budování
těchto geodetických sítí. V této kapitole se autor zabývá
také přesností v určení zemědělských ploch při grafickém vsunutí článků hranic mezi boční body určené rajóny z polygonových pořadů.
Třetí kapitola "Geodetické práce v melioraci s využitím elektronických dálkoměrů" pojednává o určení
geodetických bodů protínáním a rajóny, o výzkumu
zkráceného programu měření délek radiovými dálkoměry "RDG",
"GET-Bl",
"RDGB" a zkušenosti
s jeho využitím. Uvádí se také geodetické práce při
terénních úpravách zavlažovaných území, vytyčování
kanálů a dalších liniových staveb. Kapitolu uzavírá
popsání postupu při budování vysoce přesné kombinované sítě geodetického zabezpečení stavby tunelu.
Čtvrtá
kapitola "Vliv lesních porostů na výsledky
měření délek radiovými dálkoměry" se zabývá možností
měřit délky radiovými dálkoměry v lesních porostech.
Podrobně je zde uveden ekvivalentní model trasy paprsku a schéma rozložení radiových vln, analytické
vyjádření koeficientů zeslabení radiových vln, výsledky
zkoušek sledování radiových vln zeslabených průchodem
lesním porostem, kvantitativní charakteristiky modulú
koeficientú zeslabení signálu a experimentální sledování
měření délek radiovými dálkoměry v lesních porostech.
Provedená teoretická a experimentální sledování ukázala možnost měření délek radiovými dálkoměry v lesních
porostech.
V páté kapitole "Vliv odrazu radiových vln od terénu
na přesnost změření délek radiovými dálkoměry při
minimální odlišnosti přímého a odraženého signálu"
autor uvádí teoretické odvození vlivu odražených radiových vln na přesnost změření délek, metodiku radiových
délkových měření umožňující snížení vlivu odražených
radiových vln, výsledky experimentálního sledování
přesnosti radiového délkového měření nad vodní hladinou a sledování rozdělení chyb radiového délkového
měření.
Velmi zajímavá je šestá kapitola "Vyrovnání délkových a kombinovaných zhušťovacích sítí s využitím
výpočetní techniky". Zde autor vysvětluje základy teorie vyrovnání délkových a kombinovaných sítí. Sleduje
vliv vah měřených veličin na výsledky vyrovnání délkových a kombinovaných sítí. Uv.ádí vyrovnání kombinovaných sítí pomocí výpočetní techniky způsobem
jednotlivf·ch variant a analýzu výsledkú vyrovnání.
Zabývá se speciálními případy - čtyřúhelník trilaterace
vyrovnaný s pomocí korelát s hodnocením přesnosti
polohy určovaných bodů a čtyřúhelník kombinovaného
měření vyrovnaný parametrickým zpúsobem.
Zajímavá je rovněž sedmá kapitola "Vliv chyb výchozích úhlů a směrníkú na přesnost polygonových pořadú". Zde se autor podrobně zabývá vlivem chyb výchozích úhlů a směrníků na přesnost určení bodů dlouhých polygonových pořadú. Provádí matematif'kostatistické rozbory vlivu chyb výchozích úhlú a směrníků
na přesnost polygonových pořadú. Dále se zde pojednává o určování azimutu gyroteodolitem při budování
zhušťovacích sítí. Uvádí se, že provedená teoretická
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a matematicko-statistická
sledování prokázala efektivnost gyroskopické metody pro určení výchozích azimutů
ve zhušťovacích sítích.
Předkládaná kniha je velmi zajímavá a aktuální i pro
naše čtenáře. Jsou zde uvedeny poznatky a metody
v naší literatuře dosud nepříliš publikované (zkušenosti
s měřením délek radiovými dálkoměry v lesních porostech, vyrovnání zhušťovacích sítí variantní metodou
atd.). Důležité je, že je tato kniha psaná pomocí jednoduchého matcmatického aparátu snadno pochopitelného
i pro čtenáře, kteří neovládají moderní matematické
metody. Odvozené vztahy jsou doplněny číselnými
příklady, což ještě více zvyšuje srozumitelnost textu.
Kniha může být cennou pomůckou pro geodety pracující v zemědělství a melioracích, ale i v oblasti inženýrských sítí a investiční výstavby.
Ing. llfilan

Tplich,
VUGTK

MILEV, G.-ČESANKOV, L.: Elektronni i lazerni geodezičeski instrumenti i technologii v storoitelstvoto.
(Elektronické
a laserové geodetické přístroje a technologie ve stavebnictví). Sofie, Státní nakla datelství
"Technika" 1986. 190 str., 145 obr., 7 tabulek, cena
2,75 Iv., 86 literárních odkazú, formát 17 X 24 cm.
(048 )528.5 :658

Po seznámení čtenáře s parametry elektromagnetického
vlnění a jeho šíření v atmosféře, při němž si autoři
všímají vlivu zakřivení vzduchových vrstev a složení
atmosféry, věnují se rychlosti vlnění v atmosféře a uvádějí příslušné vzorce. Poté podro bně rozebírají modulaci
elektromagnetických
vln a měření fázového rozdílu.
Pak přecházejí na světelné dálkoměry, jejich základní
součásti: světelné zdroje, odrazné systémy, mikroprocesory, vysílací a přijímací optické systémy.
Další kapitoly jsou věnovány elektronickým teodolitům a tachymetrúm: jsou popsány principy elektrooptického snímání polohy dělených kruhú a jeho vyhodnocení. Důkladně jsou popsány a vyobrazeny novější typy těchto přístrojú včetně příslušných integrovaných soustav. Popisy jsou vhodně doplněny přehlednými tabulkami na 9 stranách, obsahující základní
technické paramet.T'Ypřístrojů. Zajímavou částí publikace jsou kapitoly vysvětlující základní měřický postup, korekce naměřených dat, zkoušky přístrojú
a zejména vhodné technologie pro měřické práce ve
stavebnictví.
Polovina knihy jedná o užití laserú v geodézii. Po
objasnění principu laseru a klasifikace laserů jako světelného zdroje (4 půlstránkové tabulky) jsou popisovány a vyobrazeny technické realizace systémů, umožňujících vytyčení vodorovných i šikmých paprsků a rovin. Jsou popsány ověřovací zkoušky správné činnosti
laserových teodolitů, vytyčovacích zařízení přímek
i rovin, nivelačních přístrojů.
Dále jsou uvedeny metody detekce laserového svazku
a zjištění jeho středu a to jak metody vizuální, tak
i fotoelektrické. Autoři neopomněli si všimnout i vlivu
atmosféry na průběh laserového paprsku a požadavků
na přístroje s ohledem na vliv měřických chyb. Podrobně jsou pak popsány technologie a případně jejich automatizace při trasování, planýrování, pokládání potrubí,
tunelování, hydrologickém měření, vytyčování a měření
deformací stavebních objektů. Závěrem je pojednáno
o bezpečnosti práce s lasery.
Jak patrno, recenzovaná knížka si všímá celé problematiky moderního optoelektronického
geodetického
instrumentária a příslušných technologií. Je proto velmi
cenným obohacením geodetické literatury a možno říci,
že oběma autorúm, známým z mezinárodních sympozií,
se podařilo hezké dílko. Škoda, že použitá tiskařská
technika nezajistila lepší reprodukci autotypií.
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Tituly pro veřejnost
(distribuci zajišťuje Knižní velkoobchod, n. p., Praha
především prostřednictvím n. p. Kniha)

Mapy

pro turistiku

OLOMOUCKO - mapa ze souboru turistických map
v měřítku 1 : 100000, 2. vydání v r. 1987, náklad 60 000
výtisků, rozměr 84 X 44 cm, po složení 10,5 X 22 cm,
cena 7,50 Kčs.
Rozsah: od Svitav na západě po Moravský Beroun na
východě, od Lanškrouna na severu po Kostelec na Hané
na jihu a města Moavská Třebová, Letovice, Jevíčko,
Zábřeh, Mohelnice, Uničov, Šternberk a Olomouc. Textová strana: více než 220 hesel o turistických zajímavostech.
TEPLICKO-ADRŠPAŠSKÉ
SKÁLY A BROUMOVSKÉ STĚNY - mapa ze souboru turistických map
v měřítku 1 : 25000 (Teplicko-adršpašské skály) a 1 :
50000 (Broumovské stěny), 2. vydání v r. 1987, náklad
40000 výtisků, rozměr 31,5 X 44 cm, po složení
10,5 X 22 cm, cena 3,- Kčs.
Obsah: 2 turistické mapy, vysvětlivky, 51 krátkých
charakteristik
s turisticko-vlastivědným
obsahem.
Rozsah Teplicko-adršpašské skály: státní přírodní
rezervace s nejbližším okolím; Broumovské stěny: státní
přírodní rezervace a obce Broumov, Police nad Metují,
Bezděkov nad Metují a severovýchodní okraj Hronova.

Všeobecně

vzdělávací

Obr. 1
Foto: Ing. Petr Skála, ČÚGK

mapy

ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA 1 : 1000000 - 3. vydání v r. 1987, náklad 50000
výtisků, rozměr 80,5 X 44 cm, po složení 11,5 X 22 cm,
cena 9,- Kčs.
Obsah - přední strana: obecně zeměpisná mapa ČSSR
a dvě doplňkové mapky. Hlavní mapa zobrazuje vodstvo, sídla s popisem, silniční a železniční síť, státní,
krajské a okresní hranice, barevnou hypsometrií jsou
znázorněny výškové poměry, smluvenými značkami
hraniční přechody, důležité lokality těžby uhlí, rud,
nerostných surovin, stavební, kulturní a přírodní pozoruhodnosti. Doplňková mapka "Kulturní památky"
1 : 2,5 mil. zobrazuje výběr 12 druhů památek, národn
kulturní památky jsou zvýrazněny; mapka "Chráněná
území" 1 : 3,5 mil. podává př'ehled o rozložení národních
parků, chráněných krajinných oblastí a důležitých přírodních rezervací. Zadní strana: doprovodný text o přírodních a hospodářských poměrech ČSSR, mapka
"Hustota zalidnění" 1: 6 mil., "Hospodářská mapa"
1 : 4 mil., vlastivědné plánky Prahy a Bratislavy
a 20 barevných fotografií.

Plány

měst

PRAHA - plán města v měřítku 1 : 20 000, 9. vydání
v r. 1987, náklad 160000 výtisků (celkem od 1. vydání
2030000 výtisků), rozměr 84 X 56 cm, po složení
10,5 X 28 cm, cena 10,- Kčs.
Obsah: mapa zobrazující asi 40 % území města, pětijazyčné vysvětlivky.
Textová strana: rejstřík ulic
v rozsahu více než 3 700 hesel, nejdůležitější informace
o službách, obálka a přehledná mapa Prahy s vyznačením zobrazeného území.
PRAHA - plán středu města v měřítku 1 : 15000,
8. vydání v r. 1987, náklad 50000 výtisků, rozměr
63 X 42 cm, po složení 10,5 X 21 cm, cena 5,- Kčs.
Obsah: mapa, vysvětlivky a pětijazyčný text o národ-

ních kulturních památkách. Standardní obsah je doplněn 30 kresbičkami nejvýznamnějších architektonických a kulturních pam.átek a popisnými čísly v důležitých ulicích. Textová strana: rejstřík ulic a informace
o institucích a službách v centru města.

SOUBOR VLASTIVĚDNÝCH MAP PRO 4. ROČNÍK
- 6. vydání v r. 1987, náklad 80000 výtisků, rozměr
publikace 21,5 X 30,5 cm, cena 16,- Kčs, distribuce:
Knižní velkoobchod, n. p., Praha - oddělení učebnic.
Obsah: 6 skládaných příručních map volně vlož~ných
do kartonové obálky vlastivědná
mapa CSSR
1 : 1,5 mil. s mapkou Využití půdy, vlastivědná mapa
ČSR 1 : 1 mil., vlastivědná mapa SSR 1 : 1 miL, obecně
zeměpisná mapa Evropy 1 : 20 mil., vlastivědný plán
Prahy 1: 75000 s mapkou Výškové poměry Prahy
a vlastivědnS- plán Bratislavy 1 : 75000 s mapkou výškové poměry Bratislavy.

ČSSR - GEOLOGICKÁ STAVBA - příruční mapa
v měřítku 1 : 1500000, 10. vydání v r. 1987, náklad
40000 výtisků, rozměr 59 X 42 cm, cena 3,50 Kčs,
distribuce: Knižní velkoobchod, n. p., Praha - oddělení
učebnic.
Obsah: hlavní mapa s 13 druhy geologických formací
doplněná značkami výskytu nerostných surovin, hranic pleistocenního (kontinentálního) zalednění, křemenného valu a hlavních zlomů; 5 mapek geologického vývoje střední Evropy.
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Mapy pro jiné odběratele
OKRES FRÝDEK-MÍSTEK
příruční vlastivědná
mapa ze souboru školních map ČSSR v měřítku 1 :
: 100000, 1. vydání v r. 1986, náklad 10000 výtisků,
rozměr mapy 55,5 X 62,5 cm, rozměr publikace (kartonových desek) 16,5 X 28,5 cm, neprodejná, vyrobena
jako zájmový náklad pro ONV Frýdek-Místek.
Obsah - mapa: polohopisný podklad doplněný popisem
sídel a pomístními názvy, terén znázorněný vrstevnicemi a barevnou hypsometrií, stínováním a popisem geomorfologických celků a vrcholů. Tematický obsah tvoří
barevné symbolické značky. Textová brožura: 39 stran
textu, 16 stran s 34 barevnými fotografiemi. Text popisuje polohu, přírodní poměry, životní prostředí, hospodářské a kulturní poměry a historický přehled vývoje
okresu Frýdek-Místek, je doplněn 9 dvoubarevnými tematickými mapkami okresu, 4 grafy, 24 tabulkami
a plánky měst Frýdek-Místek, Třinec a Frýdlant nad
Ostravicí.
Ing. Jiří Kanis,
GKP v Praze, n. p.

Slovenská k,artografia, n. p., Bratislava v rámci vydavaterského oprávnenia vydala v roku 1987 spolu 74 kartografických titulov. Z toho 13 titulov pre školy, 34 titul ov
pre verejnosť a 27 titulov pre inštitúcie,organizácie a iné
vydavaterstvá.
Nová tvorba sa podierala na vydaných tituloch takto:
pre školy 46 %, pre verejtnost 53 % a celkove dosiahla
hodnotu 51,1 % (tab. 1).
Edičný plán (EP) na rok 1987 vychádzal z dokumentu
"Edičný program 1986-1990"
(január 1985). Ten obsahuje novú tvorbu i reedície.

2. Nástenné mapy
Naše krajiny v 11.-15.
storočí - kultúra
Naše krajiny v 16.-18.
storočí - kultúra
Naše krajiny v 19.-20.
storočí - kultúra
Československo v rokoch
1945-1980 - kultúra
Svet - politické rozdelenie
a doprava
Európa - všeobecnozemepisná mapa
ČSSR -- všeobecnozemepisná mapa
Svet - hustota
obyvaterstva

Vydanie

2. Orientačné mapy miest
Bratislava
Tatranské strediská
Bratislava-Petržalka
Banská Bystrica
Bratislava - pamiitihodnosti
Levoča
Prešov
Trenčín, Trenčianske
Teplice
Liptovský Mikuláš
Bratislava - nástenná mapa
3. Automapy,_autoatlasy
Autoatlas CSSR
Autoatlas Európy
Automapa Slovenska
Rakúsko
Juhoslávia
Tatry
Rumunsko, Bulharsko

Vydané tituly Slovenskej kartografie
v roku 1987

Kartografické diela pre školy
1. Atlasy_
Atlas CSSR
Dejepisný atlas pre 6. ročník
Súbor vlastivedných máp
pre 4. ročník
Príloha k Atlasu sveta

Tríbeč, Pohronský Inovec
VeTká Fatra
Vodácka a rybárska mapa
Dunaja
Západné Tatry - Roháče
Slovenské rudohorie Veporské vrchy
Slovenské rudohorie Stohcké vrchy
Vtáčnik, Kremnické vrchy

5. Kultúrno-poznávacie
mapy
a publikácie
Fyzický glóbus
Politický glóbus
Svet 1 : 35 000 000
ČSSR 1 : 1 500 000
:;šeobecno zemepisná mapa
CSSR 1 : 1 500 000
politická mapa
Geografické názvy okresu
Banská Bystrica

37,12,-

7
4

16,2,-

1

90,-

1

92,-

1

100,--

1

105,-

s

o
<l

7

170,--

5

150,-

7

165,-

1

190,-

1

1
4

3
4

12,8,-

2

8,-

2
1

8,;8,-

4
1
1
3
2
1
1

12,7,6,50
9,50
7,50
6,50
14,-

1
1
1

14,12,45,29,105,9,12,1)0
12,10,50
10,-

1

88,-

1
6
1

270,240,16,-

4

3,-

4

3,-

1

5,50

Nová tvorba je uvažovaná v nadvaznosti na realizačné
mo2ínosti.
Reedície boli postavené empirioky a vlastná realizácia
je závislá od prieskumu trhu a záujmu verejnosti. Preto
pri porovnaní Edičného programu s EP na rok 1987 došlo k zmenám v početnosti titulov, no najma v ich konkretizácii.
Inovácia - tvorba a vydanie nových titullov (prvé vydania) dosiahla v porovnaní s paťročným plánom tieto
hodnoty: (tab. 2)

•.• <CD 00

o a>
<l •...•

>O

Kartografické diela pre verejnosť
1. Mapy pre turistiku a šport
Biele Karpaty
Vysoké Tatry

6,8,-

!cena vKčs

2
4

3. l}čebné pomocky
Azia - žiacky súbor
pracovných máp

153

2
1

14
4
5
1
2
1
2

4. !teliéfne mapy
CSSR 1 : 1 500 000

obzor
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o

·0
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" •..
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>';5.
Mapy pre školy
Mapy pre verejnosť
Celkove

8,50

I
I

8
18
26

ifl

I

I

"

c-c

"

6
17
23

I
I

75,0
94,5
88,5

Dosiahnuté percento inovácie (51,1 %) je vermi priaznivé, ako z hradiska celkového množstva titul ov plánovaných na vydanie v EP 1987, tak i z hradiska EP na 8.
paťročnicu.

14,8,-

Slovenská
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rychlý algoritmus je úpravou metody SSDA. Studované
problémy byly od zkoušeny na experimentálním
záběru
a jejich výsledky byly použity při vytvoření programového systému GETRO.

Informace o Sborníku prací stavební
fakulty ČVUT v Praze řady G a K

Sborník prací stavební fakulty
se vydává jako publikace informujfcí
zahranU5ní vysoké školy, vědeckovýzkumná pracoviště
a odborné
instituce
o vědeckovýzkumné
práci a odborné
činnosti
pracovníků
fakulty
stavební
ČVUT v Praze ve spolupráci
s dalšími pracovníky
v Československu
a v zahraničí.
Články jSf!U v anglickém
jazyce s německým
a s ruským resumé.
Připrr:vované
ČÍ:l? 5 Sborníku
prací stavební fakulty
ČVUT rady Geodezze a Kartografie
obsahuje následujících sedm příspěvků.

Doc. Ing. P.avel Hánek, CSc. - Josef Šuster: Geodetická
měření při výstavbě velkoplošných kotevních roštů
Příspěve:k informuje o geodetických ,pracech, spojených
s výstavbou unikátního velkoplošného
kotevního roštu
(rozměru 22 X 51 m] nové dynamické zkušebny leteckých
konstrukcí. JSou to především přehodnocení
stavebních
tol,er.ancí, volba a LJbudování vytyčov.ací sítě (pravoúhelníkového rámu] pro zajištění vzájemné polohy os upínacích podélníků v horizontáLní rovině a rozvrh .a re.alizace tří okruhů pevných bodů pro jejich výškové vytyčová'ní. Dále to je náivrh 'příslušných technologií a speciMních pomůcek. Pře'snost geodetiokých prací je charakterizována
střední chybou v ,poloze bodu osy 0,5 mm,
výšková mě,ření byla prováděna velmi přesnou nivelizací.
Měření probíhal,a ve stavehních etapách: montáž sváření - armování - betonáž. Je :z;míněn vliv jednotlivých činností a povětrnostních
podmínek na výslednou
přesnost stavby, včetně závěrečného hodnocení.
Ing. MHan Huml: Některé aspekty zpracování družicových skanerových záznamů
Článek obsahuje stručný popis dvou zákl.adních typů
multispektrálních
rozkl.adových snímacích
zařízení _.
optiokomechanických
a el8iktrooptických skenerů. Uvádí příčiny geometrických
zkresle,ní zá'znamů. Všímá si
dvou princiJpálně odlišných metod geometriokého
zpracování skanmových záznamů. Dále uvádí některé dílčí
závěry a poznatky z experimentu tr,ansformací :pomocí
přesné metody a srovnává je s Výsledky testování záznamů z L.andsatu 4 a 5. Stručně popisuje p,rincip parametrických metod. V závěru si všímá optimáLního spojení přesných a parametrických
metod transfoDmací.
Ing. Milan Kašpar, CSc. - Ing. Jiří Pospíšil, CSc.: Využití HeNe laserů při výstavbě
Intenzívní nástup elektroniky
se proje'vi! i při větším
upla:tňování Laserové techniky
v inv'estiční výstavbě.
V p'ří,spěvku jsou popsány používané typy čs. HeNe laS8lI'ů a jejich příslušenství včetně 0iPtoeie,ktronického detektoru. V další části jsou uvedeny příklady použití laser'Ové techniky v inže'nýrské praxi, zejména při řízení
štítu protlačovacích
souprav, při řízení stavebních ·a jiných mechanismfl 'pomocí rotačních systémů, při měření
deformací plošných a liniových staveb, při měření průhybů komorových mostů při statických zatěžkávacích
zkouškách a při zaměřování nepřístupných bodů na výškO'vých stavbách.
Ing. Ji,ří Poláč,ek: Praktické aspekty obrazové korelace
Příspěvek je věnován 'problematice obrazové korelace
v dálkovém průzkumu Země. Je stručně pop'sán princip
metody a uvedeny problémy, spoJené s její praktickou
realizací. Zvláštní důraz je kladen na otázku kvality korelace v souvislosti se způsobempředzp,racování
okénka. Je posouzena možnost eliminace výlpadku korelace
pomocí vybr,aných parametrů kvality a diskutována její
kvalita v při'padě geometrického
zkreslení snímků. Pozo.rnost je věnována také rychlosti obrazové korelace při
sekvenčním způsobu výpočtu a navržený dvoukrokový

Ing. Mlan Kašpar, CSc. - Ing. Václav Svagr: NeHe lasery a pentagonové hranoly v technologiích inženýrské
geodézie
V příspěv:ku je popsána metoda pl'Otínání vp,řed z jediného stanoviska l,aserovým teodolitem se snímatelným
a otočným pravoúhlým pětibokým hranolem. Metoda bude
využitelná v provozech pro měření vzdáleností a situace
obtížně 'přístupných .a nepřístupných
bodů do vzdáleností 50 m, na dobýv.ká'ch v dolech do vzdáleností nkolo
100 m. Při 'vytyčování a promítání rovi,n bude možné pracov,at za dobrých klimatických 'Pndmínek do vzdálenosti
150-200 m.
Navrhované
za,ří:z;ení nezmě;ní konst!['u:kci laserového
teodolitu, je nalsazov.ací, snadno přenosné s hmotností
okolo 0,6 kg. Novým Ip1rvkemuvedeného způsobu je možnost přenášení směrů z jednoho horizontu na druhý pomocí dvou olo·vnicových závěsů. V připojovacím trojúhelníku se do vzdálenosti 6 m nepoužívá měřické pásmo,
není třeba budovat nad jámou poval, z,vyšuje se bezpečnost práce a snižuje se čas 'potřebný na měření.
Popsaná metod.a zvyšuje pl'\esnnst zaměřování velmi
krátkých vzdáleností nepřístupných
bodů ap:m:;.kytuje
nové technické, pra:ktické i ekonomic.ké mož,nosti.
Ing. Vladimír Vorel, CSc.: Laserová interferometrická
souprava - z1muška čidel teploty
Příspěvek se zabývá měřením teploty při laserové interfelrometrii, zvláště s ohledem na její přesnost.
U čs. přístroje Metra LA 410 (automatické
korekce)
se zkoumá přesnost určení teploty materiálovými a atmosferickými čidly. Na základě pozornvání teploty v termosta,tu, dále v běžných a extrémních p10dmínkách se vypočítává přesnnst mě,ření jedna.k srovnáním čidel navzájem a sro:vnáním s etalonovým teplomě'rem.
Zákl·adní přesnost měření teploty udáv,aná výrobcem
se shoduje s 'přesností zjištěnou empirioky v ustáleném
pmsti'edL Teplotní stabiliita atmosféry se proto jeví nutnou podmínkou !pro spolehlivé určení ,korekce vlnové
délky laserového záření, která je přesností měření teploty podstatně ovlivněna.
Ing. Antonín Zeman, CSc. - Dr. Ali Teoleb - Salah Mohamed Mahmoud: Modelové výpočty některých důsledků změn vodní hladiny v oblasti Násirova jezera, Egypt
Člá,nek se zabý'vá modelovou předpovědí změn tíhového
zrychlení a náklonů tížnic vzhledem k zemskému povrchu, podél nivel,ačních p·rofilů. Studované změny jsou
:z;pŮisoboványznačnými změnami výšek vodní hladiny NásIrova přehradního jezem vasuánské
oblasti Egypta. Tyto předpovědi jsou nutné pro korektní interpretaci
výsledků opa,kovaných geodetických měření, prováděných
v této obl.asti s cílem určit úroveň souč,asné seismické
a tektonické a,ktivity. Výzkumy byly vyvolány obav.ami
o bezp,ečnnst hydroele,kt,rárny,která
je dominantním
zdrojem energie v Egyptě a provádějí se ve spolupráci
egypts,ké akademie věd a melzinárodnímo
cent,ra pro
recentní pohyby zemské kůry.
P,ro výpočet byla užita metoda bodové deformace modelu zatížení sférické Země a jednoduchého přibližného
modelu zatížení okrajové roviny elastického poloprostoru.

Modelování změn objemu vody a Zlměn tvaru jezera při
různých hladinách vody bylo prováděno na základě denních záznamů o výšce hladiny a objemu v'ody v jezeře.
výpočty byly aplikovány na zvolené nivelační profily.
Pro body na těchto profilech byly počítány změny tíhového zrychlení pro 5 zvolených výšek vodních hladin a pro
stejné úrovně hladin byly vypočteny změny náklonu zemského povrchu. Změny náklonů byly vždy vztaženy .k výchozímu bodu profilu apřepočt,eny
na defD!rmace povrchu, mě'řItelné ni:velací.
výpočty 'vedou :k závěru, že změny tíhového zrychlení
jsou i pro extrémní změny hladin menší než 5. 10-8 ms-Z
a tedy těžko deteknv6~elné souč.asnými přístroji. Změny
náklonu zemského povrchu jsou však významné a snad-
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no zjistitelné nivel,ačními měřeními. Je jasné, že nezavedení těchto redukcí by vedlo k nebezpečí nesprávné interpretace
výsledků nivelačních měření ve smyslu neoprávněných závěrů o dynamice zemského povl'chu ja,ko
projevu tektonické aktivity.
katedra

speciální

Ing. Milan Kašpar, CSc.,
geodézže FSv tVUT v Praze

8. valné shromáždění a 13. mezinárodní
kartografická konference ICA v Moreli

Ve dnech 12.-21. října 1987 se konalo 'v Morelii (Mexiko) zasedání 8. valného shromáždění
Mezinárodní kartogr,afické asoCi'ace [lnternational
Cartographic Association - ICA) a 13. mezinárodní kartografická
konference.
8. valné shromáŽidění ICA projednalo
zprávy o činnosti asociace za ,období 1984-1987, schválilo změny stanov ICA, zvolilo nové orgány a schválilo program činnosti asociace na období do roku 1991.
ZP.rávu o činnosti ICA v období 1984-1987 přednesl
prezident ICA Dr. J. L. Morrison [USA). Ve zprávě zhodnotil vývoj ,kartografické vědy a techniky v posledním
Clbdobí, ,výsledky práce komisí ,a pracovních skupin ICA
a transfer technologií do rozvojových zemí. Vysoce hodnoti] aktivitu ICA v oblasti automatizace
která se v Evropě odráží v každoročním
pořádání' mezinárodních
sympozií Eurocarto, z nichž poslední se konalo v dubnu 1987 v Brně [garantem akce byl doc. RNDr. Milan
Konečný, CSc.). Zprávu o činnosti Výkonného ,výboru
ICA. který řídí činnost 'asociace mezi zasedáními V,alného shromáždění, přednesl generální tajemník ICA D. T.
Pearce (Austrálie). Výkonný výbor zasedal v lednu 1985
v Londýně, ,v srpnu 1985 'v Lynaes Fort (Dánsko], v září
1986 v Praze (garantem akce byl Ing. Miroslav Mikšovský, CSc.) a v lednu 1987 v Dehra Dun (Indie).
_ Mezinárodní. 'kartografická
,asociace je od roku 1984
clenem o~ganl:&ace International
Union for Surveying
and M"Ippmg (IUSM], která zastřešuje dosavadní nevládní _~rganizace FIG, ISPRS a ICA; o připojení k této unii
pozadala v r. 1987 i Mezinárodní
organiz,ace důlních
měřičů. Vytvoření IUSM umožnilo styk výše uvedených
nevládních organizací s orgány OSN, zejména s UNESCO.
Stykem za ICA se světovými centry UNESCO byli Valným shromáž~ěn.ím pověřeni Dr. Papp-Váry (MLR) pro
centrum ve Vldn!, prof. F. J. Ormeling, Jm. [Holandsko)
pro centrum v Zenevě a Dr. J. L. Morrison (USA) pro
centrum v New Yorku.
Valné shromáždění na svém závěrečném zasedání provedlo 'volbu nového Výkonného výboru ICA. Prezidentem
pro období 1987-1991 byl zvolen prof. D. R. F. Taylor
(.Kanad,a), generálním tajemníkem D. T. Pearce (Austrálie) a 'vice-prezidenty prof. Hu Yuju [ČLRl. Dr. J. P. Grelat [Francie), prof. W.Lichtner
(NSR], Dr. A. Papp-Váry
[MLR), Dr. N. Duch Gary [Mexiko), prof. D. Rhind [V.
Británie) la Dr. E. V. Aržanov (SSSR); funkci ,vice-prezidenta ex-offo zastává ve smyslu nového statutu i bývalý
prezident ICA Dr. J. 1. Morrison.
Valné shromáždění schválilo uspořádání
14. mezinárodní kartografické
konference
ICA ,ve dnech 17.-24.
srpna 1989 v Budapešti (MLR) ,a 15. mezinárodní kartogr,afické konference ICA a 9. zasedání Valného shromáždění ICA v r. 1991 v Bournemouth International
Centre
(V. Británie). Dále vZJalo na vědomí, že v r. 1988 bude
uspořádána
'konference o automatizaci
Austrocarto
3
,v Sydney (Austrálie) a Eurocarto 7 'v Enschede (Holandsko) a v r. 1989 konference o automatizaci
Autocarto
v Baltimore [USA) a mezinárodní kartografický
seminář
v Thajsku.
13. mezinárodní kartografická
konference ICA se zúčastnilo 780 delegátů z 37 členských zemí. Slavnostního
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zahájení konference se zúčastnil guvernér státu Michoacan pan Luis Martinez Villicana 'a řada dalších oficiálních osobností. Program jednání konference byl členěn
do 15 plenárního
zasedání, na nichž byly předneseny
referáty k těmto bodům programu:
,využití kartografie pro řízení a plánování
k,artografie jako proce's 'komunikace
technologie kartografické výroby
sestavování a revize map
výchova kartografů
tematické mapování přírodních zdrojů
- mapy a atlasy pro slepé a slabozraké
- historie kartografie.
Celkem bylo pro plenární zasedání konference připraveno 128 referátů, z nichž bylo 112 předneseno a zbývajících 16 bude pouze zveřejněno ve sborníku konference [vzhledem k nepřítomnosti
autorů). Čs. národní kartografický komitét se úč,astnil na programu 12 referáty.
Konference poukázala na ně'které .nové směry v oblasti automatiZJace, která p,ostupně proniká i do oblasti map středních a malých měřítek. Postupně jsou budovány národní geografické informační systémy a činěny pokusy o jejich mezinárodní propojení a výměnu dat.
Příkladem je projekt V. Britá,nie na digitalizaci Mezinárodní mapy světa 1:1000000. Automatizace přináší i některé netradiční formy zpracování map propojením výpočetní a tele,vizní technik,y s využitím hard-disků. Používání digitáního mapového obrazu se uplatňuje i v dopravní navigaci. Prudký rozvoj přináší uplatňování metod dálkového průzkumu Země, zejména ,v obl.asti tematiClké kartografie. Vznikají nové typy map (barevné fotomapy nebo fotomozaiky odvozené z družicových snímků, doplněné tematickým obsahem).
Součástí programu konference
byla mezinárodní výstava map a atlasů, které se zúčastnilo 21 členských zemí ICA. Na výstavě kromě tradičních typů topografických a tematických map byly prezentovány
nové typy
map pro slepé a slabozraké, různé typy počítačově zpracovaných map ,a družicových fotomozaik, barevné syntézy ze snímků z Landsatu a Spotu [až do měřítka
1:50000), družicové mapy a fotoplány městských .aglomerací apod. Nové národní atlasy vystavovala Kanada
[formát 49X44 cm, základní měřítko 1:7500000) a Thajs'ko; 'vydání národního
atl.asu připr.avuje Izrael. Řada
geografických
í tematických
atlasů je doplněna barevnými syntézami území, pořízenými z družicových snímků.

.Technícká výstava přístrojů a zařízení pro kartograbyla ~beslár:a ,převážně firmami, které mají zastoupem v MeXiku. Vystava byla zam]ěřena na využívání mikropočítačů s grafickým
'výstupem pro řešení
různých
úloh v geodézii a kartografii. K nejzajímavějším
expozicím patřil stánek firmy Intergraph, která vystavovala inter,akti'vní systém zpracování
map od fotogrammetrického vyhodnocení až po vytvoření databáze a grafický
výstup. Scanner/Plotter
systém této firmy umožňuje i digitální vstupy z grafických podkladů. Firma Wild v,ystavo'Tala interface EK 2000, který umožňUje propojení
fot?grammetrického
vyhodnovacího
přístroje
(např.
A'vlOgraphu AG 1) s mikropočítačem.
V oblasti materiálů pro kartografii byly vystaveny f6lie a přípravky firmy Kimoto.
V době konání akce byla uspořádána ,ve výstavních síních Ca'sa de la cultura v Morelii výsta,va historických
map území Severní a Střední Ameriky. Výstava obsahovala i n'ěkteré vzácné exponáty z předkolumbovské
Ameriky. zejména z ,aztéckého období [např. mapa částí kontinentu z r. 1406) a dále řadu map z období obje,vování
,a dobývání území Mexi,ka z 16.-18. století. Celkem bylo vystaveno 180 mapových exponátů, které byly 'vhodně doplněny starými geodetickými
a astronomickými
přístroji (např. astroláb z r. 1554, kompas z r. 1766 apod.)
a gl6by.
Konference dokumentovala
dosažené výsledky v oblasti teoretické i praktické kartografie a přispěla k vytýčení dalších směrů jejího rozvoje.
Í1;
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Knižný veftrh
vo Frankfurte nad Mohanom

V dňoch 7.-12. októbra 1987 sa uskutočnil v poradí už
39. frankfurtský vertrh. Hlavné mesto spolkovej krajiny
Hessenska je každoročne usporiadatefom jednej z najvačších svetových expozícií tlačeného slova, a to i v jeho
najroznejších podobách vrátane mapovej tvorby. Mapám, glóbusom a cestovným sprievodcom bol dokonca
samostatne
vyhradený
jeden zo siedmych oddielov
veftrhu. Keďže však nezriedka je tvorba, ale najma
vydávanie kartografických diel, súčasťou edičnej alebo
nakladatefskej činnosti i takých editorov, u ktorých nie
je ich hlavným zameraním, boli takéto exponáty vystavované tiež v stánkoch inak orientovaných
firiem,
a teda tiež aj v iných tematických oddieloch. Naviac
tieto exponáty tvorili nezriedka aj súčasť súhrnných
národných
knižných produkcií
a boli vystavované
v národných stánkocp. (vrátane expozícií socialistických
štátov, ale napr. új Cíny, Saudskej Arábie a i.).
Ak si prepočítame údaj organizátora o tom, že veftrh vystavoval viac ako 400000 titulov (z toho asi
120000 noviniek) na reláciu času, Iahko zistíme, že nie je
v silách ani každodenného
návštevníka
prezrieť si
(správnejšie: vziať čo len do rúk) ani len jedno percento
zo všetkých vystavovaných
titulov.
Príprava,
cieI,
znalosti firiem a ich profilácie i organizácia prehliadky
sú nevyhnutným
predpokladom splnenia zámerov návštevy tejto gigr"ntickej expozície, ktoreJ súčasťou sú
však aj odborné a obchodno-propagačné
rokovania.
Výstava poskytla nemálo komerčných, ale i zaujímavých odborných podnetov na súčasné trendy k••rtografickej tvorby. Príznačným je napríklad odklon od
dnes už "klasickej"
koncepcie zemepisných atlasov
v štruktúre:mapy
- register, k všeobecne akceptovanému encyklopedickému ponímaniu s množstvom populárnonáučných textov a obrázkov. Atlasy svetll ("welt")
a či zeme ("erde"), často licenčné deriváty, naplňujú
svojim obsahom doslova široké významy uvedených
pojmov a ich úvodné kapitoly vesvetfujú aj také základné kategórie vzniku života ako sú: vesmír, vzduch,
voda, poda, energia a pod. Hojne sú používané kozmické
snímky; vyskytujú sa i vefmi efektné dvojice: snímka mapa. Objavujú sa i atlasy regiónov zostavené z topografických máp. Komerčným (ale zaiste tiež náučným)
zámerom vyhovujú kombinácie turistických
máp doplňované etnografickým
obrazovým i textovým
materiálom i diela s najroznejším tematickým zameraním
(atlas lyžovania alpských zemí, nočnej oblohy, autokempingova i.). Polygrafická úroveň je prirodzene roznorodá najma v závislosti na význame a funkcii d:el;
tam, kde je to účelné však zvačša na vysokej úrovni.
Z nášho pohIadu možno konštatovať, že sa priaznivo
prejavujú snahy OSN o rešpektovanie
štandardizovaného geografického názvoslovia. Horšia je situácia pri
zobrazovaní javov nášho územia, a to tak z hfadiska ich
aktuálnosti, ako aj účelu mapy primeranému ich výberu.
Bohatá bola aj expozícia glóbusov i reliéfnych máp
aj keď nás upútali viac nekartografické
doplnky (drevené podstavce,
rámy) ako "kartografický
design"
a nápad.
Z vystavovaných
mapových školských učebných pomocok je zrejmé, že používanie transparentných
máp
je vo vyspelých štátoch bežnou súčasťou vzdelávacích
procesov.
Podrobné údaje sú uvedené v cestovnýeh správach
účastníkov z oboch našich rezortov geodézie a kartografie.
V ýskumný

Ing. Dušan Hrnčiar, CSc.,
ústav geodézie a kartografie
v Bratislave

Smlouva o vědeckotechnické
spolupráci mezi vládou
ČSSR a vládou Alžírské demokratické a lidové republiky umožňuje mnohým našim pracovníkům navštívit AIžírsko a spolupracovat v nejrůznějších oborech. Tato
smlouva je platná řadu let a stále se obnovuje.
Výstavba alžírského hospodářství po získání nezávislosti r. 1962, výstavba nových sídlišť, průmyslových center a velkých vodních děl vyžaduje značné množství
kvalifikovaných odborníků. Proto ministerstva různých
oborů žádají o spolupráci ze zahraničí, přestože každým
rokem vychází z mnohých vysokých škol značný počet
absolventů.
Prostřednictvím Podniku zahraničního obchodu Polytechna Praha jsem byl začátkem r. 1984 vybídnut zúčastnit se na 3leté technické pomoci u alžírskéhoministerstva vodního a lesního hospodářství. Protože jsem již
před 10 lety pracoval krátkodobě v Alžírsku (Transsaharská dálnice], měl jsem dokonalé představy o místních pracovních
podmínkách: teploty dosahující až
45 "C, nedostatek pitné a užitkové vody.
Po příjezdu lodí z Marseille do Alžíru 21. XI. nás zástupce Polytechny představil na ministerstvu Hydraulique, kde jsme podepsali tříletou smlouvu. Mně byla určena práce topografa na přehradě EI Fakia asi 40 km
od okresního města Mascary v západní části Alžírska asi
100 km od mořského pobřeží. Podle bližších informací
měl jsem zastávat funkci investičního dozoru, pokud se
týká topografických prací na zmíněné přehradě.
Jak jsem se již dříve zmínil, nedostatek pitné a užit·
kové vody řeší vláda Alžírské republiky výstavbou vodních přehrad s rozsáhlou zavlažovací sítí a geologickým
průzkumem spojeným s vrtáním studní. Z 12 miliard m3
vody ze srážek, které spadly převážně na jaře a na podzim, jsou zachyceny jen 2 miliardy m3 pro zemědělství,
průmysl a potřebu obyvatelstva. V současné době je ve
výstavbě nebo dokončeno asi 30 vodních přehrad, které
zásobují vodou velká města a zavlaž ují přímořskou část
Alžírska. Projekty a výstavbu přehrad zadává ministerstvo Hydraulique
zahraničním
společnostem,
takže
vzniká jakási soutěživost mezi zahraničními partnery pokud se týká kvality a termínu dokončení velkých vodních děl.
Úvodní projekt přehrady EI Fakia byl zadán španělské firmě, hlavní projekt vypracovala švýcarská kancelář. Projekt stanovil navršení 52 m vysoké zemní hráze asi 900 m dlouhé s betonovým 387 m bezpečnostním
přepadem se čtyřmi uzavíracími segmenty 12 m vysokými, '70 m vysokou jímací věž s odkal ovacím zařízením
a uzávěry, 300 m dlouhý tunel, kolmý ke hrázi, s vodovodním potrubím o průměru 120 mm, vybudování pojistné hráze 100 m dlouhé. Objem hráz8 byl odhadnut na
3 milióny m" objem vody vzniklého jezera byl vypočten na 110 miliónů m" při maximálním stavu zabere
jezero plochu 700 ha. Objem betonu byl odhadnut na
1000000 mj, délka injektáže na 47 km, roční odběr na
33 miliónů m3 vody.
Práce na výstavbě přehrady zahájila švédsko-arabská
společnost G. A. S. O. r. 1974, po ročním přerušení
z technických důvodů pokračovala r. 1979 společnost
alžírsko-rumunská A. R. E. F., a to až do konce r. 1983,
kdy veškeré prováděcí práce převzala alžírská společnost E. N. R. B., která ukončila práci. Od r. 1986 slouží
přehrada k zachycování jarních a podzimních vod.
Veškeré prováděcí práce zmíněných společností byly
kontrolovány převážně cizími experty z "Bureau d'aménagement", což je naše kancelář investičního dozoru. Vedoucím celého projektu byl zástupce alžírské společnosti. V době, kdy jsem nastoupil na této přehradě, byl
vedením kanceláře investičního dozoru pověřen Belgičan, stavební práce kontroloval expert z Turecka, geo-

1988/156

Geodetický a kartografický
rolník 34/76, 1988, 11.10 &

logické práce pak Syřan. Kontrolu topografických prací
jsem prováděl já. Pro tuto činnost jsem měl k dispozici
theodolit Wild T 2, 2m invarovou lať Wild, nivelační
stroj Wild NAK 2, tachymetr Wild RDS, dva pomocníky
(asistent a nosič latě) a vozidlo Fiat Fiorino.
V době, kdy jsem přišel, byl dokončen 300 m dlouhý
tunel napříč hrází, rozestavěna
jímací věž, nasypáno
15 m hráze, která se opravovala po částečném protržení po podzimní záplavě. První moje práce spočívala ve
stanovení objemů veškerých materiálů obsažených v přehradní hrázi. Pak následovaly práce, které shrnu do
těchto bodil.:
kontrola a vytyčení úpatí hráze po skrývce,
kontrola objemů odvezeného materiálu, stanovení objemů materiálů připravených pro hráz,
kontrola vytyčení míst pro injektáž,
zaměření profllil. pro geologický odhad skrývky,
vytyčení osy vodovodního potrubí 120 mm v tunelu
pod hrází, výškové určení,
- kontrola vytyčovacích prvků pro uzavírací segment
v jímací věži,
situační zaměření osady v blízkosti zátopové čáry,
kontrola stanovení objemu vody podle výšky hladiny
budoucího jezera,
kontrolní měření (1 X měsíčně) profllů hráze - stanovení diference od projektu,
kontrola bednění před betonáží pllířů v bezpečnostním přepadu - topografické konstatování,
kontrola usazení ocelových lan pro předpjatýbeton,
kontrola vytyčení patek pro usazení mostních překladil. (12 ml,
vytyčení osy pojístné hráze,
vytyčení, kontrola svislých kolejnic pro hradla v bezpečnostním přepadu,
vytyčení, kontrola
kolejnic pro otáčivý, uzavírací
segment v bezpečnostním přepadu, kontrola usazení
ložisek segmentil.,
- vytyčení oblouků silnice před a za hrází,
- kontrola objemil. násypu a výkopu u přeložky silnice.

Sovětský svaz,. objektivem
pracovníků ČUGK

Sovětský svaz objektivem našich pracovníků, tak se
jmenovala fotografická soutěž, vyhlášená_ k 70. výročí
Velké říjnové socialistické revoluce (VRSR), kterou
před časem organizoval agitační kolektiy při Českém
útadě geodetickém a kartografickém (ČUGK). Soutěž
měla značný ohlas, neboť se do ní zapojil každý desátý
pracovník úřadu. Organizátoři soutěže - agitační kolektiv ÚÚGK - získal bohatý materiál tvořící rozmanitou mozaiku zajímavých snímků ze SSSR.
Nejzajímavější snímky předložil Ing. Vladimír Popov, který v Sovětském svazu studoval. Největší
pozornost vzbudil jeho soubor fotografií památníků
nejstrašnější války v dějinách lidstva. Za své poslednslužební cesty do Dolinské, kde se na výstavbě Krivoj
rožského těžebně úpravárenského kombinátu střídaíí
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Během mého pobytu na přehradě zakoupila alžírská
společnost E. N. R. B. pro topografické práce na přehradách theomat Wild T 2000 s distomatem DI4 a terénním terminálem GRE 3 a tiskárnou. Pro plné využití tohoto přístroje byla nutno prostudovat veškerou dokumentaci a uplatnit tak jeho výhody při vytyčení násypových materiálil. nebo pak při určení pevných bodil.
kolem přehrady, z nichž jsme pak určili souřadnice
všech ověřovacích bodů na hrázi.
Moje činnost spočívala hlavně v kontrole vytyčovacích prací asi šesti topografů
alžírské
společnosti
E. N. R. B. Po mém odsouhlasení mohla práce pokračovat, pokud se týká násypil. materlálil., nebo se přistupovalo k montáži nebo betonážI.
Rozvrh sítě pevných bodů, stabilizace a signalizace
ověřovacích bodil. na hrázi, určení souřadnic a výšek,
zpil.sob zaměření byly prováděny pod mým vedením a
dohledem. Pravoúhlé souřadnice dvou stávajících trigonometrických bodil., které zil.staly neporušeny během prací a ze kterých byla rozvržena síť pevných bodů kolem
přehrady, byly určeny v systému Lambert, který bylo
též nutno prostudovat.
Úroveň místních topografů je všobecně dobrá, pokud
se týká jednoduchých měření, nezbytně však vyžaduje
konzultace a časté kontroly, pokud jde o práce s minimální tolerancí.
Jaká je možnost uplatnění čs. geodetů v Alžírsku? Vše
závisí na množství zahajovaných prací a tím na požadavcích alžírských ministerstev.
V současné době má
stále "zelenou" rozvoJ alžírského vodního hospodářství.
Jsou však i jiné oblasti, kde by se mohli naši geodeti
uplatnit. Znamená to však být připraven pro práce v zahraničí a osvojit si dobrou znalost francouzštiny.

Ing. Josef Boreckg,
[Geodézie, n. p., Brno J

pracovní čety geodetů z Geodézie, n. p., Brno, předloží
Ing. Popov fotoreportáž
ze slavnostního průvodu
k 70. výročí VŘSR. Tato reportáž byla ze všech fotografií nejaktuálnější. Se svými snímky se do akce zapojil
též Ing. Jan Koubek, který byl před lety v Moskvě na
stáži u organizace, která zajišťuje geodetické práce na
metru. Jeho kolekce fotografií dosvědčila, že v hlavním
městě SSSR je mnoho pro nás ještě nepoznaných míst.
Zásluhou Ing. Petra Skály a Dr. Vlasty Veselé jsme
mohli na výstavě fotografií potom zhlédnout snímky
z Leningradu, z Moskvy, z Rigy, z Tbilisy a Jerevau}l.
Dokumentární záběry z návštěvy předsedy ČUGK
Ing. Jaroslava Ondrůška a ředitele Geodézie, n. p,.
Brno Ing. Mojmíra Kouřila v Dolinské v roce 1987
předložil Ing. Václav Slaboch, CSc. Fotografií bylo
tolik, že mozaika snímků z téměř třiceti míst SSSR
musela být na výstavě fotografií na ČúGK zveřejněna
v pěti pokračováních.
_ ,
Akce "Sovětský svaz objektivem pracovníků CUGK"
se osvědčila. Pro rok 1988 agitační kolektiv ČÚGK ve
spolupráci se ZP SČSP vyhlásil pro pracovníky úřadu
další fotografickou akci k významným výročím tohoto
ro~u nazvanou "Má vlast objektivem pracovníků
ČUGK".
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OSOBNí.

ZPRÁVY

Dne 23. dubna 1988 oslavU své šedesátiny generálmajor
Ing. Ladislav Kebísek, náčelník topografické
služby federálního ministerstva
národní obrany.
Rodák z Horného Srní vystudoval v r. 1956 obor geodézié a kartografie na VOjenské akademii ArutonínaZápotockého v Brně. Poté pracoval
v řadě odborných
funkcí na úseku geodézie u ústavů a útvarů topografické služby. Prokázal široké odborné znalosti, vysoké organizační
schopnosti,
uvážlivost
při řešení problémů
i citlivý vztah ke spolupracovníkům.
Pro tyto vlastnosti
byl v roce 1969 vyzdvižen do dí'J.ležité vedoucí funkce
v topografické službě. V dalším období kromě úspěšného působení ve své funkci se významně podílí na koordinaci všestranného
rozvoje čs. geodézie a kartografie a aktivně přispívá k prohloubení mezinárodní spolupráce
geodetických
služeb socialistických
států. Je
dlouholetým členem. Stálé československo-polské
hraniční k1omise. Po mnoho let pracuje v komisích pro státní
závěrečné zkušky na ČVUT Praha. Uveřejnil řadu článků
v odborných publikacích topografické služby.
Jeho tvůrčí a zodpovědná práce byla oceněna Řádem
rudé hvězdy a řadou dalších čs. i zahraničních vyznamenání.
Srdečně blahopřejemes.
generálmajorovi
Ing. Ladislavu Kebískovi k významnému životnímu jubileu a přejeme mu do dalších let další úspěchy v pracovní činnosti, pevné zdraví a spokojenost v 'osobním životě.

Životní jubileum
prof. Ing. Vladislava

Hojovce,

pro. předměty, které zajišťuje a jako hlavní autor se
zasloúiil o ,to, aby technický průvodoe Mapování a kartografie (pokračování TP Geodézie], byl předán do tisku a mohl sloužit naší odborné veřejnosti.· V těchto
dnech odevzdal do tisku jako řídící autorského kolektivu i celostátní učebnici Kartografie
pro vysoké školy
ČSSR.
Je nepochybné, že patří mezi nejlepší učitele oboru
geodézie a kartografie
stavební fakulty v Praze. Jeho
přednášky jsou studenty velmi ceněny nejen pro jejich
obsah, ale i pro přístup učitele ke studentům.
Stejně hodnotná jako jeho odborná práce je jeho práce politická. Jako člen strany od r. 1948 prošel všemi
funkcemi od vedoucího stranické skupiny až po člena
CZV KSČ. Byl také proděkanem
stavební fakulty pro
politickovýchovnou
práci. Tuto jeho práci přerušila nemoc. V současné době, po úspěšném absolvování Večerní univerzity marxismu-leninismu
a nástavbových kursů
v Městské politické škole působí jako lektor ZO KSČ
a OV KSČ v Praze 6. I tato jeho politická práce je velmi
příznivě hodnocena a ceněna.
Jako vedoucí katedry plní své funkce spolehlivě, s plným soustředěním
na koncepční
práci, v dokonalém
spojení odbornosti a političnosti.
Za svou mnohaletou úspěšnou práci odbornou i politickou byl také několikrát
odměněn čestnými
uznáními,
v r. 1982 stříbrnou a v r. 1988 zlatou Felberovou medailí,
kterou vědecká rada ČVUT oceňuje odbornou a výchovnou práci významných učitelů, udělením titulu Zaslou'žilý učitel vládou ČSR v r. 1978. Za politickou práci
obdržel v r. 1971 a v r. 1975 pamětní medaile Ov KSČ.
Kromě funkcí na fakultě pracuje jako předseda komise pro obhajoby kandidátských
disertačních praCÍ, je
členem komise pro obhajoby doktorských prací a členem
kolegia astronomie a geofyziky ČSAV. Také tato práce
byla oceněna udělením stříbrné plakety ČSAV.
Jistě jménem všech mu pi'ejeme dobré zdraví do dalšíeh let, neutuchající elán a stejnou náročnost k práci
své i svých spolupracovníků,
které v souvislosti s novými úkoly rozvoje vysokého školství budou velmi popotřebné.

DrSc.

Ani se nechce věřit, že 18. ledna tohoto roku uplynulo
šedesát let, kdy se v rodině učitele v Klatovech narodil
nynější prof. Ing. Vladislav Hojovec, DrSc., vedoucí katedry mapování a kartografie
fakulty stavební ČVUT
v Praze.
Po úspěšném absolvování reálného gymnázia v r. 1947
zahájil studia zeměměřického
inženýrství
na tehdejší
vysoké škole speciálních nauk v Praze, která dokončil
v r. 1951. Ihned po ulmnčení. vysokoškolských studií nastoupil
jako asistent
ústavu geodetického. počtářství
u tehdejšího vedoucího ústavu prof. Fialy. Snad jeho
rodinný původ jej předurčil k tomu, aby se pedagogické
práci věnoval s velkým zápalem, erudicí a plným zaujetím. Potřebnou praxi si doplnil bez přerušení svého zaměstnání na vysoké škole. V r. 1961 získal vědeckou
hodnost kandidáta matematickofyzikálních
věd, v r. 1965
se habilitoval
a v r, 1972 bYl jmenován
profesorem.
Dokt.orskou disertační práci z oblasti matematické kartografie obhájil v r. 1981.
Jeho předním
odborným
zájmem je problematika
matematickékartografie
a volba vhodných zobrazení a
prnblémy výpoče'tní a zobrazovací techniky. Byl vlastně
prvním, který výpočetní techniku a automatizaci zavedl
do studia zeměměřickéhoinženýrství
a přispěl k tomu,
že tato disciplína na oboru geodézie a kartografie se objevila v učebních plánech o mnoho let dříve, nBž na.
ostatních studijních
oborech stavební fakulty ČVUT.
VýsQedky jeho práce jsou shrnuty dnes už ve více než
šedesáti
odborných
příspěvcích,
publikovaných
doma
i v zahraničí. Aktivně se zúčastnil mnoha sympozií a
seminářů, připravil již něknlikerá vydání učebnich textů

Vzpomínka
Kladiva

na prof. PhDr. Bohumila

Prof. PhDr. Bohumil Kladivo se narodil před 100 lety,
1888 ve Křtinách u Brna jako syn řídícího
učitele na tamní základní škole. Gymnázium studoval
v letech 1899-1907
v Brně, a po maturitě si dal zapsat
studium matematiky a fyziky na KU v Praze, které ukončil státními zkouškami v r. 1911 a v r. 1912 doktorátem
filozofie. Odborné vědomosti a zkušenosti si prohloubil
pobytem ve Vojenském zeměpisném
ústavě ve Vídni
(1912], na astronomické
observa toři v Pul kovu u Petrohradu (1913], na Geodetickém ústavu v Postupimi (1914]
a v Ostavu pro míry a váhy v Sěrves u Paříže (ln4].
Ještě před první světovou válkou v r. 1912 se stal
asistentem v ústavu geodézie na České vysoké škole technické (ČVŠTJ v Brně, a také učil matematiku a fyziku
na Ženském učitelském ústavu.
V r. 1920 se habilitoval prací "O výpočtu tížnicových
odchylek se zřetelem k isostasi" a v řfjnu_ t~hož roku
byl ustanoven soukromým docentem na CVST v Brně
pro výukové předměty vyšší geodézie a sférická astronomie. V červenci následujícího roku byl jmenován profesorem a přednostou nově zřízeného' II. ústavu nižší
a vyšší geodézie na téže vysoké škole. Tento ústav od
základů vybudoval včetně astronomického
observatoria
a vybavil jej vědeckými přístroji i knihovnou.
Na škole přednášel vyšší geodézii, geodetické počtářství III, sférickou astronomii a matematickou
kartogra24. června
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fii. Byl také vedoucím geodetického semináře, zřízeného na jeho popud, který byl navštěvován posluchači
techniky i univerzity. Na české technice v Brně poprvé
určil zeměpisné souřadnice observatoria jakžoto astronomického bodu. Od r. 1927 přednášel také astronomii na
brněnské
univerzitě,
kde byl jmenován prozatlmním
správcem tamního Astronomického ústavu.
Přes značné pracovní vytížení ve škole napsal a v domácím i zahraničním
tisku publikoval desítky vědeckých prací, spadajících do oborů aseronomie, geofyziky a geodézie. V astronomii se týkaly kmitavých pohybů hvězd, v geofyzice stanovení tížnicových odchylek,
určení tíže a redukce tíže podle Rudského. Hlavním dílem celostátního významu se staly jeho práce související s určením tíže na několika bodech na území Moravy, k čemuž nejprve stanovil tíži v Brně s připojením
na Postupim a Vídeň. Z publikovaných geodetických prací teoretického charakteru
lze jmenovat studii Měřické
chyby a jejich vyrovnání. Jeho obsáhlá učebnice "Vyšší
geodesie" v důsledku okupace zůstala v rukopise.
Významná byla jeho činnost veřejná a spolková. Již
před první světovou válkou byl jmenován členem školské komise pro očistu českého školství. Dále zastával
význačné funkce v tělovýchově jako starosta brněnské
sokolské župy Machalovy (dř. Rastislavovy) a současně
člen předsednoctva
Ceské obce sokolské. Spolkově byl
po několik let jednatelem geodetické sekce Cs. národního komitétu geodetického a geofyzikálního, v r. 1927
spolupracoval
na uspořádání
sjezdu Mezinárodní unie
geodetické a geofyzikální v Praze a v r. 1931 se zúčastnil jako čs. delegát sjezdu této mezinárodní organizace
ve Stockholmu. Od r. 1925 byl členem Moravské přírodovědecké společnosti v Brně a Národní rady badatelské v Praze. V brněnském odboru Jednoty českých matematiků a fyziků zastával od r. 1915 funkci revizora
nepřetržitě.
Prof. Kladivovi byly svěřovány také funkce akademické: v letech 1924-1925
byl na CVŠT děkanem oboru
inženýrského stavitelství, taktéž v letech 1933-1934,
a
v letech 1926-1927
děkanem oboru architektury
a pozemního stavitelstvÍ.
Krátce po okupaci v r. 1939 byl gestapem zatčen a jako rukojmí vězněn po 3 měsíce na Špilberku. Pro účast
na domácím odboji byl v r. 1941 znovu zatčen a z vězení propuštěn až v r. 1943 a s podlomeným zdravím. Na
následky vězeňských útrap zemřel 8. února 1943 v Brně.
Prof. Bohumil Kladivo, jehož 100. výročí narozenin si
letos s vděčností připomínáme, byl poctivým vědcem,
výborným a oblíbeným pedagogem, vlastencem a humanisticky založeným člověkem. Za jeho protifašistický postoj a činnost v odboji za okupace mu byl po osvobození udělen "Ceskoslovenský válečný kříž 1939" in memoriam a medaile "Za věrnost". Na pamětní desce ve
vestibulu budovy VUT-FAST v Brně je jeho jméno uvedeno mezi oběťmi nacistické perzekuce (spolu s oběma
jeho asistenty RNDr. Jaroslavem Mrkosem a ing. Jaroslavem Potočkem, dr. techn. ,;in memoriam", kteří byli
umučeni v koncentračních táborech Mauthausenu a Osvětimi v r. 1942). Také jedna z brněnských ulic nese jeho
čestné jméno.

Zmena riaditel'ov Geodézie,
Bratislava a ŽHina

n. p.,

Dňa 31. 12. 1987 skončil funkciu riaditefa Geodézie,
n. p., Bratislava Ing. Štefan Fekiač, nositef štátnych
vyznamenaní Za vynikajúcu prácu (1971) a Za zásluhy
o výstavbu (1983). Pod jeho vedením Geodézia, n. p.,
Bratislava získala štátne vyznamenanie Za zásluhy
o výstavbu (1979)a zaradila sa medzi popredné podniky
rez~Jrtu Slovenského úradu geodézie a kartografie
(SUGKbližšie pozri Geodetický a kartografický ob.zor - GaKO, 1988, č. 3, s. 85).
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Od 1. 1. 1988 odovzdáva svoje bohaté skúsenosti vo
funkci i vedúceho útvaru riadenia výroby Geadézie, n. p.,
Bratislava. Do dalších rokov mu želáme vefa pevného
zdravia a životný optimizmus.
Dňom 1. 1. 1988 bol do funkcie riaditefa Geodézie,
n. p., Bratislava vymenovaný Ing. Rudolf Hlavatý,
doterajší technický námestník riaditefa (TNR) Geodézie, n. p., Bratislava.
Narodil sa 11. 6. 1936 v Rastiůiach (dnes časť obce
Zlaté Klasy), okres Dunajská Streda. Stredošk_olské
štúdium absovoval na Vojenskej škole Jana Zižku
z Trocnova v Spišskej Novej Vsi (1952-1955). V roku
1957 nastúpil na Geodetický ústav v Bratislave, kde
pracoval ako technik a neskor vedúci meračskej čaty
na topografickom mapovaní. V roku 1964 skončil popri
zamestnaní štúdium zememeračského inžinierstva na
Stavebnej fakulte (SvF) Slovenskej vysokej školy techn)ckej v Bratislave (SVŠT). V roku 1966 prešiel na
Ustav geodézie a kartografie v Bratislave a v roku 1968
na Inžiniersku geodéziu, n. p. - výrobný útvar v Bratislave (od roku 1973 Geodézia, n. p.). Na týchto pracoviskách vykonával funkcie vedúceho oddielu a prevádzky na úseku inžinierskej geodézie. Od roku 1977
vykonával funkciu TNR Geodézie, n. p., Bratislava.
V tejto funkcii zodpovedne zabezpečoval hospodárske
a politické úlohy na podmienky podniku a vytváral
priestor pre zvyšovallie efektívnosti výroby zavádzaním nových technológií.
Popri pracovnej činnosti sa Ing. Hlavatý staral
aj D svoj politický _a odborný rast. V roku 1971 bol
prijatý za člena KSC. V rokoch 1975-1978 absolvoval
Večernú univerzitu marxizmu-leninizmu a v rokoch
1978-1979 jednoročnú cyklickú prípravu vedúcich pracovníkov na Inštitúte riadenia v Bratislave. V rokoch
!983-1984 bol predsedom 5. komisie geodetickej služby
CSSR pre inžiniersku geodéziu. Záslužná je jeho činnosť
v' ROH a v KSS, kde prešiel celým radom funkcií. Aj
v súčasnosti je predsedom revíznej komisie Krajského
výboru Odborového zvazu pracovníkov štátnych orgánov, peňažníctva a zahraničného obchodu a podpredsedom kontrolnej a revíznej komisie ObV KSS Bratislava III.
Jeho doterajšia činnosť bola ocenená tý;mito vyznamenaniami: "Najlepší pracovník rezortu SUGK" (1974),
"Pamatnou medailou" hlavného mesta SSR Bratislavy
(1979), "Čestným bronzovým, strieborným a zlatým
odznakom za odborársku prácu" (1981, 1984, 1986),
"Pamatnou medailou" k 40. výročiu vyvrcholenia národnooslobodzovacieho boja čs. fudu a oslobodenia našej
vlasti (1985), "Medailou za zásluhy o rozvoj Západoslovenského kraja", "Pamatnou medailou" MsV. KSS
Bratislava a "Zaslúžilý pracovník rezortu SUGK"
(1986).
Želáme Ing. Rudolfovi Hlavatému vefa pracovného
elánu pri zabezpečovaní náročných úloh.
Dňom 31. 12. 1987 skončil svoje posobenia vo funkci
riaditefa Geodézie, n. p., Žilina Ing. Rudolf Šandrik,
nositef štátneho vyznamenania Za vynikajúcu prácu
(1985 - podrobnejšie pozri GaKO, 1985, č. 10, s. 273).
Ing. R. Šandrik od 1. 1. 1988 nadalej odovzdáva
svoje bohaté, takmer 40-ročné skúsenosti vo funkcii
~edúceho útvaru ekonomiky práce Geodézie, n. p.,
Zilina. Do dalších rakov mu želáme pevné zdravie
a spokojnosť v osobnom živote.
Dňa 1. 1. 1988 bol za riaditera Geodézie, n. p., Žilina
vymenovaný Ing. Jozef Vlček, doterajší ekonomický
námestník riaditeIa (ENR) Geodézie, n. p., Žilina.
J. Vlček sa narodil 8. 12. 1951 v Pohronskej Polhore,
okres Banská Bystrica. Strednú všeobecnovzdelávaciu
školu absolvoval v Brezne (1967-1970) a odbor geodézia a kartografia na SvF SVŠT (1970-1975). Po absolvovaní SVŠT nastúpil do Geodézie, n. p., Žilina. Najskor
posobil na pracovisku v Brezne ako vedúci meračskej
čaty a od roku 1979 ako vedúci oddielu evidencie nehnuteIností (EN) v Banskej Bystrici. Priešiel viacerými
druhmi prác, získal odborný rozhIad a praktické skúsenosti najma v EN, v stavebnomeračských
prácach

1988/159

Geodetický a kartografický
obzor
roěnfk 34/76,1988, ěfslo 6

160

a v aktualizácii máp. Od 1. 1. 1987 vykonával funkciu
ENR Geodézie, n. p., Žilina. Všetky zverené funkcie
vykonáva vefmi zodpovedne. Kladným vzťahom k pracovným povinnosťam a k plneniu úloh, ako aj dobrými
morálnymi vlastnosťami priaznivo vplýva na podriadených pracovníkovo
Na základe viacročnej politickej angažovanosti bol
Ing. Vlček v roku 1983prijatý za člena KSČ. V Krajskej
politickej škole absolvoval 6-mesačný kurz (1985-1986)
pre kádrové rezervy a hospodársku nomenklatúru. POsobí ako propagandista straníckeho vzdelávania v Geodézii, n. p., Žilina a aktívne pracuje aj v spoločenských
organizáciách. Je členom Krajského výboru ČSVTS.
Do novej, náročnej funkcie želáme Ing. Jozefovi
Vlčkovi vefa úspechov.

Z GEODETICK~HO
A KARTOGRAFICK~HO KALENDÁŘE

(duben, květen, červen)

Výročí 50 let:
14. apríla

1988 - doc. Ing. loze! Cerňanský, CSc., pedag,ogický pracovnlk
Katedry geodézie
(KGJ Stavebnej
fakulty
(SvF J Slovenskej
vy~okej školy technickej
v BratIslave (SVŠT). Rodák z lablonového (okres Bratislava-vidiek).
Po skončení zememeračského
inžinierstva na SVŠT v roku 1961 nastúpiI ako asistent na KG
SvF SVŠT. V rokoch 1962-1978
pracoval ako výskumný pracovnlk
Vedeckého
1aborat6rla
fotogrametrle
SVŠT. V rokoch 1963-1965
absol'voval postgraduálne
štúdium Matematické stroje - programovanie. Vedeckú
hodnost kandidáta technických vied získal v roku 1976
a za docenta pre odbor fotogrametria
bol vymenovaný
1. 9. 1981 na základe habiIitačnej
práce obhájenej v roku 1980. Je autorom 1 dočasnej vysokoškolskej učebnice a autorom aleDo spoluautorom
26 odborných a vedeckých prác, z toho 4 v zahranlčných
časoplsoch. výsledky svojej vedeckovýskumnej činnosti zhrnul do 7 výskumných správ. Aktívne pracuje v KSS a v ČSVTS. Je
podpredsedom
Čs. fotogrametrlckého
komltétu ČSVTS,
členom Ddbornej skupiny
fotogrametria
Slovenského
výboru Geodeticko-kartografickej
spoločnosti ČSVTS a
bol odborným garantom
2 fotogrametrických
konferencU. Je nositerom vyznamenaní:
"Čestného uznania
Slovenskej rady ČSVTS" (1983), "Čestného uznania II.
stupňa Ústrednej rady ČSVTS" so strieborným
odznakom (1987J a "Čestného uznania" pri prllež'Ítosti 50. výročia založenia SVŠT (1988).

21. dubna 1988 - RNDr. Milan V. Drápela, CSc., vědecký pracovník katedry geografie přírodovědecké fakulty.
Jako absolvent SPŠS - obor geodézie v Brně (1,957)
pracoval nejprve jako zeměměřický technik u OUGK
Brno, SG Rosice (1957-1960), potom se věnoval studiu
geografie a kartografie na UJEP v Brně, které zakončil
doktorátem (1969). Předmětem jeho vědeckého zájmu
se staly jednak otázky současné geografie ve spojení
s životním prostředím, jednak dějiny moravské kartografie, zejména Komenského mapa Moravy z r. 1627,
které věnoval podrobné diferenční studie se zřetelem
k četným historickým vydáním a odvozeninám v cizině. Sám je autorem a redaktorem faksimilí Komenského mapy Moravy, vytisknutých u n. p. Kartografie
Praha (1974), u n. p. Geodézie Brno (1975, 1976, 1983)
k samostatným nebo doprovodným účelům. Knižně vy-

šly jeho Vybrané kapitoly z kartografie (SPN Praha
1983) a Monumenta delineationum Moraviae auctore I.
A. Comenio (UJEP Brno 1984).
27. dubna 1938 - Ing. Ivo Weitosch, vedoucí střediska
geodézie (SG) v Litoměřicích. Po ukončení vysokoškolského studia na ČVUT v Praze v roce 1963 nastoupil
v resortu ČÚGK u bývalého OÚGK v Liberci. Prošel
různými pracovními funkcemi, převážně pracoval jako
odpovědný geodet a vedoucí oddílu inženýrské geodézie.
V letech 1978-80 absolvoval postgraduální studium
inženýrské geodézie na stavební fakultě ČVUT v Praze.
V roce 1985 byl jmenován vedoucím střediska geodézie
v Litoměřicích. Aktivně pracuje také ve stranických
a veřejných funkcích. Je místopředsedou UO KSC
v Litoměřicích, místopředsedou Svazarmu AMK Geodézie a zastává další veřejné funkce v místě bydliště.
Za dosažené výsledky mu byla přiznána řada podnikových a resortních ocenění, např. "Vzorný yedoucí oddílu" (1980), "Vzorný pracovník resortu ČUGK" (1982).
SG v Litoměřicích pod jeho vedením byl v roce 1985
propůjčen čestný titul "Středisko socialistické práce".
23. května 1938 - Miloslav Pinc, vedoucí střediska geodézie (SG) v Lounech. Nastoupil v resortu ČÚGK
v roce 1957 u Oblastního ústavu geodézie v Libercipo
ukončení studia na střední průmyslové škole zeměměřické v Praze. V průběhu zaměstnání pracoval jako
technik, vedoucí čety, vedoucí oddílu. Vzhledem k dosahovaným výsledkům a pracovním předpokladům byl
v roce 1971 jmenován do funkce vedoucího SG v Lounech. Středisko dosahuje pod jeho vedením trvale velmi
dobrých výsledků. Je aktivně zapojen ve veřejné práci,
od roku 1976 pracuje jako poslanec ONV Louny a ve
funkci předsedy komise výstavby ONV. Za jeho dlouholetou práci se mu dostalo řady podnikových i resortních ocenění, např. "Vzorný .pracovník podniku" (1976),
"Vzorný pracovník resortu ČÚGK" (1977), v roce 1984
společenské ocenění "Vítěz socialistické soutěže". Středisku geodézie v Lounech pod jeho vedením byla v roce
1981 udělena čestná standarta ředitele podniku a PV
ROH a v roce 1984 byl SG propůjčen čestný titul
"Středisko socialistické práce". V roce 1987 byla jeho
dlouholetá a svědomitá práce v resortu oceněna titulem
"Zasloužilý pracovník resortu ČÚGK".
25. května 1988 - Ing. Pavla Bečičková, vedoucí oddělení ekonomických informací a cen Českého úřadu
geodetického a kartografického v Praze. Zastávala postupně různá funkční místa v organizacích resortu.
V letecn 1974-84 byla zaměstnána u Geodézie, n. p.,
Praha ve funkci vedoucí střediska geodézie pro okres
Praha-západ. Iniciativně se podílela na řízelJí vývoje
cen, na novele oborového kalkulačního vzorce a na
oborové aplikaci statistiky a účetnictví. V roce 1972
byla oceněna čestným odznakem "Nejlepší pracovník
resortu ČÚGK". Je členkou KSČ, ROH, ČSVTS
a v SČSP zastává funkci předsedkyně pobočky na
ČÚGK.
14. července 1988 - Ing. Bohumil Rouška, vedoucí
střediska geodézie (SG) v Děčíně. Po ukončení studia na
ČVUT v Praze v r. 1961 nastoupil na SG v Děčíně
jako technik, později pracoval jako vedoucí oddílu
geometrických plánů. Vzhledem k dosahovaným výsledkům, pracovním a morálním vlastnostem byl od 1. 1.
1976 jmenován do funkce vedoucího SG v Děčíně.
Středisko dosahuje pod jeho vedením trvale velmi
dobrých hospodářských výsledků i výsledků v p odnikové socialistické soutěži a bylo od 1. 7. 1987 spolu s dalšími svěma pracovišti vybráno pro odzkoušení brigádní
formy organizace práce a odměňování v podmínkách
n. p. Geodézie Liberec. Ing. Houška vhodným spojením
svých odborných praktických a teoretických znalostí
v oboru geodézie a ekonomiky prokázal, že uplatnění
brigádní formy na SG může být v budoucnu cestou
ke zvyšování objemu i rentability prací. Ing. Houška je
také zapojen do veřejné činnosti. Od r. 1984 vykonává
funkci předsedy ZO KSČ SG v Děčíně, dále pracuje jako
aktivista OV KSČ v Děčíně, lektor DOIIJUpolitické výchovy OV KSČ a jako stálý člen poradního sboru ONV
pro ochranu zemědělského půdního fondu.
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Výročí 5/) let:
15. dubna 1988 - Ing. Josef Kurka, vedoucí útvaru
říze,!1ívýroby Geodézie, n. p., Praha. Po ukon~ení studia
na OVUT v Praze nastoupil k tehdejšímu OUGK v Liberci. Získal zde bohaté zkušenosti v oboru mapovacích
prací, budování polohových bodových polí a geodetických prací při budování průmyslových
podniků.
V r. 1971 přešel do pražského podniku, prošel řadou vedoucích funkcí a pro své organizační schopnosti byl
jmenován do současné funkce. Za dobré pracovní výsledky byl v r. 1979 vyhlášen jako "Zasloužilý pracovník
ČÚGK", obdržel Pamětní plaketu u příležitosti 25. výročí resortu. Veřejně je činný zejména v ČSVTS, je
člen~m KV ČSVTS-GK, po několik let byl předsedou
ZP OSVTS při Geodézii, n. p., Praha.

jmenován odpovědným geodetem pro metro a hned
vzápětí nastoupil do nynější funkce. Jubilanta známe
i z příspěvkové činnosti do Geodetického a kartografického obzoru a z přednáškové činnosti. Resortní atestační komisí mu byl v r. 1986 přiznán vědeckotechnický
kvalifikační stupeň II. Své zkušenosti a přehled uplatňuje i na poli ČSVTS. Jeho práce byla oceněna řadou
čestných uznání.

1988 Ing. Mikuláš Farkaš, CSc., výskumno-vývojový pracovník
útvaru
technicko-orgalllizačného
rozV'oja Slovenskej kartografie,
n. p., Br,atislav,a [SK).
Narodil sa v Bratisl,ave. Po ,absolvovaní zememeračského inžinierstva na Fakulte sta:vebného a zememeračského inžinierstv'a Slovenskej
vysokej školy technickej
v Bratislave [SVŠT) v roku 1953 nastúpil na Slovenský
6. května 1988 - Ing. Zdeněk Andreas, ředitel Krajské
zememer,ačský .a 'k'artografický ústav v Bratislave. Najgeodetické ~ kartografické správy pro Jihočeský kraj
skor vykonával práce triangulačné.
Od J)Qku 1956 sa ve·
(KQKS) v Oeských Budějovicích. Po ukončení studia
nuje kartografii,
a to na: Geodetickom, top.ografickom
na OVUT v Praze v r. 1957 nastoupil do Oblastního
a 'kartografickom
ústave v Bratislave, Kartografickom
ústavu geodézie a kartografie v Českých Budějovicích
a 'reprodukčnom
ús'tave v Modre-Harmónii
[od roku
a v jižních Čechách působí trvale. Zde prošel řadou
1963 v Bratislave),
Kartografickom
nakladatelstve,
odfunkcí od vedoucího měřické čety až po vedoucího proštiepnom závode Bratislava
a SK. Na týchto pracovisvozu speciálních prací u Geodézie, n. p. V roce 1979 se
kách prešiel roznymi funkciami. V rokoch 1965-1977
stal pracovníkem jihočeské KGKS. Od 1. 1. 1982 byl
externe vyučoval na odbore geodézia Strednej priemyjmenován jejím ředitelem. Zasloužil se o zkvalitnění
V rokoch
koordinační, řídící a kontrolní činnosti KGKS. V sOUČas- selnej školy stavebnej (SPŠS) V Bratislave.
1966-1968
absolvoval na Univerzite 17. listopadu v Prané době je lektorem DPV při OV KSČ v Českých Buděhe štvorsemestrálne
št1í.dlum jazyka anglického a v rojovicích, a aktivistou téhož OV KSČ. Za výsledky své
koch 1972-1974
prvý beh postgraduálneho
štúdia odčinnosti ve společenských organizacích obdržel řadu
boru geodézia a kartografi.a Stavebnej fakulty SVŠT.
ocen,ění:.-Aktivně se podílí i na práci odborné skupiny
V rokoch 1981-1987
posobil ako expert na Kube vo
při UR OSVTS. V roce 1974 mu 9yl udělen čestný odznak
funkcii poradcu pre výchovu stredných
technických
"Nejlepší pracovník resortu ČUGK".
kádrov pre geodéZ:iu a klartografiu. Vedeckú Ihodnosť
kandidáta technických vied získal 'v roku 1987. Je auto21. května 1988- Ing. Milan Ševčík, ředitel sekretariátu
rom 2 učebníc z mapovania pre SPŠS v Ha,vane a autopředsedy Českého úřadu geodetického a kartografického.
rom alebo spoluautorom 23 odborných prác v roznych
Do této funkce byl jmenován v r. 1984. Předtím do
časopis'Och a zborníkoch, 2 výskumných správ a 2 mer. 1983 byl vedoucím střediska geodézie v Gottwaldově.
dzinárodných terminologických
slovníkov z kartografie
Má nemalou zásluhu na zlepšení pracovních podmínek
(vydané v MI:R ·a IV NSR). Záslužná je jeho činnosť aj
pracovníků tohoto pracoviště. Prokázal bohaté prakv ČSVTS. Bol tajomníkom Odbornej skupiny kartogratické zkušenosti i organizační schopnosti. Středisko bylo
fia Slovenského výboru Ge'odeticko-kart'Ografickej
spopod jeho vedením několikrát vyhodnoceno na předním
ločnosti ČSVTS (1973-1981]
ačlenom
Čs. kartograficmístě v socialistické soutěži. V KSČ zastával řadu funkcí,
kého komitétu ČSVTS (1977-1981).
Je nos'itefom vyznav současn~ ,době je předsedou ideologické komise při
menaní: "Čestného uznania za zásluhy o rozvoj geoZO KSČ OUGK. Zastával také řadu funkcí v odborodézie a kartografie"
(1968), "Čestného uznania" za 20vých orgánech a ostatních organizacích NF. Jeho práce
-ročnú tvorivú ,prácu v .organizáciáoh rezortu geodézie
byla oceněna řadou vyznameJtá~í. Je nositelem titulu
a kartografie
(1974), "Čestných uznaní" Mestskej rady
"Nejlepší pracovník resortu OUGK" a u příležitosti
(1976) a Slovenskej rady ČSVTS (1982).
květnových oslav v roce 1979 mu propůjčil president
republiky státní vyznamenání "Za vynikající práci".

28. května 1988 - Ing. Jan Wawrosz, vedoucí SG
Frýdek-Místek u Geodézie, n. p., Opava, předtím (do
T. 1966) vedoucí MO v Třinci. V letech 1957-1964 jako
-zaměstnanec Agroprojektu Opava zúčastnil se HTÚP
a konsolidace užívání zemědělské půdy v pohraničních
horských obcích. Je dlouholetým odborářským a vetejným pracovníkem jako člen stavební komise a funk.cionář TJ v bydlišti a vedoucí kolektivu BSP na pra.covišti. Za tuto společensky prospěšnou činnost byl
oceněn stříbrným odznakem BSP, medailí rady ONV
've Frýdku-Místku (1975), čestnou medailí MěstNV
v Třinci (1981) a resortním titulem "Vzorný pracovník
'ČUGK" (1982).

3. júna

18. června 1988 Ing. Jaroslav Hybášek, odborný
asistent katedry geodézie F AST VUT v Brně (od
r. 1973). Dříve pedagogicky působil na VŠT a VAAZ
Brno a prakticky u n. p. Geofysika Brno ve funkci hlavního měřiče. Na úseku společensk§m se angažoval jako
předseda SBD (1961-1965) a v OSVTS jako člen výboru ZP (od r. 1981), později ja,ko předseda KV společnostig. ak. v Brně a člen plena UVČSVTS(1964-1982) .
V této funkci se zúčastnil mezinárodní kartografické
konference ICA v Moskvě v r. 1976. Je nositelem resortního vyznamenání "Nejlepší pracovník mir.•.
isterstya
rvaliv" (1960) a řady čestných uznání KV, UV a UR
OSVTS.

Výročí 60 let:
:30. května 1988 - Ing. Miloš Vondruška, zástupce ve.doucího provozu geodetických prací pro investiční
výstavbu a budování metra v Geodézii, n. p., Praha.
Pracoval ve Státním projektovém ústavu pro speciální
stavby v Praze. Později ve funkci odpovědného geodeta
na pražských sídlištích. V roce 1964 přešel na Ústřední
správu geodézie a kartografie, kde mimo úkolů inženýrské geodézie, úspěšně splnil i úkol zavedení a legalizace
instituce odpovědných geodetů. V r. 1969 byl vyslán se
skupinou geodetů jako expert do Alžírské demokratické
republiky. Více jak dva roky působil v Oranu jako vedoucí detašovaného pracoviště. Po skončení expertisy
:nastoupil do Geodézie, n. p., Praha, kde byl nejříve

27. dubna 1988 - Ing. Jaroslav Karafiát, v aktivní službě vedoucí SG Kroměříž (1969-1984). Po absolvování
VŠT v Brně (1948) prodělával praxi u Stavoprojektu,
Geoplanu a u n. p. Geometra v <;ottwaldově a v Brně,
do resortní služby vstoupil u OUGK v Brně v r. 1954.
Vyrovnaný kolektiv SG vedl vždy svědomitě k plnfíní
a překračování plánovaných úkolů. Podstatně se zasloužil o vybudování vzorného SG v rámci sdružené
výstavby budovy státních orgánů v Kroměříži. Jeho
aktivní činnost byla zhodn9cena udělením titulu "Nejlepší pracovník resortu ČUGK" (1973). Na odpol\inlJk
odešel v r. 1984.
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9. júna 1988 - doc. Ing. Peter Marěák, CSc., vedúci vedecký pracovník Geodézie, n. p., Prešov. Rodák zo Starej I:ubovne. Zememeračské inžinierstvo absolvoval :na
odbore špeciálnych náuk Slovens1kej vysokej školy ťechnickej v Bratislave (SVŠT) 'v roku 1951. Najsk6r p6sobil v Bratislave, a to na: Výskumnom ústave stavebníctva (teraz Výskumný ústav inž~nierskych stavieb 1952-1960),
Ústave teórie merania SAV (teraz Ústav
merania ,a meracej techniky - 1961-1970)
a Výskumnom ústave geodézie a kartografie (1970-1981).
Od roku 1982 je pracovníkom Geodézie, n. p., Prešov. Vedeckú hodnosť kandidáta technických vied získal v roku
1960 a v roku 1969 bol na základe habiliMčného pokračovania na Stavebnej fakulte SVŠT vymenovaný docentom pre odbor geodézia. Svoj~mi vedeckovýskumnými
prácami obohatil inžiniersku geodéziu (najma oblasť
merania posunov stavieb) a geodynamiku. Je autorom
postupu skúmania stálosti pevných bodov na určovanie
posunov stavieb. Výsledky svojej vedeckovýskumnej činnosti pubHkoval ako spoluautor knihy "Nové metódy
merania na priehradách"
(Bra'ti'Slava, SAV 1959) a 'IlO
vyše 70 veďeckých a odborných
prácach
[niektoré
v spoluautorstve)
v ČSSR i v zahraničí. akrem toho
uverejnil takmer 40 ďalších prác a recenzií. Jeho p,ráce
sú citované 'v našej i v zahraničnej literatúre. Úspešne
referoval na viacerýoh domácich a medzinárodných
konferenciách a sympóziách. E~terne prednášal na Vysokej škole dopravy a spoj ov v Žiline. Akoškóliter 'vychoval 9 vedeckých pracovníkov. Bol garantom viacerých odborných podujatí. Významná je jeho činnost
v ČSVTS.·Bol jedným z hlavných iniciátor ov založenia
Odborovej skupiny [OS) inžinierskej geodézie v Bratisla've (1957), 'ktorápoložila
,základy na vytvorenie celoštátnej OS geodézie a ,kartografie (1959) a dnešnej Geodeticko-kartografickej
spoločnosti ČSVTS. Je nositerom
vyznamenaní: "Člen korešpondent Spoločnosti porských
geodetov" (1957), "Česrného u2lll'ania za zásluhy o rozvoj geodézie akartografie"
(1973), "Čestného uznania
1. stupňa ČSVTS" (1973), "Pamiřtnej, medaily" k 25. výročiu založenia ČSVTS (1981) a "Vzorný pracovník rezortu SÚGK" (1986).

presťahovaníLesníckej
fakulty 'v roku 1952 na novozriadenú Vysokú školu lesnícku a drevársku do Zvolena, stal sa vedúcim Katedry geodézie a fotogrametrie.
V roku 1957 bol vymenovaný za riadneho profesora.
Funkciu vedúceho'katedry
vykonával do 31. 8. 1981,
kedy odiš~el do dócho!iku. Zaslúžil sa o rozvoj geodézie a fotogrametrie v lesníctve~ Má rozsiahlu publikačnú, výskumnú a posudkovú čínnosť. Napísal 41 vedeckých a odborných prác, z toho v spoluautorstve dve
celoštátne vysokoškolské učebnice pre vysoké školy lesnícke a pofnohospodárske: Geodézie (Praha, SZN 1967J
a Geodézia a fotogrametria [Bratislava, Ptíroda, 1985).
Je nositefom 24 vyznamenaní a pamatných
medaílí.
Z nich najvýznamnejšie sú: štátne vyznamenanie "Za
vynikajúcu prácu" (1962), "Čestné uznanie za zásluhy
o rozvoj geodézie a kartografie" (1968), "Budovatef socialistického lesníctva" (1977) a "Zaslúžilý pracovník
rezortu Slovenského úradu geodézie a kartografie"
(1979).

Výroči 80 let:
2. dubna 1988 - Ing. František Pliska, býv. vedoucí
SG v Hutanicích a Novém Jičíně, rodák z Týna n. Bečvou. Po studiích pracoval řadu let v kat. měřické službě
v Žilině, Kyjově a Židlochovicích. Později v resortu MZ
při osidlovací komisi v Hustopeči a při zakládání JZD
po roce 1950. Vzhledem ke svým bohatým zkušenostem a obětavé práci byl jmenován vedoucím SG v Hranicích a později v Novém JiČíně. Bohatá byla i jeho politická, odborářská a veřejná činnost ohodnocená ředitelem podniku a PV ROH v r. 1974 "Cestným uznáním"
a v r. 1975 "Čestným odznakem" ROH II. stupně. Po
odchodu do důchodu pracoval ještě aktivně na odboru
výstavby MěstNV v Hranicích.

Výroči 75 let:

Z dalšich výročí připomínáme:

12. června 1988 - Ing. Karel Letocha, v aktivní službě
dlouholetý vedoucí SG v Prostějově (1954-1974).
Bohaté praktické zkušenosti ~o~ r•. 1935) na ?sekt~ novéhvo
katastrálního a TH mapovam zlskal u Kmu v UzhorodA.
potom (od r. 1938) na Moravě při zaměřování okresních
měst Kroměříž, Hranice, Rožnov, Místek aj. Byl výrazným typem zlepšovatele a novátora. na všech ú.secích své činnosti. Za působení na SG byl Jeden z prvmch
průkopníků mechanizace a automatizace
EN při zavádění do praxe. Své postřehy, nápady a návrhy, týkající
se převážně nového mapování, volby a údržby'polygonálních sítí, výpočtů výměr, problémů při zápise~h
užívaných a vlastnických
vztahů do operátů EN aJ-,
publikoval vesměs v našem časopise GaKO. Společenský
význam geodézie a kartografie propagoval v denním
tisku. Jeho záslužná činnost byl.a v resortu oceněna titulem "Nejlepšího pracovníka USGK" (1966), čestným
uznáním (1968), na okrese pak medailí a čestným uznáním ONV (1970, 1974). Na odpočinku žije v Hrubčicích
u Prostějova.

6. dubn~ 1903 - před 85 lety se narodil v Praze Ing. Jaroslav Slitr, óýv. pracovník odd. technick~ inspekce
ÚSGK. Po studiích zeměměřického inž. na CVUT pracoval v kat. měřické službě a později se věnoval převážně problémům topografického
mapování. Stál při
tvorbě mapy 1 : 10000 a byl tvůrcem vzorového listu
této mapy. Byl spoluautorem
učebnice "Topografie",
kterou vydal v SNTL v r. 1962 společně s Ing. Dr. Boguszakem. Jeho práce byla vždy vysoce hodnocena.
Zemřel v Praze.

30. júna 1988 - prof. Ing. Pavel Višňovský. Narodil sa
v Banskej Štiavnici (okr. Žiar nad Hronom). Zememeračské inžinierstvo skončil na Českom vysokom učení
technickom v Prahe v roku 1936 a nastúp'il na KB'tastrálny meračský úrad v Banskej Bystrici. V septembr~ 1945
prichádza do Bratislavy na zememeračské
oddelenie
Povereníctva financií SNR, kde vefkou mierou prispel
k vybudovaniu Fotogrametrického ústavupre
Slovensko
a od 1. 7. 1948 do 31. 10. 1949 bol jeho :vedúcim. 1. 11.
1949 prechádza
na Vysokúškolu
pofnohospodársku
a
lesnícku v Košiciach, kde ako suplent a nesk6r docent
budoval a viedol Ústav fotogrametrie a mapovania. Po

16. dubna 1948 - před 40 lety byl vydán zákon č. 82
o úpravě působnosti ve věcech veřejného vyměřování
a mapování (zeměměřický zákon).
17. dubna 1913 - před 75 lety se nar~dil v Telči Ing. Ja:.:oslav Chutný, odborný asistent v Ustavu geodézie na
CVŠT v Brně. Stal se, spolu se 60 jinými vlastenci, obětí
hromadné vraždy ustupujícími
SS-many ve Velkém
Meziříčí v předvečer ukončení války a osvobození města Sovětskou armádou dne 7. května 1945. Obětem
byl postaven
památník.
17. apríla 1913 -

pred 75 rokmisanarodi!
v podtatranskej obci Vavrišovo [okres Liptovský Mi\kuláš) Ing. Vladimír Perdek. Zememeračské 'inžinierstvo študoval na
Českom vysokom učení technickom v Prahe (1933 až
1937). V roku 1939 nastúptl
na Železničnú stavebnú
správu čsn v žmne, '~de prešiel r6znymi fwnkciami až
po náčelní;ka meračsko-dokumentačnej
kancelárie v Košiciach. V novembri 1954 prichádza do rezortu geodézie
a 'kartogr.afie a je 'poverený funkciou vedúceho Okresněho rneračského strediSka v Liptovskom Hrádku. Od
mája 1962 do decembra 1967 vykonával funkciu riadi-
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tera Ústavu geodézie a kartografie ,vŽiline a v rokoch
1968-1972 funkciu hlavného geodeta pnI Stredoslovenský kraj na Oblastnom ústave geodézie v Bratislave.
Od 1. 1. 1973 do 30. 6. 1975 vykonával funkciu riaditera,
Krajskej správy geodézie a .kartografie v Banskej Bystrici. Bol nositerom rezortných vyznamenaní: "Čestného
uznania za zásluhy o rozvoj geodézie a ,Imrtografie"
z rokov 1968 a 1974 a "Najlepší pracovník rezortu
SÚGK".Zomrel 1. 8. 1979 v Žiline.
22. dubI!,a 1928 - před 60 lety se narodil v Praze
Ing. Jiší Simek, vedoucí geodetické skupiny Projektového ústavu výstavby hl. m. Prahy. Vystudoval na ČVUT
v Praze obor zeměměřického inženýrství a nastoupil do
resortu. Jeho činnost byla vždy zaměřena na otázky
geodeti~kých prací ve výstavbě a na tvorbu "Technické
mapy 1 : 500" u jejíhož zrodu stál. Řešení těchto problémů jej přivedlo do Projektového
ústavu výstavby
hl:,. m. Prahy. Rozsáhlá byla jeho veřejná činnost
v CSVTS, kge p~acoval v řadě významných funkcí v KV,
Měst V i v UV CSVTS geodézie a kartografie. Pracoval
též ve FIG jako sekretář studijní skupiny D při 6. Komisi. Málo je známo, že byl autorem znělky pro poslední
Kongres FIG. Jeho práce doma i v zahraničí byla vždy
vysoce hodnocena. Zemřel v Praze dne 25. února 1986.
28. dubna 1928 - před 60 lety se narodil v Biskupicích,
okres Svitavy, Ing. Zdeněk Koutný, bývalý vedoucí
oddělení technic~é přípravy výroby, racionalizace a dokumentace u OUGK Brno, později vedoucí odd. tech·
nického rozvoje u Geodézie, n. p., Brno. Byl absolven·
tem CVUT v Praze (19.56) a postgraduálního
studia
tamtéž (1974). Praxi u OUGK Brno (od r. 1957) prodělal
v provozu speciálnícn prací, kde se projevil jako pracovník širokého rozhledu se zápalem pro racionalizaci
a technický rozvoj. To usměrňovalo celou jeho další
služební dráhu. V podniku byl čl~nem různých komisí,
po 15 let aktivně pracoval v ZP CSVTS a příkladně se
angažoval při organizování různých vzdělávacích a pro
pagačních akcí celostátního významu, z nichž nejznám.
nější jsou "Bursy technických zlepšení" a "Dny nové
techniky" z oboru geodézie a kartografie u příležitosti
mezinárodních veletrhů v Brně. Literárně byl činný
v našem časopise GaKO, ve sbornících ČSVTS a jako
dopisovatel
I. komise mezinárodní
organizace FIG.
Za oběravou služební a veřejnou činnost byl oceněn
čestným uznáním podniku a ČÚV ČSVTS. Zemřel
předčasně dne 20. 12. 1981 v BrnĚ'.
30. apríla 1913 - pred 75 rok mi sa narodil v Železníku
(dnesčasť
obce Sirk) v okrese Rožňava Ing. Viktor
Wlachovský. Zememeračské inžinierstvo absolvoval na
Vysokej škole technickej v Brne v roku 1936. V roku
1939 prichádza do Bratislavy na Katastrálny meračský
úrad. V roku 1943 absolvoval stáž z fOÍ'ogramerie u firmy C. Zeiss Jena. Po návrate z Jeny, ako pracovník fotograme1rického vymeriavania Ministerstva financií bu·
duje spolu s Ing. J. Jenischom Fotogrametrický ú.stav
pre Slovensko (FOTÚS) a po jeho uzákonení v roku
1947 sa stáva jeho prvým vedúcim (1947-1948J. Ou
roku 1950, keď bol FOTÚS spolu s ďlilšími geodetickými
inštitúciami zlúcený do Slovenského zememeračského
a kartografického ústavu v Bratislave. prechádza na
tento ústav, ktorý bol premenovaný na Geodetický, topografický a kartografický ústav, a nesk6r na Geodetický ústav. Tu sa pricinil o dobudovanie mapového diela v mierke 1: 25000. V rokoch 1958-1968 pracoval na
Oblastnom ústave geodézie a kartografie [od roku 1960
Ústave geodézie a kartografie J v Bratis~ave, kde zastával funcne: vedúci oddlelu, projektanta, vedúci projektant. V roku 1968 prešlel na Inžlnlersku geodézlu, n. p.,
Bratislava, ako vedúci prevádzky inžinierskej geodézie
a po vytvorení Geodézie, n. D., Bratislava, ako vedúci
prevádzky evidencie nehnuter'ností,kde
p6sobil až do
31. 12. 1978, t. j. do odchodu do d6chodku. Pol nositerom vyznamenaní: "Cestného uznania za zásluhy o rozvoj geodézie a kartografie" z rokov 1968 a 1974, "Najlepší pracovník rezortu SÚGK" a "Zaslúžilý pracovník
r8zortu SÚGK". Zomrel 24. 12. 1983 v Bratislave.

7. května 1713 - před 275 lety se narodil v Paříži
Alexis Claude Clairaut, francouzský matematik a geodet,
člen Akademie. Vedl v r. 1736, spolu s MapertuislCm velké stupňové měření v Laponsku. Byl autorem teorie
o tvaru Země, kterou zveřejnil v klasické knize "Theorie
de la figure de la terre". Zabýval se též problémem tří
těles, pohybem měsíce a planet. ZemřEl 17. května 1765
v Paříži.
9. května 1763 - před 225 lety se narodil v Mnichově
Hradišti Josef Havle, adjunkt na pražské inženýrské
škole, jeden z prvních vysokoškolských učitelů praktické
geometrie (zeměměřictví). Po úmrtí prof. Hergeta byl
od r. 1800 suplentem inženýrské profesury a přednášel
též stavitelství. Po reorganizaci v r. 1806 musel se, na
nově zřízeném technickém ústavu, spokojit s místem
adjunkta. Přednášel dále praktickou geometrii, situační
rýsování, stereometrii a trigonometrii. Zemřel 18. října
1840 v Praze.
25. května 1898 - před 90 lety se narodil v Brně zeměměřič-historik a urbanista Ing. Oldřich Vičar, který
jako výkonný geodet pracoval v měřickém oddělení
Stavebního úřadu města Brna. Kromě vlastní činnosti
při novém mapování Brna po první světové válce zabýval se zeměměřickou historií, zejména pokud se týče
nejstarších měření měst v českých zemích, historických
map Moravy a místopisu města Brna ze 14. stolttí. Jeho
celoživotní dílo, pro původnost historicky často citované, bylo obšírněji zhodnoceno v časopise GaKO
č. 5{1978 a nekrologu v č. 4{1987. Zemřel 23. prosince 1986 v Brně.
29. května 1913 - před 75 lety se narodil v Brně-Komíně prof. Ing. Dr. Bedřich Chrastil, profesor geodézie
a náčelník_katedry
(do r. 1974) na VAAZ v Brně.
Absolvent CVŠT v Brně, byl za okupace dva roky vězněn a po osvobození se stal odborný_m asistentem v ústavu prof. Semeráda na obnovené VST v Brně. V r. 1948
dosáhl titulu doktora technických věd, v r. 1950 byl
ustanoven přednostou ústavu a v r. 1951 jmenován docentem nižší geodézie. V r. 1951 po zřízení VTA (VAAZ)
přešel na tuto školu jako vedoucí katedry. Profesorem
byl jmenován v r. 1963. V průběhu působení na škole
byl pověřován dalšími odpovědnými
funkcemi, byl
z,ástupcem náčelníka
VAAZ, náměstkem
předsedy
USGK (1955-1958), členem státní komise pro vědecké
hodnosti aj. Pro posluchače vydal několik skript, řadu
článků publikoval v odborných časopisech vojenských
i civilních. Za záslužnou politickou, pedagogickou a organizační činnost ve vojenském školství byla mu udělena.
řada vyznamenání a medailí, a v r. 1973 státní vyznamenání "Za zásluhy o výstavbu".
Zemřel v Brně
4. kvěrna 1985.
29. j'Úna 1908 - pred 80 rokmi sa narodil v Prahe Ing.
Karol Bartoš. Po absolvovaní zememeračského inžinierstva na Českom vysokom učení technickom v Prahe
[1926-1930), celý život zostal verný geodézii a kartografii na Slovensku. P6sobil v Dolnom Kubíne [Katastrálny meracský úrad - KMÚJ a v Bratislave [KMÚ,
Fotogrametrlcký ústav pre Slovensko a Slovenský zememeracský a kartografioký ústavJ. Zaslúžil sa o sústredenie geodetickej a kartografickej služby. V roku
1954 bol vymenovaný Zborom povereníkov SNR za prvého predsedu Správy geodézie a kartografie na Slovensku. P6sobil tiež ako honorovaný docent na Slovenskej
vysokej škole techniokej v Bratislave. Bol aktívnym
účastníkom Slovenského národného povstania (SNP) a
nositerom Radu SNP III. stupňa. Zomrel 8. 5. 1959 v Bratislave.
1788 - před 200 roky byla vydána Instrukce Josefská,.
jako prováděcí nařízení k patentu z 20.4. 1785 o popisu,
vyměřování a vyšetřování výtěžku.
1928 - před 60 lety dnem 1. 1. 1928 vstoupil v platnost.
tzv. katastrální zákon vydaný 16. prosince 1927. Zákon
se stal základem jednotného katastru československého.
Připomeňme mimo jiné, že byla dohodnuta jednotná.
zobrazovací soustava a vznikla jednotná trigonometrická síť katastrální. V tom roce byl též zřízen ústřední;
archív pozemkového katastru.
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Podfa programu akcií Medzinárodnej federácie geodetov
[FMeration Internationale
des Géomětres - FIG) bude sa konat 56. zasadanie jeho riadiaceho kolektívneho
orgánu Stáleho výboru (SV) v MtR v Budapešti
v dňoch 14. až 21. 8. 1989.
Odborný program, ktorý pri príležitosti 56. zasadania
SV pripravili organizátori, je orientovaný na r6zne otázky geodézie a kartografie. Budú organizované sympózia
v týchto okruhoch:
- vývoj siete geodetick:fch bodov. Situácia v meraní
povrchu: elektronické meranie dlžok, určovanie výšok,
inerciálne systémy. Technol6gie priestorovej geodézie:
globálne polohové systémy [NAVSTAR, GLONASS, NAVSAT). Spracovanie meraní a integrované siete.

Na dotazy čtenářů časopisu Geodetický a kartografický obzor (GaKO) sdělujeme, že příp>tdná chybějící
čísla GaKO potřebná ke kompletaci ročníku, popř.
celý ročník
časopisu 1985, 1986, 1987 a 1988 je
možno objednat na adrese: SNTL, n. p., nakladatelství
technické literatury,
odbyt časopisů, Krakovská
8,
11302 Praha 1.
Ve volném
prodeji
lze jednotlivé výtisky GaKO,
ročník 1988, zakoupit v prodejně SNTL, Spálená 51,
Praha 1.
Informace
o předplatném
jsou uvedeny v tiráži
každého výtisku GaKO. na 2. st~ obálky. Celoroční
předplatné
pro zájemce
z CSSR doporučujeme
objednat na adrese PNS, administrace odborného tisku,
Kafkova 19, 16000 Praha 6 (tel. 327420).
Objednávky
do zahraničí
vyřizuje PNS, ústřed.
ní expedice a dovoz tisku, závod 01, administrace vývozu tisku, Kafkova 19, 160 00 Praha 6.

- Metódy a zariadenia na aktualizáciu zberu údajov:
meranie (úplné meracie systémy, automatizované nivelačné merania atď.); digitálne simulovanie fotogrametrlckých údajov a údajov umelých družíc Zeme; dlg1talizácia.
- Databanky (konštrukcia, aktualizácia a využitie);
databankové modely a delené databanky; vstupné údaje
databanky;
systémy riadenia databanky;
interaktívne
grafické pracoviská; tok údajov off-line a on-line.
- Digitálne katastrálne
a topografické
mapovanie:
kresliace systémy; interaktívne grafické systémy; grafické programové systémy; generalizácia
súčasnými prostriedkami; počítačová tvorba máp.
- Digitálne modelovanie terénu: metódy a zariadenia
digitálneho modelu terénu, programové systémy uživate-

lov.

Vermessungstechnik,

č. 5/87

Bretterbauer,
K.: Goedézie a historie Země, s. 146-149.
Zeth, U. - Klose, H.: Poznámky k problémům měření ča-

su v letecké fotografii, s. 149-154.
R.: Saský vojenský kartograf
J ohann Georg
Lehmann (1765-1811), tvfirce vědecky odfivodněného
systému zobrazení terénu pomocí šraf, s. 154-157.
Rakow, P. T.: Státní archív Schwerin a jeho historický
mapový fond, s. 158-162.
Katzarsky,
I.: Experimentální
výsledky aerotriangulace
ABA84 H, s. 163-164.
Wojdziak, R.: Struktura a možnosti technologických prvkfi programového zabezpečení vhodných pro využití
pracovního prostředku, s. 164-166.
Haas, G. - Miiller, R.: Organizace práce s využitím počítače - krok k racionalizaci inženýrskogeodetických
prací, s. 166-168.
Ogrissek,

- Banské meračstvo: prístroje a zariadenia na meranie; dokumentácia podzemných priestorov; kataster vedení ako podsystém informačného systému o území.
- Prenos informácH medzi roznymi informačnými
systémami: informačné systémy o území; vazba medzi
geodetickou databankou a r6znymi informačnými systémarni; použitie geok6du.
V rámci 56. zasadania SV budú národné a medzinárodné výstavy máp a technických prostriedkov.
V tom istom čase (17. - 24. 8. 1989) sa bude v Budapešti konat aj medzinárodná konferencia Medzinárodnej
kartografickej
asoclácie
(International
Cartographic
Association ICA).

Przegl~d geodezyjny,
Organizačný výbor rozoslal 1. cirkulár pozvánok. Pozvánky sú k dispozíci! na Českom výbore Společnosti
pro geodézi! a kartografii ČSVTS, na Slovenskom výbore Geodeticko-kartografickej
spoločnosti ČSVTS a na
Československom komitéte (ČSNK) pre FW. Organizačný
výbor žiada všetkých, ktorí majú záujem zúčastnit sa
rokovania SV alebo symp6zií, prípadne zaslat príspevok,
aby vrátili vyplnenú prihlášku do 1. 8. 1988. Druhý cirkulár s podrobným programom, konferenčným poplatkom, miestom konania, ubytovanla a dopravy bude k dispozíci! v auguste 1988. Písomné správy a informácie treba adresovat na PC '89 Organizing Committee,
Prof. 1. Jo6, DrSc., Geodetic and Cartographic Society,
H-1371 BUDAPEST,P. O. Box 433, Hungary.
Phone: 158-641; Telex: 22-4343
Doc. Ing. Taroslav Abelovič, CSc.,
člen CSNK pre FlG

Č. 4/87

Hopfer, A.: Zpráva o průběhu zasedání 7. Komise
(Katastr a úprava zemědělských pozemků) v průběhu
XVIII. Kongresu FIG, Toronto 1986, s. 2.
Warchol, E.: Zlaté výročí železniční geodézie, s. 3-5.
Dabrow8ki, T.: Základy teorie inerciálních
měřicích
systémů používaných v geodézii, s. 6-8.
Bernasik, J.: Korekce chyb v zobrazení způsobených
nepravidelným přitištěním filmu k rámu, s. 9-10.
Borowiecki, I. - Szczurek, J.: Aplikace vzorců Hirvonena pro výpočet Gauss-Kriigerových
souřadnic na
Krasovského elipsoidu, s. 11-12.
Bucholc, I.: Rozhodnutí
Nejvyššího soudu v otázce
určení hranic nemovitostí, Část 1, s. 13-17.
Niestep8ki, A.: Prognozování
velikostí zemědělských
pozemků metodou analýzy časových řad, s. 18-20.
Gazdzicki, J.: Posouzení jednotlivých
komponent variací, s. 22-23.
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Pro příští GaKO připravujeme:
Dabrowski, T.: Využití in0rciúlníeh nnvignčníeh s~·stó·
mú v gcodó:r,ii,s. :{--6.
Szczurek, .f.: Využití mocninn.ých hHI a jejieh inv01'i~e
.,. při odvození vzorcú pro výpočet elmnentú prúsečíku
, meridiánu a elipsoidu, s. 6-8.
Rorkowy, K.: Velmi př'('sné měření dólkov}'ch deformací
montovaných železobctonových dí/ú, s. 8-9.
Bucholc, f.: Rozhodnutí NejyyŘŘího soudu v otázce
určení hranic ncmovitostí, Cást II., s. 10-1:3l1crnasik, .f.: Cnlostátní kOtlferencn r'0skoslovenskýeh
fotogrammctrú k tématu: ,,1"otogrammntri0 \' inže·
nýrské praxi a ve vý'zkumll", s. 13.
Mercik. S. - vSkoczek, .f.: Zajímavá vědeckotechnická
konference CSVTS na Slovensku, s. 14-16.
Wilkou:ski, W.: Návštěva představitele Hlavní správy
geodé:r,iea kartografie v Kanceláři lesního hospodúř'·
st ví a lesní geodézie, s. 16-17.
Cisak, .f.: Nová dcfinice jednotky délky, s. 24-25.

E.
MINÁROV Á, O.: Komplexný
digitálny model reliéfu a interpolačné metódy

MIČIETOV Á,
NOVÁK,

Z. -

PROCHÁZKA,

při vytyčování
vpřed
SMIRNOV,

polární

J.: Hodnocení přesnosti
metodou a protínáním

L. Je.: Aerokosmické

metody ve školní

kartografU

J.: Uplatnění mikropočítače PMD-85
v geodézii a jeho programové vybavení - pokra-

PECHÁČEK,

čování přílohy

Autor

snímku:

lny.

Jan Koubek, ČÚGK
G EOFO'f'O '85
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STATISTICKÁ ROČENKA

ČESKOSLOVENSKÉ
SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY 1981
Obsahuje základní údaje o hospodářském a scoiálním vývoji CSSR, CSR a SSR. Ročenka charakterizuje vývoj národního hospodářství podrobnějšími údaji o obyvatelstvu,
společenském produktu a národním důchodu, státním rozpočtu a finančním hospodaření hospodářských organizací, o zaměstnanosti, investiční výstavbě, vědeckotechnickému rozvoji a cenovém vývoji. Podrobně dokumentuje výsledky ve stavebnictví, dopravě a spojích, v zahraničním
a vnitřním obchodě, v komunálním a bytovém hospodářství, ve školství, kultuře, zdravotnictví a sociálním zabezpečení. Kromě celostátních čísel obsahuje podrobné údaje
za národní republiky a přehled základních ukazatelů za
kraje. Důležité celostátní údaje doplňuje mezinárodním
srovnáním.

Základní ukazatele
livotní

prostředí

Finance
Vědeckotechnický

rozvoj

Zemědělství
Průmysl
Stavebnictví

atd .

. Pracovníkům ve všech odvětvích národního hospodářství
a je základním informativním materiálem pro osvětovou
a vědeckou činnost.

Zde odstřihněte

a pošlete na adresu

SNTL - Nakladatelství technické
Spálená, 51, 113 02 Praha 1

literatury,

odbytové oddělení,

