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528.331.5
DANIELOVA, E. .
Príspevok k charakteristikám etapovite budovaných
geodetických sietí
Geodetický a kartografický obzor, 31, 1985, Č. 3, str.
57-60, 2 obr., 2 tab., lit. 6
Stúdium modelu trojetapovej trlgonometrlckej slete.
Pri výpočte súradníc prlpájaných bodov sa rešpektujú
chyby v súradnlclach prlPájacích bodov. Parametre
etáp sa počítajú dvoma nevychýlenými procedúraml.
Na určenle doslahnutej presnosti sa využíva kovarlanč-
ná matlca vektora odhadu parametrov príslušnej etapy.

621.38: [347.235.11:061.1 (437) I
VjACKA, A. - MAXA, j. - DĚCKÝ, M.
Mikroelektronika pro střediska geodézie
Geodetický a kartografický obzor, 31, 1985, Č. 3, str.
60-69, 1 obr., 4 tab., lit. 2
Naznačení trendu postupného rozšiřování aplikací
mikroelektroniky pro střediska geodézle. jsou odhad-
nuty možné ekonomické přínosy a uvedeny první vý-
s'edky výzkumu aplikace mikropočítačů.

622.271.4:528.063.4-187.3
PAP, P.
Přesnost zjišťování objemů odtěžených skrývek
Geodetický a kartografický obzor, 31, 1985, Č. 3, str.
69-75, 3 obr., 6 tab., lit. 6
Odhad přesnosti měřických, zobrazovacích a výpočet-
ních metod používaných při určování objemu odtěžené
skrývky na povrchových hnědouhelných dolech. Přes-
nost tachymetrie, pozemní a letecké fotogrammetrle při
určování objemu. Zásady pro optimální postup.

519.17.004.14:528
SEDLACEK, S.
Aplikace grafových struktur v geodézli
Geodetický a kartografický obzor, 31, 1985, Č. 3, str.
76-77, 1 obr. lit. 4
Informace o dalších možných aplikacích grafových
struktur v geodézll, zejména pro popis bodových sítí
polohových a výškových (nivelačních). Informace
o vyřešení problémů čtyř barev. Některé praktické
aspekty programování grafů.

528.331.5
~AHIIIEnOBA, E.
K xapaKTepHcTHKaM no 3TanaM C03,l1aBaeMblX reO,lle-
3HlIeCKHX ceTeK
reO,lle3H4eCKHH H KapTorpaepH4eCKHH 0630P, 31,1985,
N° 3, CTp. 57-60, 2 pHC., 2 Ta6., nHT. 6
1113Y4eHHeMO,llenH TpeX3TanHoK TpHrOHoMeTpH4ec-
KOK ceTH. npH Bbl4HcneHHSlX KOOp,llHHaT onpe,llenSle-
MblX T04eK Y4HTblBalOTCSIoWH6KH KOOp,llHHaT T04eK
npHBSl3KH. napaMeTpbl 3TanOB Bbl4HcnSllOTCSI,lIBYMSI
HeOTKnOHeHHblMH npo~e,llypaMH. ~nSl onpe,lleneHHSI
T04HOCTH npHMeHSleTCSIKOBapHaTHaSl MaTpH~a BeKTO-
pa o~eHKH napaMeTpOB COOTBeCTBYIOUlero 3Tana.

621.38:[347.235.11:061.1 (437) 1
B5I4KA, A. - MAKCA, H. - ~El.IKIII, M.
nnHKpo3neKTpoHHKa ,lInSl QeHTpOB reO,lle3HH
reO,lle3H4eCKHK H KapTorpaepH4ecKHH 0630P, 31, 1985,
N° 3, CTp. 60-69, 1 pHC., 4 Ta6., nHT. 2
HeKoTopble TpeH,lIbl nOCne,llOBaTenbHoro pacwHpeHHSI
npHMeHeHHSI MHKpo:MeKTpoHHKH ,lInSl ~eHTpoB reo,lle-
3HH. O~eHKa B03MOlKHblX 3KOHOMH4eCKHX BKna,lloB
H nepBble pe3ynbTaTbl HCCne,llOBaHHSI npHMeHeHHSI
MHKpOKanbKYnSlTopOB.

622.271.4:528.063.4-187.3
nAn, n.
TOllHOCTb onpe,lleneHHSI oÓbeMoB pa3paóaTblBaeMblx
BCKpblW
reO,lle3H4eCKHH H KapTOrpaepH4ecKHH 0630P, 31, 1985,
N° 3, CTp. 69-75, 3 pHC., 6 Ta6., nHT. 6
O~eHKa T04HOCTH MeTO,llOB H3MepeHHH, npoeK~HH
H BbI4HcneHHK, npHMeHSleMblx npH onpe,lleneHHH
o6beMa pa3pa6aTblBaeMoK BCKpblWH Ha OTKpblTblX
6ypoyronbHblX pa3pe3ax. T04HOCTb TaxeOMeTpHH,
Ha3eMHOK epOTorpaMMeTpHH H a3poepOTorpaMMeTpHH
npH onpe,lleneHHH 06beMa. npHH~Hnbl onTHManbHO-
ro MeTO,lla.

519.17.004.14:528
CE~nA4EK, C.
npHMeHeHHe rpaepHKoBblX CTPYKTYP B reO,lle3HH
reO,lle3H4eCKHI1 H KapTorpaepHlIeCKHI1 0630p, 31, 1985,
,N° 3, CTp. 76-77, 1 pHC., nHT. 4
V1HepopMa~HSIo ,lIanbHeHwHx B03MOlKHblX npHMeHeHH-
SlX rpaepHKoBblX CTPYKTYP B reO,lle3HH, B oco6eHHoc-
TH ,lInSl onHcaHHSI ceTeH nnaHOBblX H BblCOTHblX (HH-
BenHpHblx) T04eK. IIIHepopMa~HSI o peweHHH npo6ne-
Mbl 4-x ~BeToB. HeKOTopble npaKTH4eCKHe acneKTbl
nporpaMMHpOBaHHSI rpaepOB.

528.331.5
DANIELOVA, E.
Beitrag ZUl' Charakteristik geodatischer Netze, die
etapenmassig gegrilndet wurden
Geodetický a kartogrllflcký obzor, 31, 1985, Nr. 3, Sel-
te 57-60, 2 Abb., 2 Tab., Lit. 6
Studium des Modells elnes ln drel Etapen gegriindeten
trlgonometrlschen Netzes. Bel der Berechnung der Ko-
ordlnaten der angeschlossen Punkte werden dle Koor-
dinatenfehler der angeschlossenen Punkte respektlert.
Die Etapenparameter werden mlttels zwel Prozeduren
berechnet. ZUl' Bestlmmung der erzlelten Genaulgkelt
wlrd elne kovarlante Matrix des Taxlerungsv8,ktors der
Parameter entsprechender Etape angewendet.

621.38: [347.235.11:061.1( 437) I
VjACKA, A. - MAXA, j. - DĚCKÝ, M.
Mikroelektronik filr das Kreiszentrnm filr Geodlisle
GeodeEcký a kartografický obzor, 31, 1985, Nr. 3, Selte
60-69, 1 Abb., 4 Tab., Lit 2
Irgendwelche Grundrlchtungen des Fortschrlttes ln
der Anwendung der Mikroelektronik filr das Krels-
zenrum filr Geodllsie. Mogliche okonomische Beitrllge
werden geschlltzt und es werden die ersten Ergebnisse
der Erforschung der Anwendung des Mlkrorechners
angefilhrt.



622.271.4:528.063.4-187.3
PAP, P.
Genauigkelt der Feststellung des Rauminhaltes des
geforderten Firstes
Geodetlcký a kartografický obzor, :U, 1985, Nr. 3, Sei-
te 69-75, 3 Abb., 6 Tab., Lit. 6
Schatzung der Genauigkeit der Vermessungs-, Kartler-
und Rechnungsmethoden, die zur Rauminhaltbestlm-
mung des geflirderten Firstes in Braunkohlenbergwer-
ken benUtzt werden. Genauigkeit der Tachymetrie, der
terrestrischen und Luftbildphotogrammetrie bel Volu-
men,bestimmung. Prlnzipe der optimalen Verfahren.

519.17.004.14:528
SEDLACEK, S.
Anwendung der Strukturgraphen in der Geodiisie
Geodetlcký a kartografický obzor, 31, 1985, Nr. 3, Sei-
te 76-77, 1 Abb., Lit. 4
Informatlon Uber weitere mtigllche Anwendung der
Strukturgraphen ln der Geodasie, namentllch fUr dle
Beschrlftung der Lage- und Hlihenpunktnetze [Nivel-
lement). Informatlon Uber dle Llisung des Vlerfarben-
problems. Manche praktische Aspekte der Graphen-
programmierung.

528.331.5
DANIELOVA, E.
Contribution to Characteristics of the Stage-by-stage
Built-up Geodetic Networks
Geod,eHcký a kartografický obzor, 31, 1985, No. 3, pp.
57-60, 2 fig., 2 tab., 6 ref.
Studylng the model of the three-stages trlgonometric
network. Errors ln coordlnates of fixed polnts are ta-
ken into account with computing coordinates of deter-
mlned polnts. Parameters of stages are computed by
means of two undeflected procedur es. The covariance
matrix of the vector of the parameters estlmatlon of
a corresponding stage is used for determination of
achieved accuracy.

621.38:[347.235.11:061.1[ 437)]
VJACKA, A. - MAXA, j. - DĚCKÝ, M.
Microelektronics for Centres of Geodesy
Geod'e,tlcký a kartografický obzor, 31, 1985, No. 3, pp.
60~69, 1 fig., 4 tab., 2 ref.
Trend of consecu tlve extending of the appllcation of
mlcroelectronics for centres of geodesy is outllned.
Possible econúmic contributlon is estlmated and the
first results of the research of appllcatlon of micro-
computers are presented.

622.271.4:528.063.4-187.3
PAP, P.
Accuracy of Determining the Volumes of Excavated
Overburden
Geodetický a kartografický obzor, 31, 1985, No. 3, pp.
69-75, 3 fig., 6 tab., 6 ref.
Estimatlng the accuracy of measuring, projecting, and
computlng methods used with determining the volumes
of excavated overburden in the brown coal mines. The
accuracy of the vertical stadia surveying, terrestrial
and aerial photogrammetry with determinatlon of vo-
lume. Principles for the optlmal procedure.

519.17.004.14:528
SEDLACEK, S.
Application of Graph Strnctures in Geodesy
Geod,eotický a kartografický obzor, 31, 1985, No. 3, pp.
76-77, 1 fig.o 4 ref.
Information on further posslble appllcatlons of graph
structures in geodesy. especial1y for descrlption oi
horlzontal and vertlcal (levelling) point networks. In-
formation on solutlon of the problem of four colours.
Some practlcal aspects of programmlng the graphs.

528.331.5
DANIELOVA, E.
Contribution aux caractéristiques des réseaux géodé-
slques édifiés par étapes
Geodetický a kartografický obzor, 31, 1985, No. 3, pa-
ges 57-60, Z ilustrations, 2 planches, 6 blbllographios
Etude ďun modele de réseau trigonométrique édlLé
en trols étapes. Lors du calcul des coordonnés relatlves
aux biitlments correspondants, on respecte les erreurs
des coordonées de ces biitlments. Les parametre,s des
étapes sont calcullées par deux procédés non déflé-
chls. Pour la déterminatlon de la préclslon obtenue on
utilise la matrice covarlante du vecteur ďestlmatlon
des parametres de l'étape en questlon.

1i21.38:[347.235.11:061.1[ 437) I
VjACKA, A. - MAXA, j. - DĚCKÝ, M.
La microélectroniqne pour les Centres géodésiques
Ge'ode'tický a kartografický obzor, 31, 1985, No. 3, pa-
ges 60-69, 1 Illustratlon, 4 planches, 2 blbllographies
Tendance de la propagatlon des appllcatlons de la
microélectronlque pour Centres géodésiques. Evalua-
tion des apports économiques des premiers résultats
de re,eherches sur l'appllcation des micro-ordlnateurs.

622.271.4:528.063.4-187.3
PAP, P.
Précision de la détermination des volumes des déblais
évacués
Ge'Ode'tický a kartografický obzor, 31, 1985, No. 3, pa-
ges 69-75, 3 Illustratlons, 6 planches. 6 blbllographies
Evaluation de la précision des méthodes de levé, de
projection et de calcul, employés pour la détermina-
tlon de vol umes des déblals évacués dans l.es mines
1e lIgnite a ciel ouvert. Précision de la tachéométrie,
de la photogrammétrie aérienne et terrestre pour la
détermlnation du volume. Prlncipes pour procédés op-
tlmum.

519.17.004.14:528
Application de structures graphiques en géodésie
Geode1ický a kartografický obzor, 31, 1985, No. 3, pa-
ges 76-77, 1 Illustration, 4 bibllographles
Informatlon sur les appllcations ultérleures j:osslbles
de structures graphiques en géodésie, surtout pour la
description, de réseaux de posltlon et de nivellement.
Informatlons sur la solutlon du probleme des quatre
couleurs. Quelques aspects pratlques de la program-
mat ion graphlque. .
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Príspevok k charakteristikám presnosti
etapovite budovaných geodetických sietí

RNDr. Ema Danielová, CSc.,
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie,

Strojnícka fakulta SVŠT, Bratislava

Problematika budovania etapovitých geodetických
sietí, v ktorých by pri určovaní súradníc pripájaných
bodov boli rešpektované chyby súradníc pripájacích
bodov, dostáva sa do popredia v 70-ych rokoch. Pre
stochastický prístup skúmania uvedenej problematiky
je charakteristické, že určuje vplyv náhodnej chyby
pripájacieho bodu na chybu v bode pripájanom.
Tento vplyv sa prejavuje v disperziách a kovarian-
ciách náhodných premenných, korešpondujúcich s jed-
notlivými súradnicami uvažovaných bodov geodetic. 1'3
kej siete. Preto východiskom na určenie dosiahnutej
presnosti vyrovnaných súradníc trigonometrických
bodov - za použitia určitej vyrovnávacej procedúry
- je kovariančná matica náhodného vektora odhadov
súradníc príslušných bodov geodetickej siete.

V rovine (O, x, y) sa zvolilo sedem bodov Pi' i = 1, ...
7, tak, aby tvorily vrcholy pravidelného šesťuholníka
a stred jemu opísanej kružnice. Bod P6 sa stotožnil so
začiatkom súradnicového systemu O, spojnica bodov
P 6P 7 splynula s osou x a vzdialenosť bodov P 6P 7 sa zvo-
lila 10 km. Body P6 a P7 sú teda bezchybné. Na body
1. etapy Pi sa pripojili body 2. etapy Bj, j = 1, ... 6
a body 3. etapy Ok' k = 1, ... 12, sa pripojili na body
1. etapy Pi a na body 2. etapy Bt. Body 2. etapy vy.
tvorili tri dvojbody a body 3. etapy vytvorili šesť dvoj-
bodov. Rozmiestnenie bodov 1. a 2. etapy je na obr. 1
a rozmiestnenie bodov 3. etapy na obr. 2.
V takto zvolenom modeli polohovej geodetickej

siete sa merajú smery, samostatne v každej etape,
a chápu sa ako realizácie vektorovej náhodnej pre-
mennej, priradenej príslušnej etape a označenej
Y(i), i = 1,2,3. Matematický model etapovitej geode-
tickej siete sa dá v zjednodušenej podobe zapísať ako
lineárny regresný model (Y(i), E(Y(i)), ~y(i)), kde
E(Y(i)) = A(i)~(i) je vektor stredných hodnot jednotli-
vých zložiek náhodného vektora Y(il, Alil je matica
plánu, ~(i) je vektor neznámych parametrov, ~yli) = p]

= a;'2V(i) je kovariančná matica náhodného vektora
Y(i). Pre jednotlivé etapy (i = 1,2,3) sú známe matice
plánu Ali), ako aj faktorizované kovariančné matice
meraní ~yli) . Predpokladá sa, že každá etapa má inú
dosiahnutú presnosť merania, charakterizovanú ai'2,
t. j. a{2 '1'=a~2, a~2 '1'=a~2, a~2 '1'=a{2, ale presnosť mera-
ných smerov v jednej etape je rovnaká. Ďalej sa pred-
pokladá, že náhodný vektor meraní v jednotlivých eta-
pách má normálne rozdelenie pravdepodobnosti.
Odhady parametrov (t. j. neznámych súradníc trigo-

nometrických bodov) jednotlivých etáp ~Ii), i = 1, 2, 3,
sa počítali dvoma nevychýlenými procedúrami, a to
a) štandardnou, založenou na Gaussovom-Markovo-
vom regresnom modeli, a b) efektívnou, založenou na
Aitkenovom regresnom modeli. Presnosť určenia bodu

T

T
1985/57



Geodetický a kartografický obzor
58 rovník 31/73, číslo 3/1985

po vyrovnaní jednou alebo druhou procedúrou bola
charakterizovaná verkosťou konfidenčnej oblasti, ohra-
ničenej príslušnou strednou elipsou chýb. Na výpočet
určujúcich elmentov týchto stredných elíps chýb bo-
dov jednotlivých etáp sa využili kovariančné matice
vektorov odhadov parametrov príslušných etáp siete.
Porovnaním stredných elíps chýb, získaných za použi.
tia uvedených procedúr, bolo možné posúdiť dosiahnu-
tú presnosť určeného trigonometrického bodu.

Náhodný vektor 1. etapy Yk~.l= (YPlP2, YPlP3, Y PlP"

YP2Pl' ••• YP7PS)" kde Yp.P. označuje náhodnú pre-
t 7

mennú, ktorej realizáciou je nameraná hodnota smer-
níka z bodu Pi na bod Pf. Stredná hodnota náhodného
vektora 1. etapy je E(Y(l)) = A(l)(3(l), kdeA(l) je známa
matica plánu typu 22 X 10, ďalej vektor parametrov
1. etapy (3i~.l= (xPl, YPl' xP2, ••• YPs)' a jeho ko-
variančná matica je Ey(il = a~2V(1)typu 22 X 22.
Vyrovnané súradnice bodov Pv ... P5 sa určujú na

základe sprostredkujúcich meraní smerov pomocou

a) štandardnej procedúry

(3l11= (A(l)1(V(l))-l A(ll)-l A(l)1 (V(l))-l Y(ll = D~l)Y(1),

b) efektívnej procedúry

(3~11= (A(lll (VI1I)-1A(ll)-l A(ll' (V(l))-l Y(1)= D(l) Y(ll,

ktoré, ako vidieť, dávajú v 1. etape rovnaký výsledok
aj s rovnakou presnosťou, pretože kovariančné matice
odhadu (3l1)a (3~11sa tiež navzájom rovnajú v dosledku
ovnosti D~l)= D(ll.
Teda v každom bode Pi, i = 1, ... 5, existuje jediná

stredná elipsa chýb; pre jej určujúce elementy (dížky
polosí, rovnice osí) sa využili vlastné čísla a vlastné
vektory tej submatice kovariančnej matice odhadu,
ktorá prislúcha danému bodu Pi• Pre kontrolu sa
určila aj obvykle počítaná odchýlka qJ.

Z uvedeného vidieť, že ak sa obmedzíme na jedno-
etapovú geodetickú sieť, dáva štandardná aj efektívna
procedúra rovnaký výsledok, t. j. vyrovnané súradnice
bodov 1. etapy s rovnakou presnosťou.
Náhodný vektor 2. etapy Yi?l.lje zložený z troch sub-

vektorov: prvý prislúcha dvojbodu (B1, B3) a je
(YPlBl, YP2Bl, YP ,Bl' YP2B3, YP,B3' YPSB3'
YB3Bl)~4.1'podobne vytvorený druhý subvektor od-
povedajúci dvojbodu (B2, B4) a tretí odpovedajúci
dvojbodu (B5, B6). Predpokladá sa, že náhodný vektor
Y(2)je stochastický nezávislý od Y(l) a merania sú rov-
nako presné v celej druhej etape, ale dosahovaná
presnosť v meraných smeroch sa líši od presnosti do-
siahnutej v 1. etape (a~2 :=ft a~2). Parametre 2. etapy sú
neznáme súradnice bodov Bi, j = 1, ... 6, t. j. (3i?l.l=
= (XBl' YBl' XB2, ••• YB.)' a určujú sa na základe
sprostredkujúcich meraní (realizácie náhodného vek-
tora Y(2))a na základe už známych (t. j. vypočítaných)
súradníc bodov 1. etapy. Stredná hodnota náhodného
vektora 2. etapy E(Y(2»)= A(2)(3(2)- C21(3(1), jeho
kovariančná matica je Ey(2) = a~2V(2). Známa matica
plánu A(2) je typu 42 X 12, matica V(2) je stupňa 42,
matica prechodu od prvej etapy k druhej C21 je typu
42 X 14. Pretože poznáme iba odhad parametrov 1.
etapy (3~1),zavádza sa pri efektívnom vyrovnávaní no-

vý náhodný vektor, aby sa rešpektoval vplyv vyrov-
nania na určované súradnice bodov 2. etapy takto:
náhodný vektor Y(2) sa nahradí náhodným vektorom
Y(21+ C21(3~11,ktorého stredná hodnota je E(Y(21+
+ C21(3~1))= A(21(3(2)a jeho kovariančná matic a

E "2 V(2)+ C E C' "2Ty(21+C2l,BJlI= a2 21 ,BJlI 21= a2 ,

kde
"2

T = V(2)+ ~ C (A(l)'(V(l))-l A(l))-l C'"2 21 21.a2

Vyrovnané hodnoty súradníc bodov 2. etapy sa
určia znovu pomocou obidvoch už uvedených proce-
dúr:

a) štandardnou procedúrou

(3~2)= (A(2)'(V(2))-1A(21)-1A(2)I (V(21)-1(Y(2)+
+ C21(3~1))= D12)(Y(21+ C21(3~1»),

b) efektívnou procedúrou

(3~2)1= (A(2)T-1 A(2»)-1A(2)1T-1 (Y(l) + C21(3~1))=
= D~21(Y(2)+ C21(3~1»).

Z uvedeného vidieť, že D~2):=ft D~2),čo má za následok
roznosť odhadov parametrov 2. etapy, t. j. (3;21:=ft (3~2).
Čo sa týka presnosti určenia bodov 2. etapy, charak-
terizovanej príslušnou kovariančnou maticou odhadu,
dostávame:

a) pre štandardnú procedúru

E - D(2) E D(2)I -p;21- s Y(2)+C21,Bál) s -

= a~2 D~2)Tg D;2)I = E~2),

kde Ts = T, pretože (3l1)= (3~1).V praxi sa však použí-
va kovariančná matica tvaru

~ - D(2)~ D(2)1-"'pJ2) - s "'Y121 s -

= a~2 (A(2)1(V(2»)-1A(21)-1= E~2).

Porovnaním E~2)a E12)možno vidieť, že sa líšia, a teda
presnosť vyrovnaných súradníc bodov 2. etapy, získa-
ných pomocou štandardnej procedúry je v skutočnosti
iná, než sa uvažuje v praxi, a závisí od rozhodnutia,
či pripájacie body 1. etapy chápeme ako bezchybné,
alebo zaťažené chybou.

b) pre efektívnu procedúru

E 121= D(2)EYI21+C pnI D(2)I =
~ 21 •
= a? (A(2)1T-1 A(2)')-1= E(2).

Ak Ba uvažuje geodetická siet budovaná v dvoch
etapách a použijú Ba uvedené dve vyrovnávacie pro-
cedúry, potom vidieť, že situácia v 2. etape sa líši od
situácie v 1. etape tak vo výsledných odhadoch para-
metrov siete ((3;2):=ft (3~2)), ako aj v ich presnosti,
charakterizovanej príslušnou kovariančnou maticou
odhadu. Pre tieto tri kovariančné matice (dve patriace
odhadu, získanému štandardnou procedúrou - jedna
pre odhad efektívny) platí, že žiadne dve z nich Ba
navzájom nerovnajú. Dosledok toho je, že v každom
bode 2. etapy existujú tri stredné elipsy chýb: ep, es>
e.; ep je stredná elipsa chýb určovaná v praxi, e. je
stredná elipsa chýb získaná štandardnou procedúrou,
zohfadňujúcou vplyv vyrovnania v 1. etape na vyrov.
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B,: ~ 100 'Yc - 29 55 'Yc .!!!.... 100 % = 98,58 %a
s

0-' o as

~: 100 % = 55,62 % be 'Yc - 'Ycb; 100 o - 98,56 o

B3: ~ 100 % = 33,88 % .!!!.... 100 % = 99,26 %
as as

~p 100 % = 49,1l % ~: 100 % = 97,71 %
s

B2: ~ 100 0,1 = 33 82 'Yc .!!!.... 100 % = 91,14 %
as /0 ' o as

~: 100 % = 61,46 % ~: 100 % = 88,54 %

B.: ~ 100 % = 45,71 % .!!!.... 100 % = 95,81 %
as as

!!..E- 100 01 - 79 75 'Yc :: 100 % = 93,39 %bs /0 - , o

Bs: ~ 100 % = 55,58 % .!!!.... 100 % = 82,52 %
as as

!!..E- 100 % = 81,78 % ~ 100 % = 96,19 %
l. b.

B.: ~ 100 % = 83,27 % ~ 100 % = 96,00 %
a. a.

!2 100 % = 86,94 % :: 100 % = 95,50 %b.

nanie v 2. etape a Se je stredná elipsa chýb získaná
efektívnou procedúrou. Pre všetky body 2. etapy platí,
že stredná elipsa chýb sp ohraničuje najmenšiu oblasť,
kým s•• ktorá dokumentuje skutočne dosiahnutú pres·
nosť vyrovnania pomocou štandardnej procedúry,
je najvačšia. Konečne stredná elipsa chýb Se je vo
všeobecnosti menšia ako SB' ale vačšia ako Sp (platí
teda Sp C Se C Ss), Aj polohy osí týchto stredných
díps chýb sa navzájom líšia.
Taburka 1 uvádza percentuálne porovnanie maxi·

málnych chýb (reprezentovaných dÍžkami hlavných
polosí ap, ae, as stredných elíps chýb Sv> s•• ss) a mini·
málnych chýb (reprezentovaných dížkami vedIajších
polosí bp, b•• b. stredných elíps chýb ep, e••e.) v jednotli.
vých bodoch 2. etapy.
V 3. etape sa na body 1. etapy Pi, i = 1, .. , 7, a na

body 2. etapy Bi, j = 1, ... 6, pripájajú body Ok'
k = 1, '" 12, ktoré tvoria šesť dvojbodov (01' Os),(°2,°4), (05' 06)' (07' 08), (09, Ou), (010, 012), Náhodný
vektor prislúchajúci 3. etape Y~~~lje zložený zo šiestich
subvektorov, z ktorých každý odpovedá jednému
dvojbodu - podobne, ako to bolo v 2. etape - napr.
prvý subvektor je (Yp,O" Y BoO

"
YB,O" .,. YO'Ol)~4'l'

Stredná hodnota náhodného vektora Y(S) je E(Y(S») =
= A(SI(3(S)- Csl(3(l) - CS2(3(21,kde A(S) je známa mati·
ca plánu typu 84 X 24, (3k~.l je vektor parametrov
3. etapy a CSl a CS2 sú matice prechodu, ktoré dekla·
rujú vplyv vyrovnania l:odov 1. a 2. etapy na určované
body 3. etapy. Kovariančná matica náhodného vekto·
ra YIS) je typu ~y(.) = a;2V(S). Predpokladá sa teda,

že presnosť merania v celej etape je rovnaká, charak-
terizovaná a~2, ale líši sa od presnosti merania v 1. aj
v 2. etape (a;2 =F a;2, a~2 =F a~2, a~2 =F a~2). Ďalším
predpokladom bola stochastická nezávislosť náhodné·
ho vektora Y(S) od náhodných vektorov Y(l), respek.
tíve Y(2). V skutočnosti sú známe iba vypočítané para-
metre 1., respektíve 2. etapy a nie bezchybné súradnice
bodov 1., respektíve 2. etapy, a preto namiesto náhod·
ného vektora YIS) sa zavádza nový náhodný vektor-
podobne ako v 2. etape - a síce Y(S) + CSl(3~l) +
+ CS2(3~2), respektíve Y(3) + CSl(3~l) + CS2(3~2), ktorý
mažeme prepísať do tvaru Y(3) + K(3.. respektíve
YIS) + K(). kde K = (C C) a (). = (().Il)' ().(2)')'

1""8' 31' 32 ••••e I""e' I""'e ,
respektíve (3. = ((3~l)', (3~2)1)'. Kovariančná matica
tohoto náhodného vektora je ~Y('I+K{l = a~2V(3) +e+ K ~(l K' = T, respektíve ~Y{')+K{l = a~2V(3) +

e s+ K ~{l8 K' = Ts' SÚ to štvorcové matice stupňa 84.
Matica K je typu 84 X 26 a ~{le' respektíve ~(ls je
stupňa 26.
Vyrovnané súradnice bodov 3. etapy sa určia po.

mocou štandardnej a efektívnej procedúry, podobne
ako v 2. etape, a platí pre ne: (3~3)=F (3~3).Aj kovarianč.
né matice týchto odhadov sa navzájom neroVT.ajú,
a tak, ako v 2. etape, aj tu vznikajú tri razne matice
~~3), ~~), ~(S), z ktorých prvé dve patria odhadu (3~3),
získanému štandardnou procedúrou (~~3) platí v sku.
točnosti, ~13) sa uvažuje v praxi) a ~(3) odhadu (3~3),
vypočítanému efektívnym postupom. Žiadne dve
z uvedených troch kovariančných matíc sa navzájom
nerovnajú. Dasledok toho je, že presnosť určenia
súradníc bodov 3. etapy závisí od zvolenej procedúry
a v prípade štandardnej procedúry aj od rozhodnutia,
či pripájacie body 1. a 2. etapy sa chápu ako bezchybné
(prístup v praxi), alebo zaťažené chybou. Z existencie
troch róznych kovariančných matíc vyplýva, že body
3. etapy majú tri stredné elipsy chýb, ktorých vzá.
jomný vzťah (ep C eeC e.) pripomína vzťah, platný
pre stredné elipsy chýb bodov 2. etapy. Teda v prí.
pade trojetapovej geodetickej siete, ktorá sa buduje
postupne, líšia sa navzájom vyrovnané súradnice
bodov 3. etapy, získané štandardnou a efektívnou
procedúrou, a rózna je aj ich presnosť.

8S/83 8e/8e

II. etapa ~ I. etape
BdP, 84,71 % 83,50 %

90,87 % 89,61 %
B.IP. 56,73 % 54,49 %

87,56 % 83,57 %

III. etapa ~ II. etape
°oIB, 98,84 % 87,52 %

52,83 % 49,20 %
O.IB. 92,01 % 81,25 %

43,31 % 40,63 %

III. etapa ~ I. etape
OolPo 73,08 % 73,08 %

48,01 % 44,08 %
O.IP. 89,41 % 78,44 %

53,73 % 49,27 %
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Tabufka 2 ukazuje vzťah stredných elíps chýb es
niektorých vybraných bodov 1., 2. a 3. etapy, respek-
tíve stredných elíps chýb ee týchto bodov. Výber bol
urobený tak, aby sa porovnala najvačšia konfidenčná·
oblasť bodu 2., respektíve 3. etapy s najvačšou kon-
fidenčnou oblasťou bodu 1., respektíve 2. etapy.
Podobne sa postupovalo aj v prípade najmenších kon-
fidenčných oblastí. Prvý percentuálny údaj predsta.
vuje výsledok porovnania maximálnych chýb (dÍžok
hlavných polosí a., respektíve ae elíps s., respektíve
se), druhý predstavuje výsledok porovnania minimál-
nych chýb (dfžok vedfajších poloosí b., respektívebe).

Problém určenia skutočných charakteristík presnosti
vyrovnaných parametrov geodetickej siete pri použití
určitej vyrovnávacej procedúry je doležitý tak z prak-
tických dovodov, ako aj z hfadiska výskumu. Preto sa
porovnávali charakteristiky presnosti používané v pra-
xi (sp) a skutočné charakteristiky (ss), získané štan-
dardnou metódou s prihliadnutím na vplyv vyrovna.
ných parametrov z predošlých etáp na určované para-
metre nasledujúcej etapy. Odhady parametrov získané
efektívnou procedúrou vykazujú všeobecne vačšiu
dosiahnutú presnosť, než je presnosť parametrov
určených štandardne (se C ss), Ak však postačuje

presnosť vyrovnania, charakterizovaná strednou elip-
sou chýb Ss (ale nie sp), potom možno aj naďalej použí-
vať v,praxi štandardnú procedúru namiesto efektívnej.
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Mikroelektronika pro střediska
geodézie

Je nesporné, že současným největším po1:enciálním
zdrojem růstu produktivity práce na středi,scích
geodézie (SG) je el~k1Jronika a m~kroele~1Jroni,ka.
Tato se na racionalizaci prací SG podílí jliž více ne,ž
10 let. V první polov1ně 70. let to bylo především
číselné zpracování výSledků mě,ření pro údr'žbu map
evidence nemovitostí (EN) na počítačích a automa-
tických kreslících stolech. Následoval převod pí-
semného operátu EN na počítač, dále vedeného
jako registr evidence nemovitostí (REN). Ve druhé
polovině 70. let se na SG začaly objevovat elektro-
nické kalkulačky. Postupně přicházely vhodnější a
výkonnější typy těchto kalikulaček. Významným
prostředikem racionaU,2Jace práce se staly zejména
kapesní kalkulačky vědeckého typu a pozdějl pro-
gramovatelné kal\kul\ač'ky. Koncem 70. let se na SG
dostaly i elektronické dálkoměry a tachymetry.

V současné době je většina technologií na SG spja-
ta s používáním elektronických zařízení. Bez počí-
tačů, automatických kreslících stolů, e1. tachymet-

Ing. Adolf Vjačka, Ing. Josef Maxa,
Ing. Miroslav Děcký,

Geodézie, n. p., Opava

rů a kaUkulač'ek by již nebylo možné zabezpečit
současný rozsah prací.
Mikroelektronika se dále velmi rychle rozvíjí. Ros-

te výkonnost a klesá cena mikroelektronických
zařízení. Nová techllliika přináší další možnosti apli-
kací, např. ve formě m:~kropočítačů. Základním prv-
kem pro všechny apli!kace se stal mikroprocesor.
Mikroprocesoro~ou techniiku zvlá,dinul v posledních
lete'Ch i českoslov8'l1Is'kýelektr.otechniciký p·růmys1.
Postupně se rozbíhá sériová výroba prvních mikro-
počítačů využiteLných i v podmínkách geodézie a
kartografie. Uplatňuje se koncepce vý'l'oby univer-
sálních funkčních el8'ktronIckých blo'ků, kteoré si
uživatelé -resorty a podniky čs. národního hospo-
dářství - sami pro své účely upravují a doplňují.
Podle této koncepce je žádoucí, aby každý resmrt

organizoval pro své potřeby příslušné vývojové a
realizační kapacity s cílem zabezpečit rychlé uplat-
ňování miklroe18lktDonikyjako účinného racionali-
začního fakrtolru.TakolVýtopostup plně odpovídá zá·
věrům 8. plenárního zasedání ÚV KSČ z roku 1983
věnovaného rychlejšímu uplatňování poznatků vě-
dy a techlll'iiky v pI1axi. Je upl1atňován i v resortu
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ČÚGK,který svými výZ!kumnými a vývojovými kapa-
citami intenzívně připraiVuje aplLkace mikroe1lek-
troniky pro racionalizaci geodetických a kartogra-
fických prací. Zvláštní POlZOTnOiSt je přitom věno-
vána SG s cílem vyhlloři,t podmínky pro rychlejší
ril.st produk1Jivi1ypráce.
Cílem tohoto příspěvku je analyzovat možnosti

upl,atmění eleiktron~ky pro racionalizaci p!ráce na
SG, nastÍiIllit pří:slušnou koncepci rozvoje a uká,zait
na něMeré aktuální výsledky resortního výz,kumu
v této oblasti. Jedná se o první výsledky řešení re-
sortního vÝZikumného a vývojového úkolu technic-
kého rozvoje č. 2-07, zavazeného do resortního plá-
nu rozvoje vědy a techniky na roky 1984 až 1986.

2. Studie potřeb ft možností uplatnění mikroelek-
troniky na SG

2.1 A n a I ýz a sk I a d b Y P II.' a cín a S G

Za záiklad pro analý'!zu byly vzaty pril.mě'rné vý-
sledky SG dosažené v roce Hl83 v n. p. Geodézie
Opava. Výsledky j'sou uvedeny v tabu1ce č. 1. Sku-
tečnost jednotli'vých SG se od pril.mě,ru odchy:Iuje
v závIslOSti na veUkosti okresu a na jeho c:~rak-
teru [průmyslový, zemědělský), např.:

počet pracovníktl SG od 27,43 do 52,47 (prtlměr
38,91), z toho

Nepřímo výrobní časy
Neodpracované časy

podíl prací na vedeni EN (neměřické změny) od
8 % do 15 % (prtlmě!r 11,6 %),
podíl tvol'by ostartních tematic1kých map od 2,5
procenta do 12,5% (priiměr 6,6 %),

- podíl vytyčovacích prací od 2,5 % do 12,5%
[prtlměr 7,1 %),

celkově je všalk sorltimellit prací shodný.
V techIllických měrných jednotkách představuje

roční práce jednoho SG:
zaměření a zp1r'acování 35,5 Us. bodů [15 tis. až
75 tis.),
vedení REN v rozsahu

185 tis. parcel [97 tis. až 285 tis. J,
- 52 tis. uživa'telů [25,7 tis. až 74,5 tis.),
- 45,5 Ns. změnových vět [17 tis. až 73 Hs.).
Asi 70 % z celkového počtu měřených a zpraco-

vaných bodů při'padá na drObné zakázky [geom.
plány, vy,tyčování apod. J. Na jednu drobnou zakáz-
ku p.řipadá průměrně 20 bodů.
Skladba prací je konsolidovaná, meziroční změ-

ny sk~adby jsou nep'odlstatné. Výraznější změnu lze
čekat od roiku 1987, ~dy bude dokončeno zakládání
evidence právních v,zta:hů k nemovitostem, které
dosud váže v průměru kapacitu 3,42 pracovníilm.
Výrazným vývojovým trendem je soustavný růst

rozsahu číselné údržby map evidence nemovitostí,
daný jednak novými technickými předpisy pro EN,
jednak pokračující tvorbou Základní mapy ČSSR
velkého měřítka.

170
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14200
420

4600
2100
600
200
300

I 100
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8000

. ,
;; :::;; rozdělcI\Í prací '3~ :E 8·s ,áJ 'S
~ gs ~ na polní a konstrukční ~ h 0>0 ~~ ~;g ~ ť
al". ::I ~ 8 ~ .". ~ 8.,;". ~<1'1". tl o".:;:: §".
ť 8 - S ť polní konstrukční ,~'" ~ 8 .::I'~~ 8 .::I8 8 ·S '" 8 ci'ti o 8
:;;? ~ a~~ ~~~o ~~..oo ~~o ·~~o ·d·~~O
o~ >2:~'go % I pracl % I pracl °t·~ "t~~ "S~ .a~~.a~~~

I
~P. P.>P.~ Irok __ Irok SP."P. 8'Oalp. 8",p. oltlP. olalOP.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Polohové bodové pole 0,21 20 80 0,17 20 0,041 0,15 0,04 _ _ t
Výškové bodové pole 0,12 23 80 0,10 20 0,02 0,02 0,02 - -
Místní šetření pro ZMVM 0,28 16 50 0,14 50 0,14 - - - -
Tematické mapy základní 0,26 18 70 0,18 30 0,08 0,14 0,08 - -
Tematické mapy ostatní I 2,58 8 70 1,81 30 0,77 1,45 0,77 - -
Vytyčování hranic 0,37 15 80 0,30 20 0,07 0,24 0,07 0,01 0,02
Geom. plány pro soc. org. 3,01 6 65 1,96 35 1,05 1,96 1,05 0,05 0,15
Geom. plány pro obyv. 1,80 9 65 1,17 35 0,63 0,70 0,63 0,03 0,09
Podzemní a nadzemní vedení 0,28 17 80 0,22 20 0,06 0,10 0,06 - -
Profily 0,06 25 80 0,05 20 0,01 0,02 0,01 - -
Prvky polohopisu I 0,17 21 80 0,14 20 0,03 0,14 0,03 - -
Jeřábové dráhy a mosty 0,26. 19 80 0,21 20 0,05 - 0,05 - -
Posuny a přetvoření 0,17 i 22 80 0,14 20 0,03 0,10 0,03 - -
Vytyčování 2,77 7 70 1,94 30 0,83 1,94 0,83 - 0,14
Odp. geodeti na stavbách 0,71 12 70 0,50 30 0,21 0,50 0,21 - -
Založení právních vztahů 3,42 4 - - 100 3,42 - - 0,68 -
Vedení EN -měř. změny 0,93 II 70 0,65 30 0,28 0,32 0,18 0,05 -
Vedení EN - neměř. změny 4,54 3 - - 100 4,54 - - 1,82 -
Evid. údajc o pozemcích. 0,59

1

13 - - 100 0,59 - - 0,06 0,06

Převz. oper. I<JNpo mapování °0',51~I 2144I = I -- 11000000"5105/= I = = =Kartografické práce v

Poskytování informací I 3,06 I. 5 - - 100 3,06 - - 0,92 0,61
Dokumentace ! 1,18: 10 - '- - 100 1,18 I - - 0,12 i - I f

127,42 i 1 35 I 9,681 65 117,741 7,781 4,02 [ 3,74 i 1,071 0,821

I ~:~~ I ~ I 20 1
1,151 80 1

4,60 I 0,40 I 0,981 0,30 I 0,60 1
1,00 I

138,91 i 1 110,831 122,34[8,181 5,00 14,0411,671 2,821
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2.2 S O U č a s n Ý s t a v upi a t n ě n í e 1e k t r 0-
niky a mikroelektroniky na SG a
možnosti jeho rozšíření

Současný stav uplatnění elektroniky a mikroelek-
troniky je na SG dokumentován v tab. 2 a 3, a to
podle skutečnosti v n. p. Geodézie Opava. Z rozbo-
ru vyplývají tyto možnosti dalšího uplatnění mikro-
elektroniky (tab. 4), resp. možnosti odstranění ne-
dostatků současného stavu (uváděné údaje o ná-
vratnosti předpokládají 85 tis. Kčs výkonů pracov-
níka za rok, 20 % zisku, tj. 17 tis. Kčs na pracovní-
ka za rok):

a) Doplněni elektronických kalkulaček na optimál-
ni sta/}.

Elektron:cké kalkulačky byly v minulých letech
rozhodujícím činitelem při racionalizaci konstrukč-
ních a zobrazovacích prací. Všechny možnosti ra-
cionalizace však ještě nejsou využity. Rezervy jsou
v nasazení většího počtu a vhodnějších typů kalku-
laček. Každý vedoucí pracovník a technik SG by měl
mít pro svou potřebu vhodnou kalkulačku:
Pro pracovníky na polních a konstrukčních pra-
cích geodetického typu při tvorbě a údržbě map
velkých měřítek, na pracích inženýrské geodé-
zie a pro kontrolní činnost vedoucích oddílů jsou
vhodné kalkulačky vědeckého typu. Z toho pro
vytyčovatele a pro konstrukční práce jsou vhod-
né programovatelné typy s možností vstupu pro-
gramů z magnetického média nebo alespoň
s programovou pamětí nezávislou na zdroji e1.
napětí. Pro práci v terénu v kapesním provede-
ní, pro konstrukční práce může být i stolní pro-
vedení.
Pro ostatní techniky kapesní kalkulačky se zá-
kladními aritmetickými operacemi.
Pro administrativní činnosti, pro kontrolní sou-
čty ve výkazech změn apod. jsou vhodné kalku-
lačky s výstuupem na papírovou pásku.
Současné vybavení je potřeba v nejbližších letech

zcela obměnit a doplnit. Realizace bude ekonomic-
ky efektivní. Při vybavení všech techniků a vedou-
cích pracovníků SG kalkulačkou vhodného typu
v průměrné ceně 2,5 tis. Kčs, lze očekávat růst pro-
duktivity práce SG o 3 % (relativní úspora 1,2 pra-
covníka/rok). Návratnost prostředků na nákup kal-
kulaček bude kratší než 5 let,

b) Rozvinu.ti podn;kového minipočítače SMEP pro
SG pro konstrukčni geodetické práce.

Přibližně 30 % počtu měřených a zpracovávaných
bodů připadá na větší práce (více než 200 bodů).
výpočty a zobrazení je u nich rozumné provádět
na počítači a na automatickém kreslícím stole, ze-
jména v situaci, kdy je každý podnik Geodézie vy-
baven minipočítačem SMEP. Proti stávajícímu stavu
by se tak rozsah použití počítače a automatického
kreslícího stolu pro konstrukční a zobrazovací prá-
ce na SG nejméně ztrojnásobil. Tento způsob zpra-
cování by se týkal práce dvou pracovníků SG, je-
jichž produktivita práce by vzrostla o 50 % (rela-

Uvní úspora jednoho pracovníka za rok). Produktivi-
ta práce celého SG se tímto zvýší o 2,6 %. Při před-
pokládané návratnosti vložených investičních pro-
středků 8 let, by mohl činit příslušný podíl investič-
ních nákladů jednoho SG na SMEP a automatický
kreslící stůl 136 tis. Kčs.
Dosud od použití této technologie odrazuje malá

operativnost kooperace, zejména pak mezi podnik 0-
vá kooperace s automatickým kreslícím stolem.
Má-li být uvedený záměr plně realizovaný, je nut-

né:
dovybavit podnikový počítač SMEP automatic-
kým kreslícím stolem,
řešit způsoby předzpracování, případně přenosu
dat.
Za současných podmínek je možný tento způsob

využití {varianta aj:
- SG vyhotoví klasické zápisníky, resp. záznamy
podrobného měření,
podnikové středisko vybavené počítačem SMEP
(středisko technologických služeb - STS) pro-
vede přípravu dat na magnetické médium, pří-
padně dialogem přímo na počítači SMEP,
STS provede výpočty na SMEP včetně zobrazo-
vací pásky pro automatický kreslící stůl,
formou externí kooperace (mimo podnik) s pra-
covištěm vybaveným automatickým kreslícím sto-
lem se provede automatické zobrazení.
Uvedený způsob má zřejmé nevýhody:
neumožňuje sběr dat pomocí polních záznamní-
ků,
prodlužuje a komplikuje proces zpracování ex-
terními kooperacemi.
Má-li být dosaženo předpokládaného rozsahu a

účinnosti využití SMEP pro SG, je vhodné doplnit
sestavu minipočítače SMEP o:
- zařízení na vstup z kazetové magnetické pásky,
počítačovou grafiku jako výstupní zařízení.
V úvahu přichází interaktivní displej a jednodu-
ché zobrazovací zařízení (plotter), popř. Digi-
graf.
Po doplnění počítače SMEP bude možný tento

způsob jeho využití pro konstrukční geodetické prá-
ce {varianta bj:
příprava dat na kazetové magnetické pásce po-
mocí mikropočítače SG,
vstup dat na SMEP z kazetové magnetické pás-
ky,
výpočty a zobrazení na SMEP.
V další etapě, kdy budou SG vybavena mikropo-

čítači se vstupem a výstupem na pružné magnetic-
ké disky se proces přípravy dat převede na toto
modernější médium {varianta cj.
Dálkový přenos dat (dálnopisem, telefonem) se
zatím nejeví jako výhodný z těchto důvodů:
vysoká cena přenosu,
časové prodlení 1 až 2 dny při zasílání médií
jako běžných poštovních zásilek není u tohoto
typu prací podstatné.
Spotřebu strojového času počítače SMEP pro zpra-

cování 10 tisíc bodů za rok lze odhadnout takto:
- příprava dat v dialogovém režimu 280 hodin uži-
vatelského terminálu, při koeficientu multipro-
vozu 4,5 cca 60 hodin počítače,

1985/62



Geodetický a kartografický obzor
ročník 31/73, číslo 3/1985 63

,
rozsah

Druh práce pracovní etapa pracl technologie, technika
frok

1 2 3 I 4

Polní a konstr. - přípravné práce 0,80 ruční postupy s využitím reprotechniky bez možnosti
práce geodet. typu automatického hledání dat
pro tvorbu - měření v terénu 4,50 z 80 % klasické geodetické přístroje, z 20 % elektro-
a údržbu map nické dálkoměry ,ruční záznam dat
velkých měřítek - příprava dat 0,61 z 90 % ruční vkládání dat do elektronické kalkulačky,

z 10 % externí příprava dat na papírové nebo magne-
tické medium

- výpočet souřadnic 0,93 z 90 % ruční výpočet na elektronické kalkulačce bez
a výpočet zobrazení možnosti automatizovaného přístupu k souboru dat,

z 10% externě na počítači
- zobrazení 1,22 z 90% ruční zobrazení z naměřených a vypočtených

údajů, z 10% automatické zobrazení na externích
automatických kresl. stolech

- výpočet výměr 0,50 ze 70 % ruční grafický výpočet, z 20 % výpočet na
elektronické kalkulačce, z 10% externě na počítači

celkem 8,56

Práce inženýrské - přípravné práce 0,50 ruční postupy s využitím reprotechniky, vytyč ovací
geodézie prvky na elektronické kalkulačce bez možnosti

automatického hledání dat
- měření v terénu 3,00 z 50 % elektronické tachymetry bez možnosti plynu-

lého sledování délky, z 50 % klasické geodetické

0,76
přístroje

- zprac. výsI. měření výpočty na elektronické kalkulačce, grafické zpra-
cováníručně

celkem 4,26

Práce s oper. evid. - zápis do vS'k. změn, 5,12 ruční zápis na základě mikrofiší COM, výkaz změn se
nemov. do pom. evid., na LV v resortu z 20 % vede ve formě záznamu ručním

písmem OCR
- kontr. součty, pří- 0,55 kontr. součty na mech. sečítačce, přípr. dat v re-

prava dat sortu z 80 % na pap. nebo magn. medium, z 20 %
2,50

snímáním ručního písma OCR externě
- zákres do map, ruční práce spojené se zákresem do map EN, se

ostatní práce zjišťováním změn a s kompletací výsledků automa-
tizovaného zpracování REN

celkem 8,17 REN veden automatizovaně na externích počítačích
JSEP s podporou podnikových minipočítačů SMEP

Kartogr. práce - matrice apod. 0,55 ruční práce na matricích map vel. měř., práce pro

I
mapy stř. měř.

Poskytování - snímky a kopie map

I
1,65 s použitím reprografické techniky

informací - písemné informace 1,41 ruční práce

celkem 3,06

Dokumentace - dokumentace 1,18 ruční práce
-

Administrativa - seps. objedn., vyhot. 1,67 ruční práce s použitím elektronické kalkulačky
styku se stran. fakt., předání odb.

Administrati va - plánování, oper. říz. 1,82 ruční práce s použitím elektronické kalkulačky
řízení a evid. - vykazování práce' 1,00 ruční práce s použitím elektronické kalkulačky
o výkonech a s podporou podnikového minipočítače

celkem 2,82

Kontrola jakosti -v terénu 0,20 kontrolní měření elektronickými tachyrnetry
ved. SG a oddílů - v kanceláři 0,85 ruční práce s použitím elektronické kalkulačky

celkem 1,05

Pomocné práce - úklid, topení, ústřed. 1,85

CELKEM SG I 33,17
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Druh zařízení I Způsob využítí !Rozsah VY:Žítí za rOk! Druh výkonu

I
Poznámka

1 I 2 4 5

Střední počítač JSEP kooperace s mimopod- 50 stroj. hodin vedení REN, číselná v podniku s po-
nikovým dodavatelem tvorba a údržba map čítačem SMEP

velkých měřítek odpadne pro
1 SG 15 stroj.

Snímač písma OCR kooperace s mimopod- 50 stroj. hodin vedení REN hodin
nikovým dodavatelem jen vpodniku bez

počítače SMEP
Mikrofišová tiskárna kooperace s mimopod- 10 stroj. hodin vedení REN
COM nikovým dodavatelem

Automat. kreslicí stůl kooperace s mimopod- 12 stroj. hodin číselné zpracování vel-
nikovým dodavatelem kých geometrických

plánů a tematických
map

Digitalizátor kooperace s mimopod- zanedb. rozsah číselné zpracování vel-
nikovým dodavatelem kých geometrických

plánú a tematických
map

Podnikový minipoč. kooperace s jiným 200 stroj. hodin z 90 % pro přípravu
SMEP hosp. střediskem změnového souboru

podniku REN, z 5 % pro čís.
zprac. velk. geom. pl.
a tem. Wap, z 5 %
pro ASRP

Pořizovač dat na kooperace s jiným 70 stroj. hodin z 50 % pro čís. zprac.
magn. med. hosp. střediskem velkých geom. plánů

podniku a tem. Wap, z 50 %
pro ASRP

El. tachymetry vč. vlastní zařízení nebo 0,7 soupravy převážně pro vytyčo-
radiopoj. kooperace čování a pro velké

geom. plány a tema-
tické mapy

Hledače podz. vedení vlastní zařízení nebo 0,2 soupravy určování polohy pod-
kooperace zemních vedení

Programovatelné vlastní zařízení 0,8 kalkulačky pro zptacování vý- stáv. vybavení
kalkulačky sledků všech geodet. dosluhuje

měření

Kalkul. vědeckého vlastní zařízení 3,0 kalkulačky pro zpracování vý- stáv. vybavení
typu sledků všech geodet. dosluhuje

měření

Kalkul. se standard. vlastní zařízení 3,0 kalkulačky pro administrativní
oper. a řídící činnosti

výpočet souřadnic cca 40 hodin uživatelského
terminálu, v multiprovozu s koef. 2,0 20 hodin
počítače,
automatické zobrazení cca 50 hodin, v multipro-
vozu s koef. 3,0 17 hod"n počítače.

Výzkumné a vývojové úkoly nutné pro zabezpe-
čení uvedeného záměru:

řešení vzájE)mné kompatibility záznamu na ka-
zetové magnetické pásce z mikropočítače SG a
počítače SMEP,
řešení vzájemné kompatibility záznamu na pruž-
ném disku z mikropočítače SG a počítače SMEP,
připojení kazetopáskové vstupní - výstupní jed-
notky a počítačové grafiky k počítači SMEP,

- programové vybavení pro automatickou kresbu
sestavou SMEP - počítačová grafika.

Řešení se omezí na části nezabezpečené výrob-
cem zařízení. Období realizace:

- var;anta a) ihned po uvedení počítače SMEP do
provozu,
varianty b), c) postupně do roku 1990.

c) Doplnění mikropočítače pro racionalizaci kon-
strukčních, zobrazovacích a administrativních
prací.

Současná technologie konstrukčních a zobrazova-
cích geodetických prací malého rozsahu (70 % všech
geodetických prací na SG) prováděných přímo na
SG má tyto hlavní nedostatky:

ruční vstup a výstup dat (týká se 1,0 prac.lrok),
nemožnost automatizované práce s pracovním
souborem dat (např. souborem souřadnic bodů).
Údaje je nutné často opakovaně vkládat (týká
se 0,7 prac.lrokJ,
chybí zařízení pro přesné automatické zobraze-
ní bodů. Jednotlivé podrobné body je nutné
zobrazovat z naměřených a vypočtených hodnot
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ručně. Při použtí elektronických tachymetrů čas-
to nestačí rozsah polárních koord'nátografů (tý-
ká se 1,0 prac./rok).
Chybí vhodný d'gitální planimetr, který by na-
hradil dosavadní pracné ruční grafické určová-
ní výměr nitkovým nebo polárním planimetrem
(týká se 0,4 prac./rok).

V oblasti administrativních prací chybí zařízení
na zpracování textů, faktur, výkazů apod. (týká se
4,5 prac./rok).
-Všechny uvedené nedostatky může řešit vhodný
typ mikropočítače:

s možností přímého vstupu dat z polních záznam-
níků,
s možností práce s pracovním souborem dat,
vybavený malým přesným bodovým zobrazova-
čem a d'gital"zátorem,
s možností editace textů,
s tiskovým výstupem,
vybavený vhodným programovacím jazykem.
Uvedený mikropočítač výrazně ovlivní práci 7,~

pracovníků SG. Vzroste-li tak jejich výkon o 25 %,
zvýší se produktivita celého SGo 4,9 % (relativní
úspora 1,9 prac./rok). Při ceně souboru mikropočí-
tače 200 tis. Kčs bude návratnost této investice
6 let.
Ze studie nabídky čs. elektrotechnického průmys-

lu vyplývá:
- mikropočítače čs. výroby a jejich programové

vybavení jsou teprve na začátku vývoje, sér:o-
vě se zatím vyrábějí relativně jednoduché typy
jen s nejzákladnějším programovým vybavením,
výkonnější typy mikropočítačů ze sériové výroby
lze, včetně přiměřeného programového vybave-
ní, čekat až za několik let.
Čekat na tyto výkonnější typy mikropočítačů by

však znamenalo celkové zpoždění této aplikace
mikroelektroniky v resortu ČÚGK. Je nezbytné vě-
novat dostatečnou dobu (cca 2 roky) pro získání
zkušeností s výzkumnými a vývojovými pracemi a
také s realizací výsledků na hardware i software
mikropočítačů na pracov'štích resortu ČÚGK. Jed-
nodušší typy mikropočítačů jsou pro tuto etapu do-
konce vhodnější.
Navrhuje se proto realizovat soubory mikropočí-

tačů na SG ve dvou etapách:

První etapa:

Pomocí sestavy mikropočítače realizovat konstrukč-
ní a zobrazovací práce při tvorbě a údržbě map vel-
kých měřítek. Použije se relativně jednoduchý typ
mikropočítače. Kromě vstupu údajů z klávesnice a
výstupu na televizní obrazovku musí mikropočítač
umožňovat:

práci s kazetovou magnetickou páskou pro vstup
programů, výstup dat při jejich dalším zpraco-
vání mikropočítačem nebo počítačem SMEP,
vstup pro čtení obsahu polních zánamníků s pev-
nou pamětí,
přesné automatlcké zobrazení bodů z jejich vlo-
žených nebo vypočtených souřadnic a digitaliza-
ci bodů z grafického podkladu se střední sou-
řadnicovou chybou cca 0,1 mm relativně jedno-
duchým periferním zařízením s pracovní plo-
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chou, která bude kompromisem mezi potřebami
geodetické praxe a možnostmi výroby zařízení
a přijatelnou cenou zařízení. Digitalizace bude
využívána především pro výpočet výměr.

Geodetické práce malého rozsahu [do cca 200
bodfi) by se na tomto mikropočítači zpracovávaly
přímo, na větších pracích by se mikropočítačem po-
řovala data pro podnikový počítač SMEP.

Etapu lze realizovat na SG postupně, tj. zpočát-
ku bez automatického zobrazení a digitalizace, resp.
bez možnosti přípravy dat pro SMEP. Pro výpočet
výměr může být použlván i dig:talizátor s jedno-
duchým výstupem na elektronickou kalkulačku.

Druhá etapa:

V sestavě mikropočítače se přejde na výkonnější
typ procesoru, doplní se jednotka pro vstup a vý-
stup na pružné magnetické disky, doplní se tisko-
vý výstup. Využití mikropočítače se rozšíří na ob-
last administrativních prací. Celkově se zvýší úro-
veň využívání [vyšší programovací jazyk a operač-
ní systém, styk s počítačem SMEP pomocí pružných
disků, tiskový výstup).

Výzkum a vývoj se soustředí:
na tvorbu potřebného programového vybavení,
na řešení kompatibility médií [polní záznamník
- mikropočítač - počítač SMEP},
na vývoj speciálních pe;oiférií [zobrazovač, di-
gital zátor) ..

Navrhuje se postupná realizace od roku 1985.
První etapa vybavení všech SG v ČSR může být do-
končeno v roce 1987. V příznivém případě [budou-li
mikropočítače vyšších typů k ďspozici dříve) může
být část SG vybavena přímo podle záměrů 2. etapy.

V případě naléhavé potřeby by bylo možné sou-
bor mikropočítače na úrovni druhé etapy využít
i pro práci se sestavami REN, jako náhradu za mik-
rofiše.

d J Doplněni moderních elektronických tachymetrů.

Stávající kapacita elektronických tachymetrů stačí
jen na 30 až 40 % měřických prací, u kterých je vy-
už tí této moderní techniky žádoucí.

Vhodné je doplnit dosavadní vybavení tak, aby na
průměrném SG byly k ďspozici dvě soupravy elek-
tronických tachymetrů včetně polních záznamníků
[regstrátorů dat) a radiopojítek. Elektronickými
tachymetry by tak byly pokryty všechny vhodné
druhy geodetických prací.

Stávající el. tachymetry EOT 2000 [mají zabudo-
vaný výstup na záznamník) doplnit o polní záznam-
níky.

Požadavky na nově pořizované el. tachymetry pro
SG lze podle důležitosti sestavit takto:

hlavním požadavkem je snadná přenositelnost,
nízká hmotnost,
důležitým požadavkem je možnost plynulého
sledování délky při vytyčování,
rela1'vně méně důležitá je úplná automatizace,
včetně přímého výstupu na záznamník.

'Provoz Plo tachymetrů není efektivní bez automo-
bnu. Tento požadavek nebude činit větší potíže, na
průměrném SG jsou nejméně dva automobily k dis-
pozici.

Základní technologickou zásadou používání el. ta-
chymetrů bude měření z volného polárního stano-
viska.

Kromě vyšších nároků na organizaci práce a kva-
litu obsluhy je nutné řešit racionální způsob zpra-
cování údajů zaznamenaných polními záznamníky.
Přímé zpracování zaznam,enaných dat podntk. počí-
tačem SMEP není reálné. Vyloučíme-li dálkový pře-
nos dat, je nezbytné při použití záznamníků s pevný-
mi paměťmi mít na SG možnost denně převádět data
na magnetické přenositelné médum. Tento problém
řešit souborem m'kropočítače SG, na kterém se
u menších prací data zpracují přímo, nebo se na
něm u větších zakázek data přizpůsobí pro zpraco-
vání na podnLkovém počítači SMEP.

Výzkum a vývoj se soustředí:
- na řešení vstupu ze záznamníků s pevnými pa-
měťmi do mikropočítače SG,

na řešení kompatibility záznamů a méd:í,
- jen v nejnutnějším případě na řešení vlastního

.• polního záznamníku.
Ke každému elektronickému tachymetru je ne-

zbytná souprava radiopojítek.
Doplnění současného stavu 0,7 el. tachymetru/SG

na cílový stav 2,0 el. tachymetru/SG se dotýká prá-
ce 9 pracovníků SG, u nichž lze čekat růst výkonu
o 30 %. Produktivtia celého SG tím vzroste o 6,9
procenta [relaťv!!l úspora 2,7 prac./rok).

Inves1'ční náročnost doplnění bude 500 tis. KČs,
návratnost investičních nákladů je 11 let.

e) Vedení databázových systémů REN, souřadn 'c a
databáze ZMVM přímo na SG.

Vyžaduje to instalaci výkonného mikropočítače [16
až 32 bit) vybaveného dostatečnými periferiemi
včetně dostatečného počtu uživatelských terminálů.

Nároky na kapacitu diskové paměti, u průměrného
SG:

1851's. parcel X 59 byte
52 tis. uživatelů X 95 byte

progr. systém a pracovní prostor

11 M byte
5 M byte
5 M byte

Nároky na kapacitní diskové paměti u největšího
SG:

285 Ls. parcel X 59 byte
- 74,5 Es. uživatelů X 95 byte
- progr. systém a pracovní prostor

17 M byte
7 M byte

10 M byte

V přepočtu na seznam souřadnic (1 bod = 40 byte)
21 M byte = 400 tis. bodů + 5 M byte volné paměti
34 M byte = 600 tis. bodů + 10 M byte volné paměti.

Nezbytná je provozní spolehlivost systému, což si
vyžádá zdvojování zařízení.

Realizace tohoto záměru by byla z dnešního po-
hledu vyvrcholením snah o racionalizaci práce SG
využitím mikroelektroniky. Ovlivn:Ia by práci prak-
ticky všech pracovníků SG, zejména vedení EN, po-
skytovJní informací a dokumentaci. Za současných
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cen výpočetní techniky je však tento záměr ne-
reálný. Je však třeba vývOj nabídky mikropočítačo-
vých systémů trvale sledovat.

f) Náhrada mikrofiší COM zařízením pro čtení mag-
netického záznamu.

Mikrofiše COM jsou při současném způsobu vedení
REN na počítači nejvhodnější známkou formou vý-
stupu z REN pro potřeby střed'ska geodézie. Jedi-
nou nevýhodou je závislost na externím a přitom
dováženém technickém zařízení pro jej~ch pořizo-
vání a závislost na dovozu zahraničního materiálu.
Pokud by se technické zařízení nebo materiál staly
nedostupnými, je možné mikrofiše pro SG nahradit
magnetickým záznamem na pružné dIsky pořizova-
ným např. podnikovým počítačem SMEP z magne-
tických pásek s obsahem REN.
Kapac'ta současného pružného disku je 512 K byte.

Při záznamu ve větách (stopách) standardní délky
128 byte je kapacita pružného diSku 4000 vět. Pro
průměrné SG (237 tis. vět) to představuje teoretic-
ky 60 pružných disků, reálně (snížení kapacity
o uživateli nepřístupné stopy a o nevyužité místo
na konci posledního zaznamenaného kat. území atd.)
80 pružných disků. U největšího SG je reálný počet
pružných disků 120 ks. Jako technického prostřed-
ku pro zobrazení obsahu pružného ďsku lze v sou-
časné době použít dostupného zařízení CONSUL 271
určeného pro pořizování dat. Lze na něm automa-
ticky hledat jednotlivé věty podle jejich obsahu,
doba přístupu k I bovolnému záznamu je zlomek
sekundy.

Nevýhody tohoto zařízení:
- na displeji se zobrazí vždy jen jedna věta,
- vysoká cena (více než 200 tis. Kčs).
Pro prllměrné SG by byly nutné nejméně 3 ks za-
řízení.
Vhodnější by bylo místo zařízení CONSUL 271

použít mikropočítač (mikropočítače) s výstupem na
televizní obrazovku (obrazovky), vybavený jednot-
kou pro vstup a výstup na pružné disky. Takovéto
vybavení SG pro čtení údajů REN z pružných disků
by bylo ve srovnání se zařízením CONSUL 271:

levnější,
- současně by bylo možné zobrazit několik. vět

REN,
- universální mikropočítač by mohl být využit i

pro racionalizaci konstrukčních, zobrazovacích a
adm'nIstrativních prací podle odst. c).

g) Ostatní mikroelektronická zařízení na SG.

Na každém SG by měla být jedna souprava hledače
podzemních vedení. Ostatní mikroelektronické pří-
stroje, jako zvlášť přesný dálkoměr a geodetický
laser, by nebyly na jednom SG využity. Zpravidla
jedna souprava postačí pro celý podnik.

3. Některé výsledky současného resortního výzku-
mu aplikací mikropočítačů pro geodetické práce

V roce 1984 byla řešena sestava mikropočítače vh~d-
ná pro SG. Základ sestavy tvoří sériově vyráběný
osobní mikropočítač PMD-85 (výrobce TESLA Pieš-

tany] s 8bitovým mikroprocesorem MHB8080 A.
Mikropočítač PMD-85 v základní sestavě obsahuje:

vlastní mikropočítač s alfanumerickou kláves-
nicí,
televizor jako výstupní zařízení,
kazetový magnetofon pro vstup a výstup pro-
gramů a údajů.

Pro uživatelské programy je k dispozici 32 K byte
operační paměti. Programovacím jazykem je BASrC
v rozsahu 9 K byte.

Sestava mikropočítače byla rozšířena:
- o snímač souřadnic Kartometr KAR-A2 (výrobce

PCO Warzsawa), který umožňuje odečítat sou-
řadn;ce z grafického podkladu s přesností ±0,1
milimetru. Pracovní plocha Kartometru je při-
bližně 42X60 cm.

- o mozaikovou tiskárnu (typ DZM 180 - výrobce
MERA Warzsawa) pro tisk výsledků.

Pro tuto sestavu bylo vytvořeno uživatelské pro-
gramové vybavení. Mimo jiné to je programový sou-
bor pro zpracovávání záznamů podrobného měření
změn na SG. Tento programový soubor má rozsah
12,5 K byte, je do operační paměti mikropočítače
zaváděn vcelku. Nahrání programového souboru
z magnetické kazety trvá 100 sec. Programový sou-
bor obsahuje osm relativně samostatných úloh:
1. Seznam souřadnic.
2. Polární stanovisko.
3,. Výpočet výměr.
4. Transformace souřadn'c.
5. Snímání souřadnic.
6. Planimetr.
7. Výpis na tiskárnu.
8. Zobrazení bodů.

Seznam souřadnic (úloha č. 1) představuje zá-
kladní programový blok, se kterým spolupracují vše-:
chny ostatní úlohy, kromě úlohy Č. 6. Seznam sou-
radnic může obsahovat až 150 bodů. U každého bo-
clu le zaznamenáno jeho číslo a hodnoty souřadnic
Y, X. V seznamu je možno vést body dvou soustav
- soustavy geodetické (celočíselné číslo bodu) a
soustavy místní (číslo bodu je doplněno 0.1).

Souřadnice bodli je do seznamu možno zavádět:
a] ručně z klávesnice mikropočítače (úloha č. 1),
b) nahráním uchovaného datového souboru z mag-

netofonové kazety (úloha Č. 1),
c) snímáním souřadnic bodů snímačem souřadnic

KAR-A2 (úloha Č. 5),
d) jako výsledky výpočtů geodetických úloh (úlo-

ny Č. 2, 4).

výstup ze seznamu je možno, kromě zobrazení na
televizoru, provést:
a) výpisem seznamu na tiskárnu (úloha č. 7),
b] záznamem seznamu souřadnic na magnetickou

kazetu pro archivaci a případné pozdější zpra-
cování (úloha č. 1),

c) zobrazením jednotlivých bodů do grafcké před-
lohy (úloha č. 8).

Se seznamem je možno provádět tyto operace:
a) vypustit ze seznamu libovolný bod,
b) vypustit ze seznamu najednou všechny body míst-

ní soustavy,
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c) setřídit seznam podle velikosti čísla bodu.
Polární stanovisko (úloha č. 2] umožňuje prová-

dět výpočet polární úlohy jak v soustavě geodetic-
ké, tak v soustavě místní. V prvním případě může
automaticky zavádět souřadn'ce daných bodů ze se-
znamu souřadnic (úloha č. 1]. Je možné počítat vol-
né polární stanovisko. Pro určení orientace je mož-
no použít až 10 bodů. Úloha umožňuje zjistit a vy-
puustit chybný nebo chybně určený or'entační bod,
popřípadě přidat nový orientační bod. Najednou je
možno počítat až 20 podrobných bodů.

Pokud je výpočet prováděn v místní soustavě,
jsou čísla výpočetných podrobných bodů označena
"xxxx.1" a takto i zaznamenána do seznamu sou-
řadnic.

Výpočet výměr (úloha č. 3]. Úloha počítá výmě-
ru a oměrné míry libovolného n-úhelníku zadané-
ho svými lomovými body (max. 20). Lomové body
musí být obsaženy v seznamu souřadnic a zadáva-
jí se číslem bodu. Pro kontrolu správnosti zadání
je na obrazovce vykreslen obraz zadaného n-úhelní-
ku.

Transformace souřadnic (úloha č. 4]. Umožňuje
transformovat souřadnice bodů místního systému do
systému geodetckého. Pro výpočet transformačního
klíče je možno použít až 20 odpovídajících si dvo-
jic bodiL Tyto musí být obsaženy v seznamu sou-
řadnic. Po zadání celého klíče je automaticky pro-

váděna zpětná kontrola, která umožňuje rozlišit
chybně zadaný bod klíče a následně provést potřeb-
nou opravu. Najednou je možné transformovat až
20 podrobných bodů. Transformované body jsou
ihned zapsány do seznamu souřadnic, př čemž odpo-
vídající body místního systému jsu z tohoto sezna-
mu vypuštěny.
Snímání souřadnic (úloha č. 5]. Umožňuje digitali-

zovat grafickou předlohu Kartometrem KAR-A 2. Na
začátku úlohy se volí měřítko zobrazení a srážka
podkladu. Před registrací souřadn'c bodu musí být
z klávesnice zadáno jeho číslo. Všechny body jsou
do seznamu souřadnic zapisovány jako body míst-
ní soustavy.

Planimetr (úloha č. 6]. Umožňuje měřit obsahy
plošných obrazců (výměry) pomocí Kartometru
KAR-A2. Je možné pracovat s grafickým podkladem
libvolného měřítka a zadat hodnotu srážky pod-
kladu. Po označení všech lomových bodli (max. 20]
je před vlastním výpočtem výměry na obrazovce vy-
kreslena konfigurace obrazce.

Výpis seznamu souřadnic na ťskárně (úloha č.
7). Umožňuje vytisknout právě existující verz', se·
znamu souřadnic.

Zobrazení bodů (úloha č. 8] umožňuje za pomoci
Ka];tometru KAR-A2 jednoduchým způsobem zobra·
zovat body do grafické předlohy. Měřítko zobraze-
ní je volitelné. Možné je jak volné zobrazování (bez
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grafické závislosti na podkladu), tak i závislé (je
možno doplňovat nové body do již exIstující konfi-
gurace). V prvním případě je nutno zadat číselnou
hodnotu počátku souřadnic, na který je právě na-
staven kurzor Kartometru. Při závIslém zobrazová-
ní je potřeba nejprve sejmout souřadnice známých
referenčních bodů. Tím se automaticky určí poloha
Kartometru vůči předloze a je za jištěna správnost
zobrazení doplňovaných bodů. Všechny body, se
kterými úloha pracuje musí být obsaženy v sezna-
mu souřadnic.

Programový soubor je pro uživatele velmi snad-
no zvládnutelný. Je sestaven tak, aby obsluha ne-
musela věnovat žádnou pozornost vlastním mate-
matickým operacím při výpočtech a mohla se zcela
věnovat jejich organizaci. Na vhodných místech bě-
hem řešení úlohy jsou na obrazovce zobrazovány
informace pro usnadnění práce obsluhy (forma ďa-
logu).

První sestavy mikropočítače již jsou využívány na
SG v n. p. Geodézie Opava. Lze říci, že se podařilo
úspěšně realizovat soubor mikropočítače, který má
úroveň první etapy podle odst. 2.2 c). Vzhledem
k tomu, že hardware souboru je sestaveno ze sé-
riově vyráběných částí, je reálné přibližně během
3 let vybavit všechna SG.

V resortu ČÚGK se postupně prosazuje koncepce
maximálního využívání mikroelektroniky pro racio-
nalizaci práce podle těchto zásad:

v maximální mozne mlre jsou a budou vyuzlva-
ny celé výrobky a funkční bloky - produkty
čs. elektronického prflmyslu tak, aby rozsah do-
vozu nebo resortního výzkumu hardware byl co
nejmenší,
nebudou doporučována a zaváděna zařízení,
u kterých není zabezpečena sériová výroba a
servis v elektrotechnIckém průmyslu, s Výjimkou
speciálních periferních zařízení,
hlavní část výzkumného a vývojového ús'lí re-
sortu bude věnována programovému vybavení.

V článku je naznačen reálný trend postupného roz-
šiřování aplikací mikroelektroniky pro SG, odhad-
nuty možné ekonomické přínosy a publikovány prv-
ní výsledky výzkumu apl 'kace mikropočítačů.
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Most

Na povrchových hnědouhelných dolech v Severočes-
kém hnědouhelném revíru (SHR) se v současné době
ročně těží cca 200 mil. m3 nadloží (skrývky). Do roku
1995 dojde k nárůstu tohoto množství na cca 270
mil. m3• Zjišťování tohoto objemu odtěžené skrývky
je jedním z hlavních úkolů důlně měřické služby.
Tato termínovaná činnost byla a i dnes zůstává velmi
náročnou na čas, organizaci práce a počet pracovníků.
Zahrnuje rozsáhlé měřické vyhodnocovací a výpočetní
práce, které končí sestavením kubaturních výsledků,
porovnáním měřicky zjištěného množství skrývky
s hlášeným objemem a konečně návrhem na úpravu

korekčních koeficientů pásových vah nebo změnu
plnění vozů. Měřické zjišťování objemů (kubatur)
odtěžené skrývky se na jednotlivých závodech pro-
vádí v různých termínech několikrát v roce v intervalu
jednoho až čtyř měsíců a to zvlášť po jednotlivých
řezech, rýpadlech nebo technologických celcích.

V minulosti se kubaturní měření prováděla výhradně
metodou čtvercové pravoúhlé sítě, s body sítě stabili.
zovanými v terénu dřevěnými kolíky a s výškou
zjištěnou plošnou nivelací, pro tzv. plusovou a minu.
sovou figuru, resp. začátek a konec kubaturního
období. Výsledky kubaturního měření se zobrazovaly
do map v měřítku 1 : 500 nebo 1 : 1000. Jednalo se
o přesnou, ale zároveň velmi pracnou metodu, která
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Tab. 1 Mezní chyby v poloze bodu při zobrazení
transportéry

I Vliv zobrazeni úhlů
Vynášeel transportér Měřitko I Délkamapy vm . 18 vernie-8 mdexem rem

MEOPTA 1 : 500 175 27 až 14 cm
dosah 35 cm 34 cm
Ui = 10 až 12,5e
Uv = 5e 1 : 1000 350 55 až 27 cm

69 cm

1 : 2000 700 110 až 55 cm
137 cm

VÚGTK 1 : 500 200 31 až 16 cm
dosah 40 cm 39 cm
Uí = 10 až 12,5e
Uv = 5e 1 : 1000 400 63 až 31 cm

79 cm
--

I : 2000 800 126 až 63 cm
157 cm

Ing. Veis 1 : 500 180 57 až 28 cm
dosah 36 cm 7lcm
Uí = 20 až 25e
Ov = 10e 1 : 1000 360 H3 až 57 cm

141 cm

1 : 2000 720 226 až 113 cm
283 cm

se pro tyto účely přestala používat. Na počátku
šedesátých let se v našem revíru rozšířila metoda
diagramové tachymetrie a pozemní fotogrammetrie.
Koncem šedesátých let se konaly prvé pokusy s vy-
užitím letecké fotogrammetrie pro zjišťování objemů
odtěžené skrývky.
Výpočet objemů odtěžených skrývek se dříve pro-

váděl metodou svislých rovnoběžných profilů. Koncem
šedesátých let se v SHR vytvořila výpočetní metoda
obecných ploch a vážených výšek s programy KUBA I,
KUBA 2, která umožňovala přímé zpracování foto-
grammetrických dat. Z různých důvodů zejména
organizačních se tato metoda používala pouze po
krátkou dobu.
Koncem sedmdesátých let se zejména na popud

k. p. Doly V. 1. Lenina vytvořila nová výpočetní me-
toda svislých rovnoběžných profilů s programem
KUBA 3, která uchovává na magnetické pásce tzv.
starý stav, na děrné pásce nový stav a umožňuje vý-
počet z graficky odměřených nebo přímo měřených
fotogrammetrických či tachymetrických dat. Kuba-
turní mapy se na tomto koncernovém podniku vyho-
tovují v měřítku I : 2000. Zatím se tato metoda po-
užívá systematicky pouze na jediném uvedeném
koncernovém podniku.
Na ostatních těžebních podnicích se v současné

době používá původní způsob svislých rovnoběžných
profilů bez uchování starého stavu na různých typech
výpočetní techniky (malé kalkulátory až velký počítač
typu ODRA 1305). V každém kubaturním období se
vyhotovuje velký počet kubaturních map v měřítku
I : 1000 nebo I : 500 převážně jako originály na kla-
dívkové čtvrtky. V této souvislosti se jeví jako nej-
vhodnější způsob vyhotovování těchto map na k. p.
Doly V. 1. Lenina a Doly Nástup Tušimice. Zde jsou
kubaturní mapy vyhotoveny na PET fólii tak, že na

líc f6lie se kreslí situace řezů - proměnlivý stav, na
rubu f6lie jsou zakresleny měřické body, 2 cm síť,
popis mapy - prvky málo podléhající změnám. Při
každém kubaturním měření se vyhotoví z fólie světlo-
tisková kopie, do které se vyhodnotí nový stav z po-
zemní nebo letecké fotogrammetrie, příp. tachymetrie.
Fólie se opraví o změny a obsahuje vždy poslední
platný stav.
Cílem tohoto příspěvku je na základě provedeného

rozboru všech působících vlivů na měření a výpočet,
ukázat nejen na kvalitu výsledků těchto prací, ale též
zároveň hledat možnosti zlepšení současného stavu.

V SHR se tachymetrie používá jako samostatná nebo
doplňková metoda k pozemní fotogrammetrii. Zatím
se používá diagramové tachymetrie s přístroji Zeiss
Jena DAHLTA 020, OlOA, OIOB. V blízké budouc.
nosti lze očekávat větší rozšíření elektronické tachy-
metrie.
Ve firemní a odborné literatuře [I] je přesnost dia-

gramové tachymetrie s uvedenými přístroji typu
DAHLTA 010 charakterizována pouze do vzdále-
nosti 140 m, hodnotami středních chyb pro
- délky 20 cmj100 m při c = 100,
- převýšení 5 až 10 cmj100 m při c = 10nebo

10 až 20 cmj100 m při c = 100,
- vodorovné směry (měřené v 1. poloze) 20ee•

V praxi SHR se však měří často na mnohem větší
vzdálenosti. Lineární extrapolací lze pro zvolené
vzdálenosti 250 a 350 m odvodit sti"ední chyby pro
- délky 50 cmj250 m, 70 cmj350 m,
- převýšení 25 až 50 cmj250 m, 35 až 70 cmj350 m.
Přístroje typu DAHLTA 020 mají o 50 až 100 % nižší
přesnost.
Kvalitu mapy ovlivňuje nejen vlastní měření, ale

zejména i způsob vyhodnocení.
V SHR se používá pro zobrazení výsledků tachy-

metrického měření do map tří typů polárních trans-
portérů, uvedených v tabulce 1. Vzdálenosti lze těmito
transportéry zobrazit se stejnou střední chybou, která
je dána odečítací možností délkového méřítka bez
použití vernieru a odpovídá podle [2] hodnotám 10 až
12,5 cm v měřítku mapy I : 500, 20 až 25 cm v měřítku
I : 1000 a 40 až 50 cm v měř'ítku I : 2000.
Podle způsobu odečítání úhlů na transportéru (s po-

užitím vernieru nebo pouze indexu) vzniká v poloze
zobrazeného bodu příčná odchylka in" nebo mi podle
vztahu

ace age
m. = d_v_, nebo mi = d -'-, (I)

(tcc cCc
kde d je velikost zobrazené vzdálenosti, (J~c, a~c jsou
střední chyby odečítání úhlů vernierem, nebo indexem,
(!cc= 6366 20ee. Mezní hodnoty těchto příčných od-
chylek uvedené v tabulce I dokumentují rozhodující
vliv způsobu zobrazení úhlových údajů. Při použití
indexu - bez úhlového vernieru se přesnost v poloze
zobrazeného bodu zhorší o více než 100 %' Vliv vyná-
šení úhlových údajů může celkově znehodnotit i kva-
litní měření v terénu. Při požadavku vyšší polohové
přesnosti mapy je třeba omezit rozsah zobrazení
vzdálenosti nebo používat úhlový vernier.
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ml/Iv Horizont. Vzdálenost vyhodnoceni v metrech
b paralaxa

I I I I I I I I I- P,.vmm 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000V

1 : 4825

I0,2500 = (~) 48,2 0,04 0,08 0,12 0,16 0,21 0,25 0,29 0,33 0,37 0,41

1 : 3217

0,1667 = (~) 32,2 0,06 0,12 0,19 0,25 0,31 0,37 0,43 0,50 0,56 0,62

1 : 2412

0,1250 = (~) 24,1 0,08 0,16 0,25 0,33 0,41 0,50 0,58 0,66 0,74 0,83

1 : 1930

0,1000 = ( 110) 19,3 0,10 0,21 0,31 0,41 0,52 0,62 0,73 0,83 0,93 1,04

1 : 1287

0,0667 = ( 1~) 12,9 0,16 0,31 0,47 0,62 0,78 0,93 1,09 1,24 1,40 1,55

---
I : 965

0,0500 = ( ;0 ) 9,6 0,21 0,41 0,62 0,83 1,04 1,24 1,45 1,66 1,86 2,07

1 : 772 I I
0,0400 = ( ;5 ) 7,7 0,26 0,52 0,78 1,04 1,30 1,55 1,81 2,07 2,33 2,59

1 : 643 ~.LL

0,0300 = ( 310) 6,4 0,31 0,62 0,93 1,24 1,56 1,87 2,18 2,49 2,80 3,11

1 : 552

0,0286 = (3
15) 5,5 0,36 0,72 1,09 1,45 1,81 2,17 2,54 I 2,90 3,26 3,62

I

Přesnost bodu zaměřeného diagramovou tachy-
metrií a zobrazeného V mapě uvedeným způsobem
lze charakterizovat hodnotou střední chyby 0,5 m
V poloze a 0,25 m ve výšce do vzdálenosti 250 m
a přesností v poloze 0,25 m a 0,10 m ve výšce do 140 m
vzdálenosti. Nad 250m je bod určen s přesností alespoň
1 m v poloze a 0,35 m až 0,50 m ve výšce.
U elektronické tachymetrie používané polární

transportéry nevyhovují a vysokou přesnost a velký
rozsah lze zachovat pouze využitím automatického
koordiná tografu.

3.1 Přesnost pozemní stereofotogrammetrie

V tabulce 2 jsou uvedeny hodnoty středních chyb my
ve vyhodnocené vzdálenosti y

pro tzv. normální případ a v SHR nejpoužívanější
fototheodolit Photeo 19/13 18,

kde mp,." je střední chyba horizontální paralaxy podle

[3] v hodnotě 10p,m, Ck • 193mm,

b . t 'kl d ' v- Je zv. za a novy pomer.
y

Z uvedeného přehledu v tab. 2 je zřejmé, že střední
chyba ve vyhodnocené vzdálenosti závisí především

b
na velikosti použitého základnového poměru -

y
a může dosáhnout různých hodnot od 4 cm do 3,62 m,
odpovídající rozptylu souřadnic 8 cm až 7,24 m.
Předem plánovanou - stanovenou přesnost v poloze

vyhodnoceného bodu lze dosáhnout omezením vzdá-
lenosti vyhodnocení nebo stanovením kritérií pro
optimální rozměr fotogrammetrické základny.

3.2 Přesnost letecké fotogrammetrie

Podle [4] lze usuzovat na přibližně stejnou přesnost
vyhodnocení na Stereometrografu a Stereoautografu.
Nižší přesnost je u Topocartu. V praxi SHR lze
u Stereometrografů očekávat tyto parametry přes-
nosti v souladu s [5],

- Stereometrograf

m~1/ ~ 15 p,m, mh ~ 0,10 %011"
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- Topocart

15 /hm ~ m~y ~ 50/hm, ?,l0%0 h ~ m" ~ 0,25 %0 h,

kde m~y je střední chyba snímkových souřadnic, h je
výška letu, m" je střední chyba výšky.
. Na stereometrografech se v SHR vyhodnocují le.
tecké i pozemní snímky. Letecké snímkování se pro.
vádí komorou o f = 150 mm ve výšce h = cca 1000 až
1100 m. Abychom mohli provést porovnání přesnosti
letecké a pozemní fotogrammetrie použijeme vztahu

f m~y , h
h = m= -+ mXY = mXY'T

Pro Stereometrograf lze tedy očekávat

přesnost v poloze mXY R:i 0,07 až 0,10 m,

přesnost ve výšce m" R:i 0,10 až 0,I5m.

mXY R:i 0,10 až 0,33 m, m" R:i 0,10 až 0,25 m.

Z výše uvedených údajů vyplývá, že přesnost vy·
hodnocení polohopisu leteckou fotogrammetrií v pod.
mínkách SHR je mnohem vyšší než pozemní fotogram-
metrií a diagramovou tachymetrií. Přesnost letecké
fotograrnmetrie je prakticky v celém rozsahu vyhod-
nocení stejná (u pozemní fotogrammetrie se přesnost
snižuje se vzdáleností od základny). Přesnost Topo-
cartu, která je nižší než u Stereometrografu je přesto
mnohem vyšší než je u pozemní fotogrammetrie
a diagramové tachymetrie.
Přesnost vyhodnocení pozemních snímků na Stereo·

metrografu je přibližně stejná jako na Stereoautografu.
Vyhodnocování pozemních snímků na Stereometro-
grafu je však poněkud pracnější např.pro měřítko mapy
I : 2000 a dosah vyhodnocení 2000 m je třeba měnit
4 X převody mezi vyhodnocovacím strojem a stolem.
Používání letecké fotogrammetrie pro kubaturní

měření na povrchových dolech výrazně závisí na
příznivosti klimatických poměrů a včasnosti dodání
snímků vyhotov:telem.

4.1 Profilová metoda

V SHR se k výpočtu objemů skrývky téměř výhradně
používá metody příčných svislých rovnoběžných
profilů vedených v 20 m nebo 40 m vzdálenosti při-

bližně kolmo na skrývkové řezy. Výjimečně se používá
metody středních ploch a výšek. Na obr. I je schema-
ticky znázorněno rozdělení objemu těženého řezu V
do n dílčích bloků

n d d
V =i~l Vi = 2 (Po + P1) +2 (Pl + P2) +

d d+2 (P2 + Pa) + ... +2 (Pn-l + Pn), (4)

Ze vztahu (4) lze odvodit relativní střední chybu

objemu těženého řezu -l: ' přičemž se předpokládá

stejná. kvalita určení ploch všech profilů

Při přibližně stejně velkých plochách profilů Po -"--
• Pl • P2 • • ••• Pn = P lze vztah (5) upravit na

mv 0/ = mp 0/ V-n-0,5
V v /0 P V /0' n2 .

Pro plochu profilu P, viz obr. 2 tvořeného obdélníkem
o rozměrech x (výška řezu) a y (šířka záběru stroje)
platí

Střední relativní chybu

odvodit ze vztahu (7)

V tab. 3 je proveden odhad přesnosti určovam
ploch pro velkostroje a malostroje při různých přes-
nostech výšek (od 0,10 m, 0,25 m, do 0,50 m) a různé
přesnosti určení polohy bodů (od 0,25 m, 0,50 m, do
1,00 m). V tab. 4 je proveden výpočet střední relativní
chyby objemu pro různý počet profilů (I až 100)
a různou kvalitu určení plochy profilů (0,5 % až
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_·····························1··
J/ P -""o .: o I-:; ~. -:;

'.:::a,. "' '.:...'-:1 ~-'"o . o
~ . c

X vÝška
vrezu

vÝška 5 až
25 m

fr

35 %). Vzhledem k uvedeným hodnotám lze stanovit
tato kritéria použití profilové metody:

1. Přesnosti výpočtu objemu do 2 % lze dosáhnout
běžně ve většině případů.

2. Výšky podrobných bodů je třeba uvádět vždy
alespoň na decimetry (u malostrojů a malých výš-
kách řezů do 7 m je třeba při tachymetrickém mě-
ření nepřekračovat záměry do 140 m, u pozemní
fotogrammetrie dodržovat předepsaný základnový
poměr a vyhodnocovat max. do 1000 ml.

3. Staničení profilů je třeba uvádět:
a) na decimetry u malostrojů při menších postupech

a malých výškách řezů dodržovat uvedené zása-
dy v bodě 2) pro fotogrammetrii a tachymetrii,

b) na metry ve všech ostatních případech.

4.2 Metoda střední plochy a výšky

Výpočet objemu skrývky touto metodou se provádí po
blocích, ve kterých hodnoty výškových kát na horní
i dolní podstavě se od sebe jen málo odlišují (oscilují).
Plocha horní a dolní podstavy se změří polárním
planimetrem a vypočte se střední hodnota Ps. Z roz-
dílu průměrných výšek horní a dolní podsta vy se
vypočte mocnost d. Výška podstavy se určí jako arit-
metický průměr z počtu n.výškových kát.

Objem odtěženého bloku skrývky je roven násobku
průměrné plochy a mocnosti. Z obr. 3 je patrný
princip metody. Objem těženého bloku V se vypočte
se vztahu

kde Pl> P2 jsou plochy horní, resp. dolní podstavy,
hl> 11,2 jsou výšky na horní, resp. dolní podstavě, nI'
n2 jsou počty výšek na těchto podstavách. Za před.
pokladu stejné přesnosti planimetrování mpl • mp ••

~ mp a stejné přesnosti určení výšek mhn • mhl ••

• .., • mhlnl • mh21 • mh •• ~ ••. • mh.n. • mlo

a přibližně stejné velikosti ploch PI • P2 • Ps, lze
odvodit vzorec pro relativní střední chybu objemu

Z tohoto vztahu lze posoudit závislost přesnosti určo-
vání objemu na přesnosti určování ploch podstav,
přesnosti a počtu výškových kát na horní a dolní
podstavě.

Střední chyba výšky [mj
~ířka

Stí·cd. chyba šířky lm] (v polozc) Plocha P lm')
výška řezu záběru stroje

[mj mx mx [mj my my mp
-10' =-v% --10' = -v % ---p- v %x x y y

Q I 0,10 m 0,25 m 0,50 m Q 0,25 m I 0,50 m 1,00 m 125 m' 125 m' 125 m"'0' 5 '0' 25
1-2~-

-~~

'" 201 5% 10 % '" I D' 4% 2,23 % 5,38 % 10,77 %~ -+" 10'!; /0 w /0

~ -"-- .~-_ ..
O

._~--

0,10 m 0,25 m 0,50 m
...:.:

0,25 m 0,50 m 1,00 m 2000 m' 2000 m' 2000 m'o a:::> 25 :> 100 -~-

0,4 % 1% 2 o' 0,25 % 0,5 % 1% 0,47 % 1,12 % 2,24 %__ I /0
I --
I 0,10 m 0,25 m 0,50 m 0,25 m .1~,50 m 1,00 m I 10 m' 10 m' 10 m'I

Q 2 ID 5 1--- ---- ---.~ '0' i 7,07 % 16,01 % 32,02 %O 5% 12,5 % 25 % 5 %_/ 10 % 20 %'" '"-+" --- --_.- -+" ----1---1
--w w

O 0,10 m 0,25 m 0,50 m O 0,25 m

I
0,50m 1,00 m 50 m' 50 m' I 50 m'~ ~

S 10
I S 10 1--·---

1% 2,5 % 5% 2,5 % 5% 10 % 2,69 % i 5,59 %11l,18 %
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Počet I V n-O,5 Relativni středni chyba plochy profilu 7 v %profilů
n + 1 I n'

0,5 %1.1 % I 2 % I 3 % 14% I 5 % 110 %111 %112 %113 %114 %115 %120 %1 25 %130 %135 %I
1 I 0,71 0,4 I 0,7 1,4 2,1 2,8 3,6 7,1 7,8 8,5 9,2 9,9 I 10,6 14,2117,8 21,3 24,8

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
5 0,42 0,2 0,4 0,8 1,3 1,7 2,1 4,2 4,6 5,0 5,4 5,9 6,3 8,4 10,5 12,6 14,7

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10 0,31 0,2 0,3 0,6 0,9 1,2 1,6 3,1 3,4 3,7 4,0 4,3 4,6 6,2 7,8 9,3 10,8

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ---- -- -- --
25 0,20 0,1 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

-- -- -- --- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
50 0,14 0,07 0,1 0,3 0,4 0,6 0,7 1,4 1,5 1,7 1,8 2,0 2,1 2,8 3,5 4,2 4,9

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
100 0,10 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

Vliv měření polárním planimetrem podle [2] je uve-
den v tab, 5. Pro prakticky používané plochy velikosti
1 až 100 cm2 v měřítku mapy dosahuje vliv polárního
planimetru hodnot od 0,2 do 2 %. V téže tabulce je
uvažován vliv nejistoty výškových kát pro tři varianty
přesnosti výšek: 0,10 m, 0,25 m a 0,50 m. Vliv výško-
vých kát pro velkostroje může dosáhnout hodnot
0,4 až 10 %, pro malostroje 1 % až 25 %.
V tab. 6 jsou vypočteny střední relativní chyby

objemu bloku pro různý počet n-výškových kát na
podsta vách (1 až 100 kát), různou výškovou přesnost
a pro dvojí přesnost planimetrování 0,2 % - velké
plochy, 2,0 % - malé plochy.
Z hodnot relativní chyby objemu lze stanovit pro

uvedenou metodu výpočtu kubatur tyto zásady: . ,
1. Vliv planimetrování na přesnost objemu lze prak-
ticky zanedbat.

2. Vliv nepřesnosti výškových kát lze u velkostrojů
redukovat prováděním výpočtu z co největšího
počtu kát, např. přesnost objemu lze zaručit do 2 %
zavedením více než 50 kát (na obou podstavách
v síti 20-40 m). U malostrojů lze stejnou přesnost
objemu zaručit jen vyšší kvalitou měření výšek
(±0,25 m) tzn. omezit dosah tachymetrie na 140 m,
zkrátit délku vyhodnocení v pozemní fotogram-
metrii do 1000 m a dodržovat předepsané základ·
nové poměry a zavést přiměřeně větší počet kát
(na obou podstavách v síti 20 ml.
Porovnáním obou metod zjišťování objemů lze

konstatovat při splnění výše uvedených kritérií
přibližně stejnou přesnost. Metoda středních ploch
a výšek je však neporovnatelně rychlejší, lze ji prová.
dět na malých (programovatelných) kalkulátorech,
odpadá pracná manipulace s profily jaká je např.
u programu KUBA 3. Planimetrování ploch polárním
planimetrem lze provést ve velmi krátké době. Vliv
srážky papíru lze vyloučit využíváním přesného zá.
kresu dvoucentimetrové čtvercové sítě.

Poměrně vysoké přesnosti původní měřické metody
plošné nivelace odpovídalo měřítko kubaturních
map 1 : 500 nebo 1 : 1000, které zachovávalo vysokou
kvalitu měřických údajů. Uvedená měřítka kubatur-
ních map se používají dosud, přestože se přešlo na
měřické metody, které jsou sice mnohem rychlejší,
efektivnější, ale jsou zároveň 5 až 10X méně přesné.

Diagramová tachymetrie a pozemní fotogram-
metrie odpovídá přesností měřítku kubaturních map
1 : 2000. Přechod na toto menší měřítko lze doporučit
pro všechny velkolomy v těch částech, kde skrývkové
řezy jsou pravidelné a přímé a výšky řezů větší než
10 m, šířka záběru velkostroje větší než 25 m. Na
těchto lokalitách je však třeba provést předem dvojí
výpočet původním a novým způsobem.
Přechod na menší měřítko kubaturních map

zl: 1000 nebo 1 : 500 na měřítko 1 : 2000 představuje
podstatné snížení pracnosti a počtu vyhotovované
mapové dokumentace (4 až 16X) s vyhovující přes-
ností výsledků. Měřítko 1 : 2000 je již řadu let použí-
váno pro tyto účely v koncernu HDB Sokolov, kde se
jedná o menší objemy za měřická období než v SHR.
Přitom je známo, že přesnost je vyšší u větších ku-
batur a nižší u malých objemů.
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-J •,,

'x 'iI" •. •.:,.., ,
.:!, '

:h~~,'1ft~"j'I c;]' , Ii~,' . I
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I
Plocha v měřítku I ;: [%J I I

mh
P[cm')

I
Výška řczu d lm] mh [m11-d-f%1

1 : 1000 1 : 2000

5 0,10/2 % 0,25/5 0,50/10
I 100 m2 400 m2 2 Velkostroje

25 0,10/0,4 % 0,25/1 0,50/2
25 2500 m2 10000 m2 0,4

2 0,10/5 % 0,25/12,5 0,50/25
100 10000 m2 40000 m2 0,2 Malostroje

10 0,10/1 % 0,25/2,5 0,50/5

7t e<O, 2 - 2,0 %> Velkostroje ~h e<0,4 - 10 %>
, mh

Malostroje Te<l- 25 %>

nt = n2 I Střední relativní chyba výšky v procentech 1. řádek (mp/PS) = 0,2 %
počet

I
f = nI + n, 2. řádek (mp/PS) = 2 %

výšek 1h.na
0,5 % I 1,0 % I 1,5 % I i 2,0 % I 5 % I 10 % I 15 % I 20 % I 25 %

I 2 0,72 1,42 2,13 2,83 7,07 14,14 21,21 28,28 35,31
1,58 2,00 2,55 3,16 7,21 14,21 21,26 28,32 35,38

2 I 0,52 1,01 1,51 2,00 5,00 10,00 15,00

j
20,00 25,00

1,50 1,73 2,06 2,45 5,20 10,10 15,07 20,04 25,04
-- -

5 0,400 0,35 0,65 0,96 ; 1,27 3,16 6,33 9,49 12,65 15,81
1,45 1,55 1,70 1,90 3,46 6,48 9,59 12,73 15,87
---

1O 0,200 0,26 0,47 0,68 0,91 2,24 4,47 6,70 8,95 1l,18
1,43 1,48 1,56 1,67 2,64 4,69 6,86 9,06 1l,27

50 0,0400 0,17 0,24 0,33 0,42 1,01 2,00 3,00 4,00 5,00
1,42 1,43 1,45 1,47 1,73 2,45 3,32 4,24 5,20

-

100 0,0200 0,16 0,20 0,25 0,32 0,72 1,42 , 2,12 2,83 3,54
1,42 1,42 1,43 1,44 1,58 2,00 2,54 3,16 3,81

U měřických metod diagramové tachymetrie a fo.
togrammetrie byla podrobena rozboru dosahovaná
přesnost měření a vyhodnocení a byly posouzeny vlivy,
které kvalitu tohoto měření ovlivňují.

Růst složitosti geologických poměrů zejména při
výchozových partiích sloje se odráží v členitosti po-
rubní fronty, a tím ve vyšších nárocích na provádění
měřických prací. Velmi často pak dochází k ústupu
od předepsaných zásad používání pozemní stereofoto-
grammetrie, příp. se tato vysoce produktivní metoda
nahrazuje diagramovou tachymetrií. Přínosem v této
situaci se proto stává zlepšovací návrh mobilní
vyvýšené fotogrammetrické soupravy, který je v sou-
časné době připraven k realizaci, příp. aplikace
stereofotogrammetrie z vysokozdvižné montážní plo-
šiny [6].
'" Zjišťování objemů odtěženého nadloží je ovlivněno
jednak chybami měřických metod a přístrojů,a jednak
chybami vzniklými volbou výpočetních metod a pře-
devším správným vystižením nerovností terénu.
U profilové metody byla zjišťována její přesnost
a stanoveny zásady pro správné používání. Zároveň
byla rozborována přesnost výpočtu objemů metodou
tzv. středních ploch a výšek, která je velmi používaná
na lomech v NDR. Tato metoda svojí přesností odpo-
vídá metodě svislých rovnoběžných profilů, přitom je
neporovnatelně rychlejší a méně pracná.

V úvahách o přesnosti metod zjišťování objemů od-
těženého nadloží nebyl uvažován vliv interpretace
horní hrany a především paty skrývkových řezů, jejíž
chyba může dosáhnout i několikametrových hodnot.
Za eliminaci tohoto vlivu, tzn. za správné umísťování
měřické latě na hraně či patě při tachymetrii zodpoví-
dá vedoucí měřické skupiny, nebo vyhodnocovatel při
fotogrammetrických mekdách.
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Aplikace grafových struktur
v geodézii Ing. Svatoplu ~'. áček,

Geodézie, n. p., Brno

V čísle 7/84 tohoto časopisu vyšel zajímavý a podnětný
článek doc. Ing. Ireny Mitášové, CSc., o grafových
strukturách a jejich využití v kartografii [3]. Teorie
grafů je skutečně moderním prostředkem modelování,
a to nejen v kartografii, ale i v geodézii všeobecně.
Cílem tohoto příspěvku je doplnit některé nové

a zajímavé poznatky z teorie grafů, zejména o problé-
mu čtyř barev a uvést některé praktické možnosti
aplikace grafů v geodézii.

2. li problému čtyř barev

Teorie grafů již asi od roku 1850 zkoumá problém čtyř
barev, který lze formulovat takto:
Je možné na mapě vybarvit jednotlivé státy čtyřmi

barvami tak, aby sousední státy byly vybarveny růz-
nými barvami?
V roce 1976 se podařilo tento problém vyřešit [1],

a to s použitím počítače, který nesl velkou tíhu doka-
zování, když musel řešit asi 1900 dílčích případů, na
které se úloha rozpadá.
Jde o jeden z největších a nejvýraznějších objevů

v teorii grafů za poslední desetiletí vůbec.

Kromě velice vhodného využití grafových struktur
v kartografii jsou grafové struktury efektivním pro-
středkem popisu rovinných sítí bodů, a to jak polo-
hových, tak nivelačních či gravimetrických. Pro popis
polohově měřené sítě je vhodné použít hypergraf

G = (V, H, cp),

kde V je množina uzlů grafu (bodů sítě), H je množina
hran grafu (měřených veličin) a cp je incidenční zobra-

zení množiny hran H do množiny V2 U V3 U ( ~) .
Množina V2 obsahuje uspořádané dvojice bodů (k po-
pisu měřených směrníků, např. gyroteodolity nebo
k popisu měřených směrů se společným orientačním
posunem), V3 obsahuje uspořádané trojice bodů
(k popisu měřených úhlů, např. po řadě koncový bod
levého ramene úhlu, stanovisko, koncový bod pra-

vého ramene úhlu), (~) obsahuje všechny 2-prvkové

kombinace bodů (k popisu měřených délek).
Obdobně lze nivelační (analogicky také gravimet-

rickou atd.) síť popsat orientovaným grafem, který se
zcela běžně kreslí při tvorbě podmínek pro vyrovnání
MNČ s podmínkovými rovnicemi. Grafem je popsáno,
odkud kam bylo měřeno převýšení. Grafové vyjádření
umožňuje úplnou automatizaci tvorby podmínkových
rovnic i navazujícího vyrovnání na počítači. Oriento-

vaný graf nivelační sítě se může nakreslit včetně šipek
dopředu před měřením, i když neznáme znaménka
převýšení. Není nutné dodržet obvyklou orientaci
šipek podle smyslu převýšení. Jsou-li šipky předem
vyznačeny, je pouze nutné uvádět u měřených převý-
šení znaménko (záporné znaménko v případě, že pře-
výšení je opačného smyslu jako šipka).
Na obrázku č. 1 je zobrazen příklad nivelační sítě,

znázorněné grafem. V tomto případě je množina uzlů

cp = { 1 -+ [1, 2],
4 -+ [4, 5],
7 -+ [7, 8],
10 -+ [9, 8],
13 -+ [10, 6]

2 -+ [2, 3], 3 -+ [3,4],
5 -+ [5, 6], 6 -+ [6, 7],
8 -+ [8, 1], 9 -+ [2,9],
11 -+ [9, 10], 12 -+ [10,4],
}.

V kapitole 4 uvedu algoritmus automatického sestave-
ní podmínek.

Graf je matematickým modelem určitého zkoumaného
jevu. Jeho předností je tedy přesné vyjádření i abstrak-
ce v rozsahu, jaký si zvolí autor projektu.Tyto vlast-
nosti přímo předurčují počítače k tomu, aby grafy
zpracovávaly.
Programování' grafových úloh nebývá vždy tri-

viální. Některé úlohy s grafy kladou vysoké nároky
na paměť počítače i na jeho strojový čas. Říká se, že
mají vysokou algoritmickou složitost. Některé úlohy
s grafy jako např. párování, metoda kritické <lesty,
zjišťování souvislosti grafu apod., mají algoritmickou
složitost v závislosti na počtu n uzlů grafu menší nebo
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rovnou n3 (algoritmickou složitostí n3 rozumíme, že
výpočetní čas je úměrný n3). V jiných případech je
složitost vyjádřena funkcemi mnohem strmějšími
než je funkce n3, často ji nelze vyjádřit žádnou poly-
nomickou funkcí. V těchto případech ani počítače
příštích generací nebudou schopny řešit o mnoho
rozsáhlejší úlohy než dnes.

Naštěstí lze většinu praktických problémů formu-
lovat jednoduše, pomocí grafů, které jsou počítači
bližší. Mnoho úloh bylo již efektivně vyřešeno. Často
je úlohou programátora převést zadaný graf do struk-
tury pro počítač přijatelnější, jakoje například struk-
tura stromová, acyklický orientovaný graf, apod.

Pro znázornění vhodnosti i náročnosti grafových
algoritmů zde uvádím příklad algoritmizace tvorby
podmínek v nivelační síti:

Mějme orientovaný graf O = (V, U, qJ) nivelační
sítě, neprázdnou množinu Vo C V, obsahující jen dané
body sítě (u volné sítě lze do ní umístit jeden libovolný
bod) spolu se zobrazením h: Vo --+ R, jež přiřazuje
daným bodům jejich výšky, a zobrazení l: U --+ R,
vyjadřující hranové ohodnocení grafu O (číselné hod-
noty převýšení). Algoritmus tvorby podmínek je ná.
sledujíci:

1. Implementace grafu: vedle grafu O vytvoříme ne·
orientovaný graf O', odpovídající symetrizaci grafu
O, dále diskrétní grafy H, L nad množinou Vo. Tyto
struktury lze implementovat pomocí polí se setří.
děnými čísly uzlů, se směrníky (ukazateli) na sou-
sední uzel a charakteristickým polem obsahujícím
logické hodnoty (O nebo 1) pro popis všech uvažova·
ných grafů jako podgrafů symetrizace grafu O.

2. Systematicky procházíme a podle bodu 3 testujeme
hrany grafu O' takto: Od počáteční hodnoty i = O,
j = 1 bereme hrany ff grafu O' spojující j.tý bod
Vii množiny Vi s jeho sousedními body w (přitom
při vyčerpání všech sousedních bodů zvětšíme j
o jednotku, po vyčerpání všech bodů množiny Vi
zvětšíme i o jednotku s nastavením j = 1 a tak
postupujeme, dokud nesplynou množiny O' = H).

3. Testování hrany: Je·li hrana ff v grafu H, vynechá.
me ji a jdeme na další. Jinak hranu ff a její koncový
bod w vložíme do grafu H. Zároveň vložíme bod w
do množiny Vi+l' Je·li bod w obsažen v grafu L,
sestavíme podmínku podle bodu 4, jinak hranu ff
s bodem w přidáme do grafu L. Tento graf je lesem.

4. Podmínku sestavíme takto: Nalezená hrana ff spo.
juje dva uzly - vrcholy stromů lfsa L, jejichž ko.
řeny jsou danými body. Pro každý z těchto vrcholů
stromu existuje větev - cesta od kořene k vrcholu.
Spojením těchto větví hranou ff vznikne cesta
(nebo cyklus) od kořene jednoho stromu ke kořeni
druhého (nebo téhož) stromu. Tuto cestu usměrníme
na orientovanou cestu (nebo cyklus); přitom je
jedno, jaký smysl šipek zvolíme pro první hranu
cesty. Pro r-tou podmínku bude teoretický uzávěr

kde Xk je koncový bod orientované cesty, Xp je její
počáteční bod a U E Rk je vektor teoretických uzá.
věrů. Prvky podmínkové matice C E Rk.n budou

/ O, neleží·li hrana t na orientované cestě,

CT,t = -+1, je.li hrana t souhlasně orientována s pří-
" slušnou hranou orientované cesty,
"-1, je-li hrana t nEsouhlasně orientována

s příslušnou hranou orientované cesty.

Zde k je počet nadbytečných měření, n je počet
měřených veličin celkem (počet hran grafu G).

Budeme·li hranové ohodnocení l grafu O chápat jako
vektor IE Rn, můžeme zapsat podmínkové rovnice ve
tvaru

odchylková rovnice ve tvaru

CI- U= u,

a konečně podmínkové rovnice přetvořené

Cv + u = O

v=-C+u,

kde x E Rn je vektor vyrovnaných hodnot merení,
u E Rk je vektor uzávěrů, VE Rn je vektor oprav
a C+je matice pseudoinverzní k matici C.Zdůvodnění
těchto vztahů přesahuje rámec tohoto článku a mělo
by se stát námětem článku dalšího.

Grafové struktury umožňují exaktní popis modelova-
ných jevů, a to platí i v geodézii a kartografii. Velikým
úspěchem ve výzkumu teorie grafů je matematický
důkaz z roku 1976, že každá mapa může být vybarvena
čtyřmi barvami, aniž by sousední státy byly obarveny
stejnou barvou.

V oblasti inženýrské geodézie mohou grafy umožnit
názorný, a přitom exaktní popis bodových sítí a tvoří
předstupeň k automatizaci tvorby podmínkových
rovnic.

Znalost a použití grafových struktur umožní vědec-
kým pracovníkům a autorům projektů tvůrčí práci.
Nelze však podcenit význam tvůrčí práce analytíků
a programátorů, neboť grafová formulace ještě neřeší
algoritmus problému.
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Lektorovala:
Doc. Ing. Irena Mitášová, CSc.,
Katedra geodetických základov
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DEMENT'JEV, V. E. - VELIČKO, V. A. - MOVČAN,
S. F.: Novaja geodeziěeskaja technika i jeje primenenije
v stroitel'stve. (Nová geodetická technika a její použití
ve výstavbě.) Moskva, Vysšaja škola 1982. 2. přepraco.
vané a doplněné vydání. 280 s., 198 obr., lit. 26.

(048)528.5.001. 7:528.48

2. vydání učebnice geodetické techniky pro práce ve
stavebnictví je zpracováno v těchto 6 kapitolách:

1. Některé poznatky z optiky a techniky světla (~á~
kony šíření světla, interference a difrakce, polarizace,
optické systémy v geodézii, oko jako optický systém,
zdroje laserového záření).
2. Přístroje pro měření délek (mechanické, optické,

elektromagnetické, světelné, interferometry).
3. Úhloměrné přístroje (teodolity optické, kódové,lase·

rové).
4. Gyroskopická orientace (teorie gyroskopu, gyro·

teodolity, gyroskopické azimuty).
5. Nivelační přístroje (kompensátory, typy přístroj u,

zkoušky a justáž, hydrostatické nivelační přístroje,
hydrodynamická nivelace, barometrické a laserGvé
nivelační přístroje.)
6. Nová geodetická technika, používaná při plnění

typických úkolu inženýrské geodézie (mapování pod-
zemních vedení s použitím indukčních hledaču, laserové
přístroje s vizuální indikací při vytyčování a kontrol·
ním měření, kontrola zemních prací automatickými la·
serovými přístroji, použití laseru při měření deformací
a osazování technologických zařízení, kontrola svislosti
stavebních objektu).
I když se jedná o učebnici pro speciální stavební vy-

soké školy, podaný přehled techmky pro geodetická mě-
ření ve stavebnictví v SSSR obsahuje řadu informací
z oblasti laserových přístroj u, hydrostatické, hydrody.
namické a hydromechanické nivelace, gyroteodolitu,
interferometru a dalších přístrojú, významných pro
geodety a práce v inženýrské geodézii. Uceleně je uvede-
na zejména technika hydro-nivelace jako významný
automatizační směr. Učebnici lze proto doporučit i na·
šim geodetum specialistúm, pracujícím ve stavebnictví.

Ing. Miroslav Herda, CSc.,
VÚGTK

HONL, 1., PROCHÁZKA, E.: Úvod do dějin zeměměřic-
tví V., Novověk 3. část. Praha 1984, 163 s.

(048) 528 (091) "15/18" (075.8)

Od roku 1978 vycházela postupně pětisvazková řada
skript, urče~ých pro posluchače stavební fakulty
ČVUT, a to Uvod do dějin zeměměřictví I-IVautorú
PhDr. et JUDr. Ivana Honla a doc. Ing. Dr. Emanuela
Procházky, CSc. V. díl skript, vydaný v roce 1984, na-
vázal na historickou posloupnost svazků předchozích
(I - Starověk, Praha 1979, II - Středověk, Praha
1978, III - Novověk 1. část, Praha 1982, IV - Novo·
věk 2. část, Praha 1982) a završil tak celkový přehled
pohledem na vývoj zeměměřictví pol. 18. - 2. třetiny
19. stol.
Skripta jsou přednostně zaměřena na rozvoj naší geo-

dézie, i když nechybí podstatné kapitoly vývoje světo-
vého, bez nichž by výklad postrádal širších souvislostí.
Autoři sledují paralelně dva směry vývoje zeměměřictví •

jeden, vedený snahou o vytvoření základny k daňovým
účelům (katastry), druhý - zdokonalení podrobného
topografického měření k vojenským účelům.
První kapitola pojednává o tereziánském katastru

se zmínkou o katastru milánském a o českém zeměměřiči
Petru Kašparu Světeckém. Druhá kapitola se zmiňuje
o evropských stupňových měřeních v letech 1750 až
1770, třetí o prvním vojenském mapování habsburských
zemí. Ve čtvrté kapitole se hovoří o účasti zeměměřičů
na vodních stavbách, v páté o tzv. raabizaci neboli za·
vedení reformy F. A. Raaba v Čechách v 70. letech
18. století, jejímž výsledkem byla mimo jiné i řada
raabizaěních map jednotlivých panství. Josefský !.sa.
tastr a účast zeměměřičů na stavbách pevností v Oe-
chách v 18. století je náplní kapitol šesté a sedmé.
Následuje triangulace na konci 18. století v kapitole
osmé, dotýkající se světového vývoje, především vel·
kého francouzského stupňového měření, zeměměřictví
v době napoleonských válek v kapitole deváté a měřické
práce po napoleonských válkách v kapitole desáté.
Závěrečné pasáže (kapitoly jedenáct, dvanáct a třináct)
jsou věnovány druhému vojenskému mapování hab-
sburských zemí, trasovacím pracím v 1. pol. 19. století
a. mezinárodnímu stupňovému měření. Následuje zhod·
nocení významu 1. poloviny 19. století pro rozvoj metod
vyšší geodézie. Text doplňuje obsáhlý poznámkový
aparát, zahrnující též použité prameny a literaturu.
Nejen badatelum, ale též odborné i laické veřejnosti

se tak dostala do rukou přehledná příručka, seznamující
s problematikou zeměměřictví od jeho nejzazších po.
čátku.

PhDr. Eva Semotanová,
Ústav čs. a světových dějin ČSA V

Piata celoštátna konferenci a pozemkových
úprav
061.3(437):[528.441 :626.8]

Odborná skupina pozemkových úprava žiyotného pro.
stredia pri Pofnq"hospodárskej spoločnosti CSVTS, Dom
techniky (DT) CSVTS v Banskej Bystrici, za spolu-
účasti Odbornej seksie pozemkových úprav pri Země-
dělské společnosti CSVTS, Ministerstva pofnohospo-
dárstva a výživy (MPVž) SSR, Štátnej melioračnej
správy, Výskumného ústavu pódoznalectva a výživy
rastlín a Katedry mapovania a pozemkových úprav
Stavebnej fakulty Slovenskej vysokej školy technickej
v Bratislave usporiadali v dňoch 5. a 6. 6. 1984 v Po-
prade celoštátnu konferenciu, so zahraničnou účasťou,
zameranú na problematiku organizácie pódneho
fondu v horských a podhorských oblastiach
(HaPO).
Ciefom konferencie bolo zoznámiť účastníkov s naj-

novšími poznatkami a výsledkami z výskumu, projekcie
a realizácie v oblasti organizácie, zúrodňovania a ochra-
ny pódneho fondu, ako aj celkového vYllžitia prírod-
ného potenciálu pofnohospodárskej krajiny v HaPO.
Konferencie sa zúčastnilo VYŠ3 120 pracovníkov

z viacerých rezortov, riadiacich orgánov MPVž (KPS,
OPS), výskumných ústavgv, škól a zástupcov výrobnej
p~axe (JRD, ŠM) z celej CSSR. Na konferenci i odznelo
21 odborných referátov od 17 domácich a 4 zahranič-
ných prednáš'1tefov. •
V úvodnom vystúpení doc. Ing. Ivan RYBARSKY,

CSc., odborný garant konferencie, poukázal na zložitosť
prerokovávanej problematiky a na skutočnosť, že v HaPO
sa stretávajú ZáUjlilY pofnohospodárov, pracovníkov
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lesného a vodného hospodárstva, ochráncov prírodya
životného prostredia, ako aj záujmy turistiky a cestov-
ného ruchu, čo si vyžaduje vefmi zodpovedný a
citlivý prístup pri využívaní krajiny a navrhovaní
technických zásahov do prírodného prostredia.
Doc. Ing. Andrej POLIEVKA, CSc., v referáte "Špe.

cifické hfadiská pri riešení organizácie pódného fondu
v HaPO" nastolil celý rad problémov, ktoré musia
riešiť pozemkové úpravy v týchto podmienkách. Zvlášt-
nu pozornosť venoval otázkam rozmiestnenia pofno.
hospodárskych kultúr a usporiadania pódnych celkov
v závislosti na technických, výrobno-ekonomických,
pc-dno-ekologických a prírodných podmienkách.
Prc'-ol<matikou hospodárskej a sektorovej delimitácie

z aspektov všestranného využitia stanovištných pod-
mienok a dodržiavania platných právnych noriem sa
zaoberal Ing. Alojz JANKOVSKÝ.
RNDr. Michal DŽATKO, CSc., v svojom referáte

prezentoval výsledky výskumu. V jednotlivých regi6-
noch HaPO zatriedil všetky hlavné pódne-ekologické
jednotky do príslušných kateg6rií agrosystémov ornej
pódy, zmiešanej (ornej pódy a trvalých trávných po-
rastov - TTP), TTP a pód nevhodných pre pofno-
hospodársku výrobu.
Prof. Ing. Vladimír KRAJČOVIČ v príspevku

"Obhospodarovanie a racionálne využívanie trvalých
trávnych porastov v HaPO" rozviedol celý systém
diferencovaného obhospodarovania, organizovania a in-
tenzívneho využívania ma činového fondu v HaPO.
Osobitnú pozornosť venoval prinavráteniu zanedbaných
a samonáletom zalesnených lúk a pasienkov do póvod-
ného výrobného procesu.
Doc. RNDr. Ján KARNIŠ, CSc., sa zaoberal vefmi

závažnou problematikou spojenou so sledovaním de·
štrukčných er6znych jayov a ich negatívnymi dósledka-
mi na úrodnosť pódy. Učastníkov zoznámil s dosiahnu·
tými výsledkami v meraní intenzity er6znych procesov
v róznych častiach SSR za posledných 35 rokov. Uviedol
príklady, kde v priebehu niekofkých rokov, v oblastiach
výrazne erodovaných, bola odplavená 3-8 cm a niekde
až 14 cm hrubá vrstva ornice. Tento závažný problém
vystupuje do popredia o to viac, ak si uvedomíme, že
tvorba 1 cm vrstvy pódy v oblasti Karpát trvá 110 až
430 rokov. Škody spósobené nášmu národnému hospo-
dárstvu vplyvom er6zie predstavujú ročne vyše 2,5 mi-
liardy Kčs.
V referáte "Nové tendencie v protier6znej ochrane

pódy v HaPO" prof. Ing. Dušan ZACHAR, DrSc.,
člen korešpondent SAV a ČSAV, poukázal na skutoč·
nosť, že potraviny a tým aj racionálne využívanie
a ochrana pódneho fondu sa stávajú strategickou otáz-
kou prvoradého významu. Pre zložité podmienky
v HaPO odporúčal používať celý súbor protier6znych
opatrení (biotické, agrotechnické a technické), pričom
za základ úspešného riešenia protier6znej ochrany pódy
považuje správne vykonanú organizáciu územia, čiže
pozemkové úpravy.
Špecifickými vlastnosťami a zvláštnosťami riešenia

yodné~o režimu v HaPO sa zaoberali prof. Ing. Július
SOLTESZ, CSc., a Illg. Jozef BLAHA.
Ing. Ján BODNAR v referáte "Hydromelioračné

opatrenia v HaPO" dokumentoval na 25 sledovaných
stavbách efektívnosť neinvestičného zúrodňovania pody
a poukázal, že po realizácii týchto opatrení ,sa zvýšila
hrubá produkci a rastlinnej výroby 2,4-krát. Učastníkov
konferencie oboznámil aj s programom hydromeliorač-
ných opatrení v HaPO po roku 1980 podfa jednotlivých
okresov SSR.
Zúrodňovaním a ochranou ornej pódy na fJyšových

substrátoch sa zaoberal Ing. Cyprián JURAN, CSc.
Zložitými problémami ochrany životného prostredia

pri zúrodňovaní pody v HaPO, najma negatívnymi
vplyvmi priemyselných exhalátov na kontamináciu
pofnohospodárskej pódy sa venovala vo svojom referáte
Ing. Katarína PITOŇÁKOvA.
Do súboru riešenej problematiky vhodne zapadol aj

príspevok Ing. Jána GALLU "Pofnohospodárske sústa-
vy v HaPO". Poukázal v ňom na skutočnosť, že horské
oblasti vyžadujú špecifickú sústavu hospodárenia, ktorá
bude účelnejšie využívať dané prírodné zdroje pre

produkciu potravín. Uviedol aj obmedzujúce faktory
pre rozvoj pofnohospodárskej výroty, ako sú národné
parky, prírodné rezervácie, chránené krajinné oblasti
a pod. V závere svojho vystúpenia zovšeobecnil doteraz
získané poznatky a praktické skúsenosti z realizácie
pri zavádzaní hospodárskej sústavy v Ha,PO.
Možnosťami ovocinárenia v HaPO sa zaoberal doc.

Ing. Ivan HRIČOVSKÝ, CSc. Pre tieto oblasti Výskum-
ný ústav ovocinársky a šfachtitefský v Bojniciach od-
porúčal vhodný sortiment pestovania ovocných druhov
vefkovýrobným a samozásobitefským spósobom.
Ing. Zdeněk BURIAN venoval pozornosť problema-

tike spojenej s kategorizáciou a usporiadaním trvalej
rozptýlenej zelene v rámci súhrnných pozemkových
úprav. Zvýraznil skutočnosť, že vydaním tzv. "Pokynov
pre prípravu a schvafovanie projektov pozemkových
úpr~v z hfadiska ich vplyvu na krajinné prostredie"
(v CSR r. 1975 a v SSR r. 1976) stávajú sa pozemkové
úpravy pre socialistické pofnohospodárske podniky nie-
len základným plánovacím podkladom na zavádzanie
vefkovýrobných technol6gií v rastlinnej výrobe, ale aj
dóležitým nástrojom tvorby a ochrany krajiny. Pouká-
zal na niektoré rozpory medzi smernicami, metodikou
a skutočnou praxou pri uplatňovaní "pokynov". Obo-
známil účastníkov konferencie aj s vlastnými poznat-
kami z vykonávanej kategorizácie trvalej zelene.
Stanovením účelnej kategorizácie, navrhovaním a vf-

stavbou pofných ciest sa zaoberal Ing. Erich GEISSE,
CSc. Ako progresívny prvok na riešenie siete pofných
ciest odporúčal využívanie optimalizačných met6d
a prostriedkov výpočtovej techniky.
Ing. Eubomír GONDA, CSc. a Ing. Štefan PEPICH,

CSc., zoznámili účastníkov konferencie s vývojom
a výrobou stroj ov na ošetrovanie a zber krmovín na
svahoch, s ich pracovnými operáciami, technicko-
ekonomickými parametrami a cenovými reláciami.
Na konferencii yystúpili aj hosti a zo zahraničia:
,Dr. Ing. Michal ZAK z PER sa zaoberal problemati-

kou usporiadania pozemkov a cestnej siete v hospodárst-
vach ležiacich v nadmorskej výške od 200 do 800 m
z oblastí Karpát.
Dr. Ing. Giinter RAHM z NDR vo svojom vystúpéní

oboznámil účastníkov konferencie s právnymi, organi.
začnými a technickými otázkami využívania, zúrodňo·
vania a ochrany pódneho fondu v NDR.
S podnetným príspevkom "Organizácia územia tráv-

nych komplexov v horských a podhorských raj6noch"
vystúpil na konferencii doc. Ing. Georgi ANDONOV,
CSc., z BER.
S dosiahnutými výsledkami v boji proti er6zii

v BER a s celým komplexom protier6znych opatrení
použitých v Burgaskom kraji oboznámil účastníkov
Ing. Dočev GENOV, CSc. Poukázal na skutočnosť, že
po realizácii protier6znych opatrení sa zvýšili hektárové
výnosy o 30 až 40 %, čo dostatočne potvrdzuje efektív-
nosť týchto opatrení.
Pri príležitosti konania _ konferencie bol vydaný

174 stránkový zborník DT CSVTS v Banskej Bystrici.

Doc. Ing. Ivan Rybársky, CSC.,
odborný garant konferencie

BbMH, J.: Vliv aproximace vah v trilateraci
POLÁČEK, J.: Experimenty s obrazovou korelací
RAGČAA,B. - SAANDAR, M.: Komplexní mapování
přírodních zdrojů Mongolské lidové republiky
s využitím kosmické informace

MICHALČÁK,O. a j.: Geodetické problémy pri zaťa-
žovacej skúške diafnično-železničného mosta cez
Dunaj v Bratislave

PAŽOUREK, J. - VESELÝ, M.: O mapách pro potře-
by současné výstavby
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Seminár "Využitie modernej techniky pri
meraní posunov na vodohospodárskych
stavbách"

V dňoch 15.-17. októbra 1984 usporiadal.a Odbmná sku-
pina (OS) 1701 inžJ.nierska geodézia Slovenského výboru
Geodeticko-kartografickej spolocnosti ČSVTS a Pobočka
ČSVTS pri Vodohospodárskej výstavbe, investorský pod-
nik, (VVIP) Bratislava v Bobrovci pri Liptovskom Miku-
láši národný seminár ••Využitie modernej techniky pri
meraní posunov na vodohospodárskych stavbách".
Seminára sa zúčastnilo 52 pracovllí,kov (obr. 1) z vý-

robných podrukov, vysokých škol a výskumných ústavov,
ktorí sa zúčas,tl1ujú pri meraní a vyhodnocovaní posunov
na vodohospodárskyoh stavbách v rámci technicko-bez-
pečnostného dohradu (TBD).
Semlnár vhodne z~padol do rámca 30. výročia vzniku

VVIP, ktorého oddelenie špeciálnych geodetických me-
raní - útvaru TBD, je hlavným vy,konáva,terom všetkých
špeclá~nych geodetických prác na v,odohospodárs,kych
dielach Slovenska.
Nápll10U seminára bol.a výmena skúseností a pozna,t-

kov z využi,t1ia modemej techni'ky pri meraní posunov
a z merania a vyhodnocovania posunov a deformácií na
vodohospodárskych stavbách.
Počas druhého dňa seminára sa uskutočnila exkurzia

na v?dné dielo ('{D) Liptovská Mara a pre,če11pávaciu
vodnu elektrárel1 Cierny Váh, spojená s odborným vý-
kladom.
V troch poldl1ovýCh blokoch, po úvodnom príhovore

predsedu OS 1701 inžinierska geodézia doc. Ing. Vlasti-
mila Staněka, CSc., boli prednesené nasledujúce referá-
ty, Moré dali dobrý podnet na bohatú disku6i!u:
Pl~~ič~a, A.: O novém postupu k využívání geodetických
merem pro TBD na přehradách
Beňá~, .,M. - ~ed'Vecký, t.: Sledov,a,nie posunov a de-
for~acll na precerpávacej vodnej elektrárni Čierny Váh
Benak, S.: Deformačné meranie na vodnom diele Liptov-
ská Mam
Cebecauer, D.: Predikcla trendov vodorovných posunov
VD Liptovská Mara
Staněk, V.: Projekt merania posunov a pretvorení VQdo-
hospodárskych stavieb
Píš, _D.: Skúmanie stability pevných výškOVýCh bodov
Bouska, K.: Posuzování stability pevných bodů výškových
~akl:,b.ka,~I.: Zvýšení přesnosti výškového měření v in-
]ekclllch stolách
Vanko, J.:. Použi,tl~e kompenzátorových nivel,ačných prí-
st;:O]OVpn meranl pusunov na vodohospodárskych stav-
bach
Mikit~, P.: Testování nivel,ačních přístrojů na skušebním
polygonu VRV
lakubec, V.: PouŽ.ití dálkoměru Kem ME 3000 při určo-
vání vodorovných posunů staveb
Abel~vič, J.: Komparácia lineámych stupníc s využi,tím
lasennterferon: etra
Smolár, J.: Deformačné menanie na vodnom diele Bu-
kovec
Petráš, J. -. če}'ňam:,ký, J. - Barica, P. - ~alkovič, t.:
Fotogrametflcke sladovanie konsolidácie sypanej hrá-
dze
Salkovič, I~.: Možnosti sledovani.a stability sypanej prie-
hrady metudou analyt\ckej pozemnej fotogrametrie
Janek, J,: Deformácie terénu následkom injektáž1J dna
vane vodne i elektrárnJ Gabčíkovo
Kala, A.: Registrace posunů markantních bodů metodou
světelných ř'ez:l
Lukiič, Š.: OptimáJne sposoby mer,nnia pc~unov priehrart
metódou zámcrnej pIiamky
Zo seminára bol vydaný zborník prednášok.
Prednesené referáty a bohatá diskusia pracovníkov,

ktorí sa bJzpi'o3tr:;.:1ne touto pr011ematikou z,noberajú,
a to či už z praxe, vysokých škol, respektíve výskumných
ústavov naznačili ,a poukázali na ďalšie možnosti efek-
tívneho vykonávania týchto prác, najma na širšie mož-
nosti využívania vedeckých poznatkov v praxi, a to aj
intenzívnejším zavádz,nním modernej mRracej a výpočto-
vej techniky,

Na záver seminára boli prijaté nasledujúce odporú-
čania:
1. Vydaním vyhlášky Ministerstva lesného a vodného

hospodárstva Č. 169/1975 Zb. "O odbornom TBD" sa za-
znamenal pozitívny vývoj v odbornej činnosti pri vyko-
návaní týchto prác. Zabezpečenie odborného vykonávania
tejto činnosti závisí nieJen od pracovníkov, ktorí bez pro-
stredne meTania vykonávajú, ale aj od projektanta, ge-
nerálneho dodávateIa stavby a ďaších organizácií. Je pre-
to potrebné aj nadalej dósledne pokračovat v uplatňova-
ní ustanovení vyhlášky 1(39/1975 Zb. v praxi.
2. V rámci racionalizácie prác sa odporúča:

a) Vybavovat prac,O'vtská ďa,lšou modernou meracou a
'Výpoč,to,voutechnikou, ktorá zvyšuje kV,nlHua kultúr-
nu úroveň prác, znižuje pracnosť a prináša značné
časové úspory.

b) Využívať ešte vo vačšej miere v praxi poznatky ve-
deckovýskumných pracovísk.
3. Pre ďalšie skvalitnenie prác je potrebné upriamíť sa

najma na:
a) nO'vé metódy merania,
b) novú prístrojovú techniku,
c) vplyv prostredia, a to ako na sledovaný objekt, tak aj

na proces merania,
d) analýzu dotera]ších dlhodobých periodických a vý-

skumných meDaní.
Možno konštatovať, že seminár splnil vytýčené ciele.

Ro~ovanie st::minár,? vychádzalo zo záverov XVI. zjazdu
KSC a plén DV KSC o racionalizáci! investičnej výstavby
a o uplatňO'v,nní výsledkov vedy a techniky v praxi, a,ko
aj záverov a odporúč,nní odborného seminára konaného
v Dobšinskej Maši v roku 1978.
Seminár prispel k výmene poznatkov a skúseností a

priniesol celý rad náme:tov nielen v oblasti merania po-
sunov vodohospodárskych stavieb, ale aj v celknvej ob-
lasti merania posunov.

Ing. Marián Beňák,
odbwný garant seminára,

VV IP, Bratislava

Seminář "Mezinárodní spolupráce
v geodézii a kartografii a úkoly ČSVTS"

Ve dnoch 5. a 6. listopadu 1984 se konal na Konopišti
celostátní seminář "Mezjnárodní spolupráce y geodézii
a knrtografi.l a úkoly CSVTS", ktpr~' pořádal český
'!; slc)yenský výbor společmosti g('odézie a kartografie
CSVTS ye spolupráci s pobor-kou Č;SVTSGeodeti(:kého
'!; kartogratického podniku y Praze a Domem techniky
CSVTS v 1Jstí n. L. .
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Jednání semmare probíhalo ve třech základních te-
matických blocích:
1. Zákl?,dní poIitiSk.<?-odbornéotázky mezinárodní spo-
lyprace v geodezll a kartografii.

2. Cinnost mezinárodních nevládních organizací v geo-
dézii a kartografii.

3. Spolupráce s rozvojovými zeměmi a vývoz geodetic-
kých prací a kartografických výrobků.
První den semináře byly na programu dva tematické

bloky a v jejich rámci byly předneseny referáty:
Ing. B. pelong, OSe.,: "Koncepce mezinárodních styků
resortu Ceského úřadu ~eo,detic~ého a kartografického",
Ing. P. Kmeťko: "Medzmarodna vedeckotechnická spo-
lupráca VTS socialistických štátov",
Doc .. ~ng. J.. Šmidrk';ll.' oSe.: ,:~?díI vysoké školy na
mezmarodm spolupram v geodezll a kartografii " ,
Ing. J. Kouba, OSe.: "Současný stav geodézie a karto-
grafie ve světě",
D. Gebauer: "Družební styky mezi geodetickými pod-
niky socialistick:}'ch zemí",
Ing. M. IGime8: "Aktivita ČSVTS v rámci Meziná-
rodní federa~e zeměměřické (FIG)",
Ing. M. M~kšovský, CSc.: "Mezinárodní spolupráce
v kartografii".
Druhý den byl na pořadu jednání třetí závěrečný

tematický blok, do něhož byly zařazeny referáty:
Ing. Z. Wiedner: "Export geodetických prací",
Ing. J. Fukan: "PZO Polytechna a geodetické práce"
Ing. A. Hašek: "Export kartografických prací", '
E. Pavlíček: "PZO Artia a kartografické práce",
Ing. J. Šuráň: "Zkušenosti z práce experta v rozvoj 0-
vých zemích Asie",
Doc. Ing. S ..Michalčák, OSe.: "Skúsenosti z práce geo.
deta v rozvojových zemiach subsaharskej Afriky",
Ing. S. Strečanský: "Skúsenosti z práce experta na
Kube".
Z přednesených referátů i živé diskuse během obou

jednacích dnů vyplynulo, že mezinárodní spolupráce
v geodézii a kartografii, o níž v rámci seminářů ČSVTS
bylo jednáno poprvé, je velmi aktuální a je jednou
z hlavních podmínek rozvoje oboru.
Velký zájem vzbudily referáty zástupce PZO Poly-

techna Ing. Fukana, který vysoce hodnotil technickou
úroveú i kvalitu geodetických prací prováděných čes-
koslovenskými experty v zahraničí a s. Pav!íčka z PZO
Artia, v němž uvedl možnosti exportu čs. kartografické
pr<:du~?ve;t mimo jiné v.pouk~zalna to, ž~ Kapesní atlas
sveta jlZ radu let patrl mezI dvacet nejprodávanějších
titulů vyvážených prostřednictvím PZO Artia.
Převážná část přednesených referátů byla zahrnuta

do Sborníku semináře (A5, 103 stran), který obdrželi
všichni účastníci. Sborník je možno v omezeném množ-
ství objednat v Domě techniky ČSVTS Ústí n. L.,
Veleslavínova 14.
Součástí semináře byla výstava, na níž byly prezen-

továny výsledky odborné činnosti pracovníků GKP
včetně některých exportních kartografických výrobků.

Ing. Zdenka Roulová,
ZP ČSVTS GKP v Praze

Odborný seminář"Výkon funkce odpověd-
ného geodeta"

Pobočka ČSVTS při Geodetické a kartografické správě
v Praze uspořádala dne 28. listopadu 1984 odborný semi-
nář "Výkon funkce odpovědného geodeta". Cílem tohoto
semináře bylo prohloubit znalosti odpovědných geodetů
a kvalifikovaných pracovníkfi, nezbytné při provádění
geodetických prací ve výstavbě. Záměr uspořádat semi-
nář s touto tématikou se zrodil při dohlédací a koordinač-

ní činnosti Geodetické a kartografické správy v široké
obJ,asti výstaJvby, neboť geodetickými pracemi ve výstav-
bě se zabývá nejvíce geodetů. Zatímco jiné oblasti, jako
kupř. evidence nemovitostí, nebo tvorba státních mapo-
vých děl, jsou podrobně upraveny v technických před-
pisech, činnost odpovědných geodetů takto zpracovat ani
nelze. Ne nadarmo se pro kvalifikaci odpovědného geo-
deta vyžaduje prokázání zvláštní způsobi:osti před zku-
šební komisí. Prokazuje se zejména znalost obecně zá-
vazných předpisů a norem vztahujících se k výstavbě,
projektování, dodavatelským a odběratelským vztahům,
atd. Problematika jejich aplikace při činnosti odpověd-
ných geodetů ve výstavbě je značně široká a nebyla do-
sud nijak uceleně uspořádána. S problémy zápolí většina
geodetů, zejména jsou-li zpravidla osamoceni na různých
pracovištích a staveništích. Bylo by žádoucí, aby tito geo-
deti byli plně fundovanými partnery ostatních profesí ve
výstavbě, zejména stavebních a projektantských.
Pořadatelé zvolili dosud poněkud málo používanou for-

mu semináře, a to panelovou diskusi, kdy namísto před-
nášek odpovídají vybraní odborníci na dotazy účastníků
semináře. Dotazy na tomto semináři se týka!y problema-
tiky vyplývající z aplikace vyhl. č. 10/74 Sb., o geode-
tických pracích ve výstavbě, vyhl. č. 105/81 Sb., o doku-
mentaci staveb, stavebního zákona č. 50/76 Sb., a vyhl.
č. 85/76 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a sta-
vebního řádu. Dotazy byly i k hospodářskému zákoníku
Č. 45/83 Sb., vyhl. č. 104/73 Sb., o základních podmínkách
dodávky stavebních prací a vyhl. Č. 27/77 Sb., o základ-
ních podmínkách dodávky geodetických a kartografic-
kých prací. Sbor lektorů tvořili ing. Miroslav Herda, CSc.,
ing. Slavoj Kádner, CSc., ing. Vladimír Pospíšil, ing. Jiří
Scháňka, JUDr. Jana Wurstová, ing. Josef Žampach, pa-
nelovou diskusi řídil ing. František Rys. Přestože šlo o se-
minář pro geodety z hl. m. Prahy a Středočeského kraje,
zúčastnila se i řada geodetů z jiných krajů, kteří se
k účasti sami přihlásili. Celkem se zúčastnilo 215 geo-
detů.'
Všichni účastníci semináře obdrží následně souborné

zpracování dotazů a odpovědí které je samozřejmě nut-
no považovat za osobní stanoviska lektorů, nikoliv za
výlkliadpředpisů,kIterý přísluší pouze jejich vydava,telům.
Některé ojedinělé problémy, jejichž vyřešení není jedno-
značné, budou postoupeny ČOGKk výkladu, či využití při
případné novelizaci vyhl. Č. 10/74 Sb., resp. pro připomín-
kové řízení novelizace vyhlášek jiných resortů.

Ing. František Rys,
GKS v Praze

Vyhodnocení vzorných a zasloužilých
pracovníků resortu ČúGK za rok 1984

Dne 3. prosince 1984 převzalo na slavnostní konferenci
v Ostředním klubu školství a vědy ROH v Praze jako vý-
raz ocenění celoroční práce 19 pracovníků čestný t!tul
"Vzorný pracovník resortu ČOGK" a 7 pracovníků čestný
titul "Zasloužilý pracovník resortu ČOGK".
V čestném předsednictvu konference zasedali soudruzi

(obr. 1):
Ing. František Koubek, předseda ČOGK,
Ing. Hynek Kohl, náměstek předsedy éÚGK,
Ing. Ján Jerga, zástupce X. oddělení Ov KSČ,
Josef Boháč, tajemník ČVOS prac. státních orgánů, pe-
něžnictví a zahraničního obchodu,
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Ing. Václav Brandejs, pracovník Úřadu předsednictva v:á-
dy ČSR,
František Franta, ředitel kádr. a pers. odboru ČÚGK,
Ing. Miroslav Roule, CSc., předseda za KSČ na ČÚGK.

K vyznamenaným pracovníkům promluvil v hlavním
projevu ing. František Koubek (obr. 2], který poděkoval
za jejich celoroční příkladnou práci na jednotlivých pra-
covištích resortu a ocenil též jejich vysokou politickou
a veřejnou angažovanost. Požádal vyznamenané pracov-
níky (obr. 3], aby se stali příkladem pro ostatní i v dal-
slm období při plnení úf:olů hospodářských plánů orga-
nizací na rok 1985 a léta 8. pětiletky. Zvláštní důraz po-
ložil na důsledné využívání poznatků VTR v praxi.

S pozdravnými projevy vystoupili postupně soudruzi
Jerga, Boháč a Brandejs, kteří jménem stranických, od-
borových a státních orgánů ocenili práci vyznamenaných
i přínos celého resortu pro naše hospodářství.

Za vyznamenané pracovníky vystoupil se stručným pro-
jevem s. Milan Doležel, samostatný geodet z Geodézie
n. p. Pardubice, který jménem všech vyznamenaných po-
děkoval za vysoká ocenění a přislíbil, že i v budoucnu
budou vyznamenání pracovníci oporou při plnění nároč-
ných úkolů plánu r. 1985 a 8. pětiletky.

Čestný titul "V z o r n Ý p r a c o vn í k r e s o rtu
ČÚ G K" za rok 1984 obdrželi:

Jan Salač, dělník-kopista plastických fólií z GKP Praha,
n. p.

Jiřina Štěpánková, ved. ref. kádr. a pers. práce z GKP
Praha, n. p.
Ludmila Karlová, sekretářka ředitele Geodézie, n. p., Pra-
ha
Ing. Miloslava Baronová, ved. útvaru techn. kontroly Geo-
dézie, n. p., Praha
Vlasta Balounová, samo geodet z Geodézie, n. p., České
Budějovice
Ing. Stanislav Hanuš, ved. plán. útvaru z Geodézie, n. p.,
Č. BlIdějovice
Ing. Jindřich Miiller, vedoucí SG Cheb z Geodézíe, n. p.,
Plzeň
Ing. Helena Přerostová, hlavní kontrolor z Geodézie, n.
p., Plzeň
Ing. František Cvrček, vedoucí SG Teplice z Geodézie,
n. p., Liberec
Ing. Vladimír DoIežal, ved. odd. plánu z Geodézie, n. p.
Liberec
Milan Doležel, samostatný geodet z Geodézie, n. p., Par-
dubice
Zdeňka Svobodová, dělni,ce-tiskařka z Geodézie, n. p.,
Pardubice
Ing. Josef Gbelec, vedoucí SG Prostějov z Geodézie, n.
p., Brno
Ing. Jan Šmíd, vedoucí odd. cen z Geodézie, n. p., Brno
Ainna Visnal'ová, vedoucí geodelt iZ Ge-odézie, n. p., Brno
Oldřich Kalmus, ved. ref. kádr. a pers. práce z Geodé-
zie, n. p., Opava
Ing. Daniela Složilová. ved. SG Opava z Geodézie, n. p.,
Opava _
Ing. Zdeněk Šimon, CSc., vědecký tajemník VUGTK ve
Zdibech
Ing. Bohumil Kuba, vedoucí oddělení v technickém odbo-
ru ČÚGK.

Čestný titul "Z a s I o u žil Ý p r a c o v n í k r e s o r-
tu ČÚ G K" za rok 1984 obdrželi:
Phnr. Ivo Čáslavka, vedoucí ÚAGK z GKPPraha, n. p.
Ing. Jiří Pátek, vedoucí SG Písek z Geodézie, n. p., České
Budějovice
Ing. Vilém Vyhnálek, vedoucí SG Plzeň-sever, z Geodé-
zie, n. p., Plzeň
jIřina Macháčková, samo re1. kádr. a pers. práce z Geodé-
zie, n. p., Liberec
Milan Hrabinec, 'vedoucí geodet z Geodézie, n. p., Brno
Jindřich Štěpán, vedoucí oddílu z Geodézie, n. p., Opava
Ing. atto Vlasák, ved. odb. ref.-specialista z ČÚGK.

Václav Soukup,
ČOGK
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K paťdesiatke
doc. RNDr. Jozefa Krchu, CSc.

Dňa 6. 11. 1984 vstúpil do "cecbu" paťdesiatnikov aj doc.
RNDr. Jo'wf Kr c h o, CSc., popredný slovenský geograf.
Narodil sa v podhorskej rázovitej obci Čičmany, okres

Žilina. Stredoškolské štúdium absolvoval na Gymnáziu
lanka Kráfa v Zlatých Moravciach, kde v roku 1953 ma-
turova!. Potom pokračoval v štúdiu geografickej karto-
grafie na Geologicko-geografickej fakulte Univerzity
Karlovy v Prahe. 'J rámci štúdia geografickej kartogra-
fie navštevoval aj prednášky z geodézie a fotogramet-
rle na Českom vysokom učení technickom. Po skončení
vysokoškolského štúdia v roku 1958 nastúpil do Karto-
grafického a reprodukčného ústavu v Modre-Harm6nii
(dnes Slovenská kartografia, n. p., Bratislava), kde pra-
coval vo funkcii zodpovedného redaktora do roku 1962.
V roku 1962 prechádza na Katedru fyzickej geografie
Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bra-
tislave ako odborný asistent pre kartografiu.
Už počas vysokoškolských štúdií v Prahe mali na

J. Kr c h u velký vplyv prof. dr. K. Kuchař a prof. dr.
B. Šalamon. Intenzívny styk najma s profesorom B. Ša-
lamonom, aj po skončení štúdia, zásadne ovplyvnil jeho
odborný a vedecký prof i!. Pod jeho vplyvom rozpracoval
exaktné postupy v morfometríckej analýze georeliéfu
a jeho kartografického vyjadrenia, ktoré rozšíril na dal-
šie oblasti využitia, hlavne na výpočet a kartografické
vyjadrenie úplnej dynamiky oslnenía reliéfu. Z tejto
problematiky obhájil v roku 1972 kandidátsku dizertač-
nú pr:'icu. Rozpl'acoval aj te6riu komplexného digitálne-
ho modelu terénu a jeho interdisciplinárnych aplikácií,
ktorú riesil s alternrtivnymi vstupmi pre fotogrametriu,
tachymetriu a kartometriu. Za docenta bol vymenovaný
v roku 1979. Má rozsiahlu prednáškovú (najma na me-
dzinárodr..ýclt k::mferenci6.ch a sympóziách) a publikač-
nú činnost Je autorom alebo spoluautorom 35 odborných
a vedeckých prác. Čitatelia nášho časopisu ho poznajú
ako autora 9 prác [1971-1983] a lektora viacerých
čldnkov.
Popri svojej pedagogickej činnosti sa doc. Kr c h o

aktivne z.1pája do riešema vý!skumných úloh (Dopravo-
projekt; Geodetický ústav, n. p.; Výskumný ústav geo-
dézle a kartografie; Slovenský hydrometeorologický
ústav) a pracuje v roznych vedeckých a odborných ko-
misiách. Je tiež členom Komisie pre obhajoby doktor-
ských a kandidátskych dizertačních prác z vedného od-
boru kartografia,
Do druhej paťdesiatky želáme doc. RNDr. Jozefovi

Krchovi, CSc., ako profesionálne blízkemu, pevné zdra-
vie, nové pedagogické a vedecké úspechy.

Z GEODETICK~HO KALENDÁŘE
(leden, únor, březen)

Výročí 5D let:

25. břema 1985 - Ing. Jan Jakl, zástupce řediJtele kraj-
ské geodetioké akaI'l1:oglraf~ické sprá,vy :pro Severomorav-
ský kraj v Opavě. VresolJtlll plJa,cuje od roku 1954, nej-
prve jako rtec,hnik, od roku 1968 ve vedoucíCh funkcích.
Je absollventem po,stgmduálniiho studia nIa ČVUT Pooha.
Aingažuje se jako le'ktor lodborářské výchovy a ve funk-
cích v ČSVTS. Je držiitelem č,estného odmaku "Nejlepší
pracovník reso:rtu ČÚGK" za rOlk 1971.

Výročie 55 rok ov:
4. januára 1':185 - Ing. Drahomír Štecher, technickový-
robný námestník riaditefa Slovenskej kartografie, n. p.,
Bratislava (SK). Narodil se v Spišskej Belej (okres Po-
prad]. Po absolvovaní zememeračského inzinierstva na
Vojenskej technickej akadémii Antonína Zápotockého
v Brne roku 1955 nastúpil na polygrafickú prevádzku Geo-
detického, topografického a kartografického ústavu v Bra-
tislave. Odvtedy sa vanuje kartografii (Kartografický a
reprodukčný ús,tav v Modre - Harmónii, nesk6r v Bra-
Nslave; Kartografia, n. p., Bra'tislava; SK], kde prešie,l
r6znymi fWIlIkciami.V rokoch 1972-1974 absolvoval post-
glJaduálne štúdium geodézie a kartografie na S!nvenskej
vysokejŠ'kole teohniokej v Bratislave. Je a,ktívnym zlep-
šovatefom a propagátorom nových technik, tecllnol6g1í
a zari.adení. ~ko vedú,ci technic.ký redaktor Artlasu SSR
výrame pomá,hal pri jeho spracovaní. Aktívne pracuje
v ZO KSS a je členom jednotky Dudových milícií v SK.
Je nositefom rzortmého vyzoomenanla "Najlepší pracov-
ník SÚGK" (1977].
3. března - Ing. Miloslav Muzika, vedoucí střediska geo-
dézie v Če,skýah BudějQlvicích. V resortu :pracuje od roku
1955, ve funkCi ved. SG od lJoku 1972. Je absolvootem
postgraduálního studia na ČVOT Praha v ,roce 1980. An-
g'ažuje se ja,ko člen komise ONV a předseda ZP ČSVTS.
V roce 1980 mu byl udělem.če:S\tný Itiltul "Nejlepší pracov-
ník ,lJesortu ČÚGK".
28. března - Ing. Miloslav Kilberger, ředitel technické-
ho odhoru na Českém úř,adě geodetickém a ,kal1túgrafic-
kém v Pralle. V resortu ~pracuje od .roku 1970, ,kam pře-
šel z vedoucí fUll!kce v IČSLA.Ve fu[]jk'ci ředitele tech-
nického odboru pracuje lod roku 1974 aza Ituto dobu zde
pod jeho vedením vyr,osUa řada schopných mladých J;>ra-
covníku, inženýru-specialistu. Juko zkušený člen KSC je
plně z,apojen do Sitrani,cké plráce, a ,to jak na úřadě, kde
je dlouhou dobu místopředsedou ZO KSČ, a zejména na
OV KSČ Praha 1, .kde pr8!cuje 'v lektorském sboru ,a v sek-
toro,vé 'komisi centrálních nrgá'nu. Činný je ,též v místě
svého bydliště. Jeho pracovní a politická činnost byla v ro-
ce 1976 oceněna propuj'čením čestného titulu "Nejlepší
pracovník resoI'l1:uČÚGK".

Výročí 60 let:
5. ledna 1985 - Ing. Josef Nedoma, vedoucí střediska
g.eodézie .ve Vyškově. Ve válečnýQh letech p'racoval ja-
ko dělnílk ,a teprve po válce mohl vystudovaJt ,na VUT
v Brně zeměměřické inženýrst\í. V r. 1954 nastoupil do
resortu a pracQlva·1na SG 've Vyškově, ,kde pu!sobí dosud.
Jeho svědomitá a pečlivá práce byla vždy ve'lmi kladně
hodnocena.
17. ledna 1985 - Ing. SlaVlOmil Jaša, vedoucí středis,ka
geodézie ZnojmO. V resortu plJilcuje od roku 1954, ve
f'unkci vedoucího SG pa,k od roku 1976. Veřejně se an-
gažuje j'ako předseda občanského výboru, čloo st,avební
komise MěNV a ,člem.OV Českého mysliveckérho svazu. Je
držitelem čestného tiitulu "Nejle.pší pracovní'k resol'ltu
ČÚGK" !Za ro,k 1964 a "Zaslouž:ilý pracO\1lník podniku" z·a
rok 1974.

Výročí 65 let:
12. března 1985 - Ing. JosefSimerle, pl'ofesor na SpS
sMvební - obor geo,dézie v Bmě. Narozen v Lukova-
nech (okr. Brno-1venkov], zeměměřické inžený,rstviabsol-
voval na VUT v Bmě .1'. 1946, učitelskou kvalifikaci zís-
kal na UJEP v BJ'ně s apro:bací _.promatematiku a deskrip-
tivní geometrli r. 1960. Na SPSS v BIlllě přešel v r. 1953
ze SPS strojni8lké v ,Hře,clavi, kde pusobil 7 lelt. Pro žáky
vydal skrip,ta "Pozem:kové úpravy" (1975), Na odpočinek
odešel v r. 1981.

Výročí 70 le,t:
29. ledna 1985 - Prof. ing. et. ing. Libor Fausek, profe-
sor VŠZ v Bmě a vedoucí .kaJtedry geodézie a fotogram-
matrie na falkultě lesnické (od r. 1953]. V prubě:hu let
1957-1970 byl třikráte prodě'k,anem, a v r. 1972-1973
pror,ektorem. Byl žákem pl'Of, Tichého, v jehož ústavě
byl v le,tech 1945-1950 od'borným asistentem. Je auto-
rem řady pélltenrtu, zlepšovacích návI1hu i úspěšným ře-
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šitelem tematický'ch úkolů vypsaných ÚSGK [1958] v ob-
lasti konSlt,ookce geodetic:ký'ch přístrojů a použí'vání ino-
vačníeih metod, zejména v geodézli Iesntc'ké. Jaiko učeb-
ní teXJtyvydal skripta z nižší geodéziea 6 dílů "Geode-
tický seminář". Je jedním ze tří awtorů celostátní učeb-
nice "Lesniaká geodézie" [1957]. Polilticky se angažo\čal
u NV města Bl'lla a IVZV ROH pM organizování ak,cí "Z".
Jeho záslužná činnost vědecká, poUtieká a pedagogic-
ká byla oceněna tLtulem "Zasloužilý učHel" (1972) a ně-
kolika dalšími čestnými uznáními. Na odpoč'inek odešeJ
dne 1. 3. 1980.

31. ledna 1985 - Ing. Cyril Jílek, v aktivní službě ve-
doucí dislokovaného pra'coviště ČSD - geodetické kan-
celáře Střední dráhy v Bl'llě (od r. 1960) a odpovědný
geod8lt (od r. 1968). Rodá'k z Ostopovic u Brna dOikon-
Duje v r. 1945 na VUT v Brně zeměměřické studium za
okupace přerušené a vrncí se ke službě ru ČSD, kde koná
všechny práce železničního odpovědného geodeta s vý-
bODnýmivýsledky. S jaho jménem se set,káváme na řadě
geometr,ic,kýah ,plánů pro majetkoprá'vní vypořádání, je-
ho autOlrství nesou stolVky vzorně 'vyhotov8lných originál-
ních listů JednotnáhQ~elezni,čníJho iP~ánu. Jaiko člen KSČ
zastáIVa~ ,řadu veřeijných funkcí. V r. 1976 odchází na
odpočinek. Za dlouhole,tou a svědomttou práci obdržel
čestné uznání FMD, medaili k 50. výročí založení KSČ
(1971) ,a odzmak "Vzorný pracoVlllík" ČSD [1972].

Výroi!í 75 let:

9. března 1985 - Ing. Václav Pichlík, CSc., rodák z Pís-
ku, význačný geodet a fotogrammetr. Po absolvování
ČVUT pracoval v Bratislavě v katastrální službě, poté
řadu let v bývalém SZKÚ v Praze. V nově zřízeném
VÚGTKzaložil fotogrammetrické výzkumné oddělení, je-
hož byl dlouholetým vedoucím. Zasloužil se o rozvoj
fotogrammetrického mapování ČSSR. Pracoval velmi ak-
tivně v ČSVTS a na poli mezinárodního fotogrammetric-
kého výzkumu v rámci Mezinárodní fotogrammetrické
společnosti. Jeho publikační činnost je velmi bohatá. Je
stále činným členem výboru OS fotogrammetrie CSVTS.

Výroi!í 8D let:

15. únom 1985 - Ing. dr. Karel Kui!era, CSc. významný
vědec!ký pracoVlllík VÚGTK. O,borem jeho či'~nosti byly
otáz'ky vyšší gendézie. ByJ jedním z vedoucícih pracov-
níků při budování čs. základní sítě. Těchto pr,o,blémů se
též týkala převážná část jeho rozsáhlé publikační čin-
nosK Byl členem redakce GaKO a časopisu Studi,a geo-
physica et geodaetica. Věnúval se též otázkám termino-
logickým, pod jeho vedením vyšel v r. 1964 "Výkladový
geodetický a kartografický slovník". Jeho odborná a vě-
decká práce byla vždy vysoce ceněna.

Výročí 9lJ let:

3. ledna 1985 - Ing. dr. Pavel Potužák, DrSc., profesor
praktické geometrie na ČVUT v Praze, nosi,tel Řádu prá-
ce. Pracoval jako asistent u prof. Čuříka ,a prof. Petří-
ka. Od r. 1926 pracoval \' službách pozemkového katas-
tru a v r. 1938 byl jmenO'ván mimořádným profesorem
na Vysoké škole speciálních nauk, kde předtím působil
již jako ,honorovaný docent. Kromě Nauky o katastru,
později Mapování, přednášel ,také Leteckou fo,togram-
metrii. Jeho pedagogická práce byla rozsáhlá, přednášel
též na vys. škole zemědělské. Stejně ,rozsáhlá byla i jeho
činnost publikační uveďme alespoň Zák,l,ady letecké fo-
togrammetrie" vydané v ČMTv I' .193'6 (byla to naše prv-
ni učebnice fotogrammetrie 1 a "Praktickou geometrii",
M~rá vyšla ve t,řech vydáních. Bolha,tá byla i činnost
vereJná, v 1. 1954-60 byl poslancem NS. Jeho práce byla
oceněna v r. 1961 udělením Řádu práce.

Z ďalších výročí pripomíname:

1. januára 1970 - pred 15 rokmi bol zriadený Výskumný
ústav geodézie a kartografie v Bratislave [VÚGK], ako
súčasť vedec'kovýslromnej a vývojovej základne Sloven-

skej socialistickej republilky. VÚGK je vedúcim pracovis-
kom vedecko~technického ro'zvoja s odbornou posobnos-
tou pre geodéziu, mapo'vanie, geodeticikú astronómiu,
geodeticlkú gl'avime1triu, fotogrametriu, k,artografiu, kar-
tografickú polygrafiu, evidenciu llehnuterností a doku-
mentáciu v rezorte Slovenského úradu geodézie a kar-
tografie. Je škoUacim pracoviskom vedeckých ašpiran-
tov z vedného odboru 11-50-9 geodézia, špeciaUzácia
teoretiCiká geodézi,a a technická geodézia.
1. januá,ra 1970 - pred 15 rOlkmi bola zriadená Sloven-
ská kartografia, n. p., BratislaVa [SK], ako účelová vy-
dav<lJterská a nakIadalterská štátna hospodárska orgni-
záci,a s výrobnou základňou. SK má celoslO'venskú po-
sobnosť a vykoná'va hospodársku, vydavatefskú a nakla-
dil'tefskú, výmbnú a obchodnú činnosť na úseku vydáva-
nia a t],ače km'l1:ografidkých diel a publikácH z odboru
geodézie a kar:tografie.
31. ledna 1905 - před 80 lerty se narodil ve Tvarožné
u Brna ,prof. ing. dr. Vlastimil Blahák, velitel VZÚ v le-
tech 1948-1952, profesor a vedoucí katedry geodézie a
geotechniky na Vysokej škole dopravnej v Žiline (1953 až
1973). Jeho bohatá vědecká a literární činnost se většinou
týkala pokrokových metod v geodézii, fotogrammetrii a
kart,og,rafii pro účely vojenské i civilní, jmenovHě rádio-
vého a akustického zaměřování cílů, elektronického mě-
ření vzdáleností, používání metody světelný,ch řezů při
zaměřoivání tunelů aj. Své průkO{Pnic,ké práce uveřejňo-
val ve Vojenském zem~isném sborníku, Výročních zprá-
vách VZÚ, Kartografiakém přehledu, Sborniku Čs. společ-
nosti zeměpisné a v čas. GaKO. Pro posluchač,e v ŽiJ,ině
vydal skripta "Geodézie I, U" a spolupracoval na celo-
stáltní učebnici "Geodé'zie" pro posluchače stavebního in-
ženýrství. Byl členem mnoha vědeckých insUtucí a spo-
lečností. Za okupace [1942-1945) byl vězněn a odsou-
zenk sml'lti. Byl nositelem mnoha vyzmamenání vojen-
ských i oivHníclh. Zemřel 10. října 1979 v Praze.
1. [ebnuára 1900 - pred 85 rokmi sa narodil v U1uov,ci
[okres Toporčany) Ing. Július Jenisch. Po vysokoškol-
ských štúdiách nastúpil v roku 1928 na Kat,astrálny me-
račský úrad v L8'~iciach. V roku 1939 prešieJ na Minis-
terst'vo financii, odbor UI/10 do Bratislavy. Bol prie,kop-
níkom novýclh moderných mapov,acích me,tód a propa-
gMorom nových príst'rojov. Vy'vrcholením jeho snaženia
bolo založenie fotogrametrie na Slovensku, ktorá zača-
la mapO'vaciu činnosť už v ro.ku 1943. V novembri 1943 sa
stal členom ilegálnej čs. odbojovej skupiny "Flora".
5. 12. 1944 bol gestapom ZJat.knutýa uvaznený. Z vazenia
utiekol 31. 3. 1945. V snahe nájsť úkryt pred gest,apom
bol v Trna:ve ťažko ranený a tu zraneniu podrahol 12. 6.
1945.

7. února 1825 - před 160 lety se narodil v Březové na
Mo,MVěPhDr. Karel Kořístka, od r. 1851 profesor pl'ak-
tické geometrie a elementární matemati,ky na Zemském
pol)llteclhnickém ústavu v Praze. Před'tím působil na Tech-
nickém institultu v Brně (1849-1850) a jako ,asistent na
Báň'ské škole u prof. Ch. Dopple'ra v Baňské Štiavnici
(1848). Geodézii nižší i vyšší přednášel německy a
česky na obou vysokých technických učilištích.
SOUlběžně se zeměměřictvím zabýval se tvorbou kal'lto-
grafiokou na území Moravy, Slezska, Čech, Prahy a Vys.
Tater a j,ako první v Ra,kousku p,oužil na těchto mapách
originálního způsobu VYÍ'adřo:vánívýškopisné a morfolo-
gieké složky. Je uzmávaným klasikem hypsometrických
a orografiekých směrů v geografii a kartografii. Kromě
toho veřejně ,pr.acoVlalve vlastivědě, na úseku hospodář-
skést,atistiky. na org,anizaci školství a má zásluhu na
povznesení středního technického a průmyslového škol-
ství v českých zemích. Zemřel 18. ledna 1906 v Praze.

8. februára 1910 - pred 75 rokmi sa narodil v Kokave
nad Rimavicou [okres Lučenec) Ing. JUDr. Pavol Parobek.
Do štáltnej zememeračs1kej služby nastúpil v roku 1950
na Slovenský zememeračský a ka'rtografický ústa'v v Bra-
tislave. V rokoc:h 1954-1956 bol vedúcim sekretariátu
na sprá've geodézie a kartogmfie na Slovensku a v ro-
koch 1957-1969 riadilterom Kartografického a reprodukč.
ného ústavu a Kartografie, n. p" Bratislava. Zaslúžil Sil
o org,anizača1é dobudovaniea rozvoj kartograf'ie na Slo-
vensku. Bol ak,tívnym úĎastníkom Slo,venského národné-
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ho povstania a nosHefom štátneho vyznamenania "Za zá-
sluhy o výstavbu". Zomrel 22. 10. 1980 v Bratislave.
20. února 1860 - před 125 lety se narodil v MiHnoiVě
na Suši·cku PhDr. h. c. Matyáš Lerch, významný malte-
malti'k světového jména, od Ir. 1896 řádný profesor m1lJte-
matiky a děkan na technice ve Freiburgu (Svýcarsko),
potom od r. 1906 profesor na ČVŠT v BI1ně, kde předná-
šel maltemati.ku ,pro vše,chny obory. PracoViaI nejprve
v teorii křivek, potom v analy,tické geometrii kHve,k a
ploch, v nauce o číslech a nekonečných řadách. SVý~ch
238 vědeckýCh pojednání publ1koval ve 32 různých ca-
sopisech zahraničních i domácích, ,čímž dosáhl světové
proslulosti. Byl čestlným členem JČMF, čestným dokto-
rem KU v PI1aze, řádným členem České akademie věd a
dalšíCh společno'Sltí. Nositel Velké ceny Pařížské akade-
mie (1900); po J. E. PurkyřLo'Vibyl druhým Čee-hem, kte-
rý touto ,cenou bYl pootěn. V r. 1920 přešel z techniky na
přírodovědeckou fa.kultu MU v Brně, ale krátce nalto 'ze-
mřel 3. srpna 1922 v Sušici. Na budově přírodovědecké
fakulty v Bmě byla mu odhalena pamětní deska.

23. februára 1740 - pred 245 wkmi sa narodil v Pre~o-
ve Ján Matej Korabinský, popredný geograf, kartograf
a historik v druhej polovici 18. storočia. Študoval na lý-
Ceu v Bratislave a na univerzite v Rintelne pri Hanno-
veri. Z poče'tnýoh jeho prác treba spomenúť najma Ze-
mepisný opis Bratislavy, jej hradu a širokého okolia (Pra-
ha 1781, Bra,Í'Íslava 1782). V rnku 1780 vydal Hospodár-
sko-geogr.afic'ký a tovarový lexikon Uhorska, v ktorom
spracov.al encyklopedickou formou v abecednom poradí
základné topografické, etnické, ekonomické a kultúrno-
-historické údaje o všetkých obciach Uhorska a doplnil
ho pošťovou mapou. Za svoJho pobytu vo Viedni pripravil
prvú ekonomicko-geogmfickú mapu Uhorska v mierke
1 : 1000000. Vyznačil na nej bane, kúpele, jas.kyne, vý-
skyt pofovnej zveri, rozličných druhov vtákov, rýb, ale
aj priemyselné strediská, národnosti a pod. Pozoruhod-
ný je najma jeho Vreckový atlas Uhorského kráfo'Vstva
(Atlas regni Hungariae Portatilis, Vriedeň 1804). Kora-
bins.ký je označovaný za zakladate"a štatistickej geo-
grafie na Slovensku. Zomrel 23. 6. 1811 v Bratislave.

10. března 1900 - před 85 lety se narodil ve Skutči vý-
znamný český matematik prof. RNDr. Jiří Klapka, DrSc.
Matematiku a deskriptivní geome,trii studoval na ČVUT
a KU v Praze, doktorát získal na MU v Bmě (1925),
Po práci asistenta na ústavech ma,tema1t1ky a přechod-
ném působením na gymnáziu byl v r. 1937 jmenován pro-
fesorem na ČVŠT v Brně, potom na nově zřízené SVŠT
v Košicích a Turč. Mamině, odkud se pak vrMil do Brna.
Zde po znovuotevření vys. škol v r. 1945 působil na sta-
vební fakultě VUT BI1nove funkci vedoucího .katedry ma-
tematiky a deskr. geometrie. Obě disciplíny přednášel
nebo suploval posluchačům stavební!ho a zeměměř. in-
ženýrství. Jeho publikovaná vědecká pojednání se týkají
projektivní diferenciální geometrie, jako celostátní učeb-
nici knižně vydal "Analytickou geomeltrii", dále "ÚvO'd
do vektorového počtu" a v populární edici Cesta k vě-
dění "Jak se studují geome'trické útvary v prostoru".
Otázkám maltematiky a marxistické filozof:ie se věnoval
ve vědeckém fakultním sbornílku a akltivně pracoval
v Krajské míI10vé mdě. Plně se zúčastňo'v,al matematic-
kého živo·ta v brněnské pobnčce JČSMF, byl jejím před-
sedou, později místopředsedou, a v r. 1969 .zvohm zaslou-
žilým členem. Za vynikající pedagogickou činJlos,t .a zá-
sluhy o budování š'koly byly mu rektorem VUT Brno
uděleny zlaté pamě·tní medaile v r. 1965, 1974 a v roce
1970 byl vyznamenán Řádem práce. Zemřel 12. února
1976 v Brně.

13. marCa 1910 - pred 75, rokmi sa narodH v Jure pri
Bratislave Ing. František Macháček. Po štúdiách v Bra-
tislave a v Brne nastúpil clo štátnej zememer,ačokej služ-
by. P6sobil v Galante (K.altastrálny mer.ačský úrad _
KMÚ). v Trenčíne (Jnšpektorát katastrálneho vymeriava-
ni·a), v Bratis].ave (KMO), v Martine (Reprodukčný ústav)
a nakoniec opať v Bratislave (Oblas.tný úst.av geodézie a
kartografie a Inžinierska geodézia, n, p.). V priebehu
svojej pracovnej činnosti vykonával práce r6zrteho druhlU
a zastával viaceré funkcie. Najvačšie Zásluhy má však
v reprodu'kc1i. Založil a vybudoval Reprodukčný ústa,v
v Martine. Zomrel 17. 1. 1973 v Bra,tisla've.

25. března 1875 - před 110 lety se narodil v rodině stře-
doškOlského profesora v Telči poof. ing. dr. Jaroslav Pan-
toflíček, od r. 1910 profesor nižší a vyšší geodézie na
ČVUT v Praze. V rámci výuky geodézie zavedl SBmosta,t-
né ,pilednášky z k1aIltografie, která převažovala v jeho ži-
votrní a pracovní náplni. Po první svě,tové válce v r. 1919
byl .na mírovém kongresu v Paříži členem čs. delegace
jako vedoucí kaI1tografické sekce a pro talto jednání při-
pI1avil na 100 mapových podldadů ku stanovení novýoh
po'vá,le.čný-ch státních hranic. Kromě bohaté publikační
činnosti byl hlav:ním redaktorem prvního Atlasu republi-
ky československé, díla evropské úrovně zpracované více
než šedesátičlenným kolekti'vem vědeckýoh pracovní'ků.
Byl činný v různých vědeckých korporacích a spolkových
organizacích, jako v České akademii věd a umění, v Čs.
komitétu geodetickém a geofyzikálním, v České matici
technické aj. Zemřel 10. ledna 1961 v Telči.
1700 - pred 285 rokmi SBnarodil v Ábelrovej (okres Lu-
čenec) Samuel MiIrovini (podra nie,k,torých autorov sa
narodil roku 1688 v Turíčkach, dnes časť Cínobane, akr.
Lučenec), prvý riaditef bauskej školy v Banskej Štiavni-
ci a zálruveň hlavný banský merač stredoslovenských
bans.kýClh miest. Jeho záslruhy sú predovšetkým v geo-
dézii a kaI1togrefH. Ako prvý zaviedol vedecké metódy
do mapova:nia a kartografie v bývalom Uhorsku. Bol au-
toram prvýoh podrobných máp slovens,kých sto líc. Bol
aj v}\nikajúCim vodohospodárskym inžinierom. Zúčastňo-
val SB na úprave a projektovaní banských vodných diel
na okolí Banskej Štiavnice, ,Moré exJ.stujú dodnes. Vy-
hotovil plány na reguláciu Váhu v okolí Trenčína a
zúčastňava,1 SB na ďa,lších priekopníckyoh úpravách. Je
označovaný za prvého slovenského inžiniera a otca slo-
venskej kartografie. Zomrel 23. 3. 1750 na ceste z Tren-
čína, kde ochorel pri práCi na regulácii Váhu, do Ban-
skej Štiavnice.

1935 - pred 50 rokmi bol vydaný prvý československý
atlas s názvom Atlas republiky Československé. Vydala
ho Česká akademie věd a umění za podpory Ministerstva
zahraničných vecí. Obsahoval 55 máp v r6znych mier-
kaoh a rozd,ielneho špeciálneho obsahu. Text (37 stránJ
zredigovali V. Láska a J. Pantoflíček.

Po delší nemoci dne 8. prosince 1984 opustil naše řady
ing. Miroslav Hájek, v aktivní službě vedoucí _provozu 1
_ technickohospodářské mapování u býv. OUGK Brno.
Narodil se 24. dubna 1909 v Olší u Tišnova. Maturoval na
reformním reálném gymnáziu v Tišnově (1929), země-
měřické inženýrství absolvoval na ČVŠT v Brně (1933).
Do státní měřické služby vstoupil u Inspektorátu katas-
trálníiho vyměi,ování v Trenčíně v r. 1933, kde (s přeru-
šením pro výkon vojenské služby 1936-38) působil do
dubna 1939. Potom byl převzat do katastrální měřické
služby na Moravě u Kmú. Brno-odd. nové měření. Za oku-
pace přechodně konal službu u Kmú. v Uh. Hradišti
(1943-45), po osvobození přeložen zpět ku Kmú. Br~o-
-odd. pro nové měření. Zde v poválečném bvdovatelskem
období byla pod jeho vedením zaměřena polohopisně a
výškopisně ve velkých měřítkách celá řada obcí a měst
na Moravě. Byl uznávaným odborníkem jak od svých nad-
řízených, tak od ostatních spolupracovníků, kteří si ho
vážili pro uplatňování pokrokových metod, ale také pro
ryzí vlastnosti charakterové a lidské při jakémkoliv jed-
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nání služebním nebo soukromém. Odborné zkušenosti a
osobní vlastnosti byly také důvodem, že ve sjednocené
geo~etické a kartografické službě po r. 1954 bylo mu
u OUGKBrno svěřeno vedení provozu technickohospodář-
ského mapování, jehož součástí se stalo také odd. foto-
grammetrie, postupně nově moderně budované, jakož i
oddíly pro topografické mapování ve středních měřít-
kách. Za jeho funkčního období byla mimo jiné realizo-
vána také hromadná reambulace map města Brna v měř.
1 : 1000, s doměřením nově připojených 13 katastrálních
území [včetně výškopisu), a později práce spojené s de-
kadizací pozemkových map EN do měř. 1: 2000 v Jiho-
moravském kraji. Zkušenosti z tohoto úseku pracovní čin-
nosti také publikoval [GaKO č. 8/1970). Společenskou
činnost vyvíjel v KSČ, ROH, ČSVTS. Kromě řady čest-
ných uznání resortních a podnikových byla jeho zásluž-
ná činnost oceněna státním vyznamenáním "Za vynika-
jící práci" v r. 1953. I po odchodu do důchodu v r. 1970
pomáhal plnit výrobní úkoly u n. p. Geodézie Brno, a po
čtyři roky zastával funkCi předsedy Aktivu důchodců při
PV ROH.
Posledního rozloučení se zasloužilým pracovníkem ing.

M. Hájkem dne 13. 12. 1984 v obřadní síni Ústředního
hřbitova v Brně se kromě rodiny zúčastnila široká obec
geodetická z Jm kraje i velký počet občanů a jeho přá-
tel. Čest jeho památce!

Vermessungstechnik, č. 5/84
Szangolies, K.: Výroba nových fotogrammetrických
přístrojů ve VEB Car! Zeiss Jena v létech 1980-1984,
s. 146-147.

Zeth, U.: Měření a regulace expozice u letecké komory
LMK, s. 147-151.

Ji.ihn, S. - Marek, K. H.: O vypovídací schopnosti
metody vizuálně-přístrojového mapování Země z ko-
srnu, s. 152-155.

Marek, K. H. a kolektiv: K otázce Textury a struktur-
ních znaků na materiálech dálkového průzkumu
Země, s. 155-157.

Elsi.isser, L.: SAMT - soubor programů analytické blo-
kové triangulace s nezávislými modely, s. 158-159.

Beier, L. - Karnahl, N. - Marckwardt, M.: Stereo-
skopický zobrazovací systém DZM 90 x 120/RGS
s využitím systému RGS z VEB Car! Zeiss J ena.
s. 160-163.

Bauer, G. - Lauenroth, G.: Diferenciálně překraslující
systém TOPOCART D - ORTHOPHOT E s korekcí
sklonu terénu pracující v systému on-line, s. 163 až
165.

Starosczik, H.: Nový analogový stereozobrazující pří-
stroj STEREOPLOT, s. 166-168.

Ze;na~n, A.: KARTOFLEX - nový přístroj pro
udrzbu map, s. 168-170.

Kegel, G. - Schulz, H. V.: K výběru algoritmů řešení
v systému programu TEBIT, s. 171-173.

Pietschner, J.: Směr k prohloubení fotogrammetrické
výuky na Technické univerzitě v Dráždanech, s. 173
až 174.

Schumann, R.: Rozpracování fototransformátoru v Jeně
k RECTIMATu C, s. 174-177.

Geodezija, kartografija i zemeustrojstvo, č. 4/84

Zlatanov, G.: Některé nové směry v geodetické výuce
a cesty jejich rozvoje, s. 3-6.

Dinitrov, D. Al.: Projektování úhlových a délkových
protínání vpřed s danou přesností a určenými směry,
s.8-9.

Todorov, L. - Bakalov, P.: Některý vésledky studia
skladby nivelační sítě na území města Sofie, s. 10-13.

Česankov, L.: Dvoustranný optický kompensator ná-
klonu, s. 13-16.

K'osev, A.: Dálkové měření teploty zemského povrchu
a její zobrazení na mapě, s. 16-17.

Dimitrov, D. Sg.: Deformační předzvěsti zemětřesení
z dat získaných geodetickým sledováním současných
pohybů zemské kůry na geodetických polygonech,
s. 18-20.

Adamova, A.: Tvorba map městských celků, s. 21-24.
Tchien Van Hien: Klasifikace map znečištění vnějšího
prostředí, s. 25-28.

Adanov, A. - Jocev, Ml.: Vliv přesnosti určení S-faktoru
pro rozptylování při střednědobých půdních ztrátách,
s.29-31.

Stojev, St.: Cestní síť při územním plánování, s. 32-35.
Miéev, M.: Prof. Dr. Ing. Ivan Stojkov Stanev se dožívá
60-ti let, s. 40.

Sympozium "Využití laserové techniky
v inženýrské geodézii"

OS Inženýrsl,é geodézie v Praze a Bratislavě a ZP ČSVTS
Geodetické a kartografické správy Praha spolu s Do-
mem techniky ČSVTS Praha uspořádají celostátní sym-
pozium na téma "Využití laserové techniky v inženýrské
geodézii". Sympozium se bude konat ve dnech 30. 9. až
2. 10. 1985 v Domě techniky ČSVTS Praha 1, Novotného
lávka 5.
Na sympoziu bude podána informace o současném

stavu vývoje a výroby laserových phstrojů a pomůcek
včetně unikátních zařízení určených pro aplikace v geo-
dézii a v důlním měřictvL Připravujeme výměnu ZKU-

šeností z oblasti aplikace laserové techniky v inženýrské
ge,?dézii a v důlním měřictví, zejména pokud jde o vy-
tycovací práce, řízení stavebních strojů a jiných me-
chanismů, měření deformací a laserovou interferometrii
v geodézii.
Paralelně s přednáškami sympozia bude probíhat ná-

rodní výstava Tesly Holešovice a výstava prototypů jed-
notlivých pracovišť.
Žádáme zájemce o toto sympozium, aby co nejdříve

zaslali předběžnou, nezávaznou přihlášku s uvedením
počtu osob a úplných adres na Dům techniky ČSVTS,
11282 Praha I', Gorkého nám. 23 - Ing. L. Pičmanová.
tel. 29 40 42. Příjem přihlášek nebude potvrzován zá-
jemci dostanou program s definitivní přihláškou. '

Ing. Milan Kašpar, CSc..
garant celostátního sympozia
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JENA

NIVELAČNI PŘISTROlE
ŘADY A

NI'040A
NI020A
NI021A
NI005A

udávají tón
ve všech oborech techniky

Naše nová řada nivelačních přístrojů se vyznačuje tím nejdůležitějším:
- přesností
- bezchybnou obsluhou
- kompaktní konstrukcí
- snadnou údržbou

Vyberte si ~ našeho nového sorti·
mentu vhodný přístroj pro nejhos-
podárnější řešení svých úkolů.

Kompenzoční nivelační přístroj
NI 040A je rychlý a spolehlivý na
každém staveništi.

Výhody:

• kompaktní kompenzátor

• rychlé urovnání klínovými pod·
ložkami do vodOf"ovné polohy

• 20násobné zvětšení daleko·
hledu

• přesnost dvoj í nivelace
4 mm/km.

Kompenzační nivelační přístroj
NI020A
Libelový nivelační přístroj NI' 021A

Univerzální použití od technické
až po přesnou nivelaci.

Výhody:

.• kontrola kompenzátoru vý·
stražným optickým signálem
v zorném poli dalekohledu
NI 020

• koincidenční libela v zorném
poli dalekohledu NI 021A

• zvětšení dalekohledu 31X
• digitalizované čtení latě
• přesnost měření na 1 km dvojí

nivelace 2 mm, resp. 0,7 mm

(s mikrometrem s plonporalel·
ními deskami)

Kompenzační nivelační přístroj
NI 005A
Všestranný, pohodlný a spolehlivý
při přesném měření.

Výhody:

• přesný spolehlivý kompenzátor
• kontrola kompenzátoru vý-

stražným optickým signálem

• zvětšení dalekohledu 35X
• digitalizované čtení latě
• varianty přístroje a příslušen

ství pro speciální měření

• přesnost měření 0,5 mm/km,
dvojí niveloce

Prosíme, navštivte nás (M EA CO) během X. světového kongresu I M EC O
od 22. 4. do 25. 4. 1985 v Praze / Palác kultury

Kombinat
VEB Carl Zeiss JENA

DDR6900 Jena, Carl-Zeiss-Str.1
Telefon: 830, Telex: 5886122
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FYZIKA AIOiMOYÉHO IÁDRA

Kniha obsahuje základní otázky teorie rozptylu, problema-
tiku jaderných částic, stavby jádra a nukleárních inter-
akcí spolu s přehledem nejdůležitějších modelů jádra. Se-
znamuje se spontánním a indukovaným štěpením jader,
s problematikou radioaktivity a jaderných sil, s podstatou
beta-rozpadu a s teoretickou interpretací slabých inter-
akcí.

Všem, kdo se zajímají o současný stav v problematice ato-
mové fyziky, zejména pracovníkům specializovaným v ja-
derné energetice, aplikaci izotopů apod., a posluchačům
vysokých škol technických a univerzit.

Překlad z němčiny. 344 stran, 125 obrázků, 7 tabulek, váz_
39 Kčs

OVOO DO FYZIKY
IONIZUJícíHO. ZÁŘENí

Seznamuje s vývojem znalostí o ionizujícím záření, se zá-
kladními vlastnostmi atomu, atomového jádra a částic
ionizujícího záření, s jadernými reakcemi, se zdroji ioni-
zujícího záření a s interakcí ionizujícího záření s látkou.

Studentům, inženýrům, technikům a všem pracovníkům,
kteří se zabývají studiem a aplikacemi ionizujícího záře-
ní nebo pracují s různými zdroji ionizujícího záření.

204 stran, 73 obrázků, 8 tabulek, brož. 23 Kčs

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

výt. Mayer - Kuckuk: Fyzika atomového jádra
... výt. Musílek: Úvod do fyziky ionizujícího záření


