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Ing. Ondrej Michalko
30. výročie
zjednotenej
geodetickej
a kartografickej
služby nás zavazuje k náročnejšiemu
plneniu
perspektívnych
úloh rezortu
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MICHALKO, O.
30. výroi!le zjednotenej
geodetickej
služby nás zavazuje k nároi!nejšiemu
tivnych úloh rezortu SÚGK
Geodetický
97-100

a kartografický

obwr,

528:001.8,,45-30"
KOV5A,
a kartograflckej
plneniu perspek3D, 1984,

Č.

5, str.

Plnenle úloh v podmlenkach rezortu Slovenského úradu goodézle a kartogl'afle [SÚGKj so zvláštnym pohYadom na obdobie posledných 5 rokov. Kádrové, Investičné a ď,alšie predpoklady plnenla úloh. Plnooie štátnych
rezortných
úluh a úloh pre lij.imorezortných odberatel'ov. Vplyv vedecko-technlckého
rozvoja na plneni1e
úloh rezortu. Smery ďalšleho rozvoj a rezortu.

51. -

(437)
KVKV4A,

51.

TpH~qaTb neT reO~e3HQeCKOrO H KapTorpaCl>HQeCKOro Hccne~OBaHHSI
reOAe3H4eCKHH H KapTorpaqJH4eCKHH 0630P, 30, 1984,
N° 5, CTp. 101-106
OAHoBpeMeHHo C eAHHoH opraHH3allHeH
reOAe3HH
H KapTorpa;HH B03HHKno H reOAe3H4eCKoe H KapTorpaqJHQeCKOe HccneAoBaHHe. l.lenH H 3a~a4H HaY4Ho-TeXHH4eCKoro pa3BHTHSI BblTeKalOT H3 Tpe60BaHHH
4exocnoBallKoro
HapoAHoro X03S1HcTBa. HaY4Ho-Hc,
cneAoBaTenbcKHe TeMbl pacnpAeneHbl B weCTH nporpaMMax. MeponpHSlTHSI ,AnSI peanH3allHH 3aKnlO4eHHH 8·ro 3aceAaHHSI l.lK Kn4.

528.41 :528.425.2
5IH,lJ,OVPEK,

528.001.8"45-30"[ 437j
KOUBA, j.-KUKUČA, J.
K 30. výroi!i geodetického
v CSSR

a kartografického

výzkumu

Geodetický a kartografický
obzor, 3D, 1984, č. 5, str.
101-106
Současně s jednotnou
organizací
geodézie a kartografle vznikl i geodetický '8 kartografický
výzkum.
Cíle a úkoly vědeckotechnického
rozvoje vyplývají
z požadavki\ čs. národního
hospodářství.
Vědeckovýzkumná témata jsou uspořádána
d06 programi\. Opatřen! k reallzaci zá'věri\ 8. zasedáni ÚV KSČ.

51.

Cnoco6bl BblQHCneHHSI H ypaBHHBaHHSI cneqHanbHblX
ceTeH npHMeHHMblx ~nSl MeTo~a ÓnOQHOH TaXHMeTpHH
reoAe3H4eCKI1H 11KapTorpaqJI14eCKI1H 0630P, 30, 1984,
NO 5, CTp. 106-113,
4 pHC., 2 Ta6., nHT. 8
B03MOllCHOCTI1 npl1MeHeHI1S1 6no4HoH TaXI1MeTpl111 11
CeTI1 ee 113Mepl1TenbHOH OCHOBbl, T. e. CI1CTeMbl 6noKOB, AnSI C03~aHHSI HOBblX cnelll1anbHblx ceTeH B cny4ae onpeAeneHHoro
anpHopHoro
Knacca T04HOCTI1
nOAPo6Horo nonSl nYHKToB nnaHOBoro 06ocHoBaHI1~
Cnoco6bl
Bbl4cneHI1S1 11 ypaBHI1BaHI1S1 KOHKpeTHOI1
cnelll1anbHOH
CeTI1. npolleccbl
ypaBHI1BaHI1S1, peweHHoro qJOpMOH cBo6oAHOH ceTH, pe3ynbTaTbl 11
xapaKTepl1CTHKI1 T04HOCTI1 11 3aK,nI04eHI1S1AnSI npl1MeHeHI1S1MeToAa 6no4HoH TaXI1MeTpl111 Ha reOAe311QeCKOH npaKTI1Ke.

528.41:528.425.2
JANDOUREK, J.
Zpllsoby výpoi!tu a vyrovnáni úi!elových stu,
vatelných pro metodn blukové tachymetrle

apllko-

Geodetický a kartografický
obzo,r, 3D, 1984, Č. 5, str.
106-113, 4 obr., 2 tab., lit 8
Možnosti použití metody blokové tachymetrie
a sítě
jej!ho měřického základu, tj. sltě systému bloki\ k budován! nových účelových sítí při apriiO'rl stanovené třídě přesnosti PBPP. Způ.suby výpočtu a vyrovnání konkrétní účelové sítě. Postupy vyrovnání řlešeného formo,u volné sítě, vče,tně dosažený,ch výsledkll a charakteristik
přesnosti a z nich vyplývaj!clzávěry
pro
použiti metody blokové tachymetrle v geodetické praxi.

[528:061.1,,45-30"]
MII1XAnKO,
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MICHALKO, O.
30. Jahrestag des vereinlgten
geodiUischen und kartographischen
Dienstes
verpflichtet
uns zur ansprnchsvolleren
Erfiil1ung perspektiver
Aufgaben des
sÚGK·Ressorts
Geodetický a kartografický
obzor, 30, 1984, Nr. 5,
SeUe 97-100
Erfilllung der Aufgaben unter Bedlngungen d,es Slowaklschen
Amte,s filr Geodiisie und K'artographle
[SÚGK] mít beson1erer
Rilckslcht auf den Zeltabschnitt der letzten 5 jahre. Kader-, Investitions- und
weltere Vorausse,tzungen
de,r Aufgabenerfiillung.
Erfiillung der staatilchen
Ressortsaufgaben
und der
Aufgaben
fiir Abnehme,r ausser
Resso-rts. Einfluss
der wlssenschaftllch-technlschen
Entwicklung
auf
dle Ressortsaufgabenerfiil1ung.
Rlchtungen
weiterer
Ressortsentwlcklung.

:061.14 (437.6)

O.
528.001.8"45-30" (437 )

TpH~qaTb neT 06be~HHeHHOH reO~e3HQeCKOH H KapTorpaCl>HQeCKOHcnY1lC6bl Hac 06S13b1BaeTK 60nee 3C1>Cl>eKTHBHoMY BbmonHeHHIO nepcneKTHBHblX
3a~aQ
Be~OMCTBa CVrK
reoAe3H4ecKHH H KapTorpaCl>H4eCKHH 0630P, 30, 1984
N° 5, CTp. 97-100
BblnOnHeHHe 3aAa4 B ycnoBHSlx CVrK, HMeSl B oco6eHHocTH B BHAY nepHoA nocneAHHX nSlTH neT. KaApOBble, HHBeCTHlIHOHHble H ApyrHe
npeAnocblnKH
AnSI BblnOnHeHHSI 3aAa4. BblnOnHeHHe rOCYAapCTBeHHblX BeAoMcTBeHHblx 3aAa4 H 3aAa4 AnSI BHeoTpacneBblX nOTpe6HTeneH. BnHSlHHe HaY4Ho-TexHH4ecKoro pa3BHTHSI Ha BblnOnHeHHe 3aAa4 BeAOMCTBa. HanpaBneHHSI AanbHeHwero
pa3BHTHSI BeAOMCTBa.

KOUBA,

L -

KUKUČA, j.

Zum 30. jahre,stag
phischen Forschung

der geodatischeon
in der CSSR

nnd

kartogra-

Geodetický a kartografický
obzor, 30, 1984, Nr. 5,
Selte 101-106
Glelchzeitig
mit 1er verelnlgten
Organlsation
der
Geoodiisile'und Kartographle entstand auch die geodiitische
und
kartographlsche
Forschung.
Ziele und
Aulgaben
der wlssenschaftllch-technlschen
Entwicklung ergeben sich aus den Ansprilchen dlel' tsche'choslowaklschen
Volkswirtschaft.
Die wissenschaftlichen
Forschungsthemen
werden ln 6. Programmen gegltede,rt. Massnabmen
ZUl' Reallslerung
der SChlussfolgerungen der 8. Tagung 1es KSC-Zlentralkomite'es.

528.41:528.425.2
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JANDOU~EK, J.

MICHALKO, O.

Berechungsscher Netze

und
Ausglelchungsverfahren
fUr Blockstachymetrlemelhode

thematl-

Geodetický a kartografický
obzor, 30, 1984, Nr. 5,
Seite 106-113, 4 Abb., 2 Tab., Lit. 8
Anwendungsmllgllchkelten
der BlockstachYmletrlemethode und des Netzes Ihrer Mcssungsgrundlagen
d.h.
eines
Blocksnetzes
zur Errlchtung
neuer thematlschen Nlelze bel der a priorl festgestellten
'PBPPGenaulgkeltsklasse.
Berechungsund Ausglelchungsverfahren elnes konkreten thematlschen
Nletzes. Ausglelchungsverfahren
ln der
For-m elnes
lokalen
Netzes,
elnschllesslich
errelchter
Ergebnlsse
uud
Gena ulgkeitschar,akterlstlken.
Schlussfolgerungen
fOr
dle Anwendung der Blocktachymetrlemethode
ln der
geodlltlschen
Praxls.

[528:061.1"45-30"]
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Le 3De anniversaire
du Servlce
Géodésique et Cartographlque
nous engage a une solution plus edgeunte des tllches perspectlves
du rossort du Burean
Slovaqoe de Géodésie et Cartographle
(SÚGKJ
G60detlcký a kartografický
obzor, 30, 1984, No 5, pages 97-100
Accompllssement
des tílches d'ans le ressort
SÚGK
avec regard partlculler
sur la période des clnq derniěres années. Conditlons pour l'accompllssement
des
tílches relatives
aux ca:lres, investlssement
etc. Accompllssement
de travaux ďEtat' et de 'travaux pour
cllents
ressortant
hors du Servlce.
InUuence
:fe
I'évolutlon
scientlfico-technique
sUr I'accompllssement de ces tílches. Directlons de I'évolutlon ultérieure.

:061.14[ 437.6J

MICHALKO, O.
30th Anniversary
of the Unified Geodetic and Canograpfhic
Service Engages Us to the More Encting
FulfilIlng Perspectlve
Tasks of the Branch of SOGC
Geodetický
pp. 97-100

a

kartografický

obzor,

30, 1984, No. 5,

Fulfllllng tasks under con:lltlons of the Slowak Offlce for Geodesy and Cartography
[SOGCJ 'wlth a speclal wlew to the plerlod of last 3 years. Personnel,
lnwestment,
and further
presum:ptlons
for fulflllment of tasks. Fulfllllng state tasks of the branch
and tasks for other customers.
Influence of sclentlflc-technlcal
developrnlent on fulfllllng tasks of the
branch.
Tendency
of further
development
of the
branch.

528.001.8"45-30"[
KOUBA, J. -

437J

KUKUČA, J.

To the 30th Anniversary
phic Research in CSSR

of Geodetic

and

Cartogra-

528.001.8"45-30" [437 J
KOUBA, J. -

KUKUČA, J.

30eanniversalre
de I'investigatlon
tographiqne
en Tchécoslovaqule

géodésique

el car-

Geodetický
a kartografický
obzor, 30, 1984, No 5,
pages 101-106
En měme temps avec I'organlsatlon
unlflée de la
géodésle let de la cartographle
a prls naissance I'investlgatlon
géodéslque
et cartographlque.
Les buts
et les tílches, émanant !de I'évolution
sclentlflcotechnlque résultent :les exlgencJes de l'Economle Natlonale Tchécoslovaque.
Les thěmes sclentlflques
de
recherches
comprenI1lent 6 programmes.
Mesures prlses pour la réallsatlon
des conclusions tlrées de la
8e Sesslon du Comlté Central du Partl Communlste
Tché'coslovaque.

G6Oc\!etlcký a kartografický
obzor, 30, 1984, No. 5,
pp. 101-106
Geo:letlc 'and cartographlc
research
orlgina ted simultaneously
wlth the unifled organizatlon
of g6Odesy and c,artography. Aims and tasks of the scbentlflc-tochnical
development
followlng from demands
of Czechoslovak natlonal economy. Sclentlflc-technlcal themes are arranged
Into 6 programmes.
MeaSUl1BS
taken for reallzlng
concluslons
of the 8th
meetlng of the Central Commlttoo of Czechoslovak
Communlst Party.
528.41.5Z8.425.2
JANDOUR(EK, J.
528.41:528.425.2
JANDOUREK, J.
Methods of Computing aod Adjnsting Speclal Netw,orks, Applicable for the Method of Block Tachymetry
Geodetický a kartografický
obzor, 3D, 1984, No. 5,
pp. 106-113, 4 ng., 2 tab., 8 ref
PosslbiliUes of uslng the method of block tachymetry and ltshorlzontal
an:l vertlcal control, I.e.
the network of the system of blocks, to establlshlng
new speclal networks when a prlorl accuracy Q;f horlzontal control Is glven. Methods of computlng ,and
adjustlng aconcretd
specialnJetwork.
Procedures
of
adjustment solved like a free network, Included the
results achleved, and ch'aracterlstlcs
of accuracy and
followlng concluslons for the use of the method of the
block tachymetry
in geodetlc practlce.

Procédés de calcul et de compensation
appropriés applicables ponr la métbode
que on bloc

des réseaux
tachéométrl-

Geodetický a kartografický
obzor, 30, 1984, No 5,
pages 106-113, 4 Illustratlons,
2 planches, 8 blbllograpohles
Posslbllltés
ďemplol de la méthode taehéométrlqllie
en bloe et du réseau lIJe sa base gé01eslque, c'est .•a"
-dlre du réseau du systeme de blocs pour l'édlfieatlon des nouveaux réseaux ap,proprlés avec la clasSle
de préclsion IPBPP détermlnée
a prlorl. Procédés de
caleul et de compensatlon
ďun réseau
approprlé
concret. Procédés de compensation
résollls en forme
:lie réseau IIbre, y comprls les résultats
obtenlls et
les caractérlst1ques
de préelslon et des eoneluslons
tlrées de ceux-ci, pour I'emplol de la méthode en
bloc tachéométrlque
employée dans IR pratlque géodéslque.

Geodetický a kartografický obzor
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30. výročie zjednotenej geodetickej a kartografickej služby nás zavazuje k náročnejšiemu p-Ineniu perspektívnych úloh
rezortu SÚGK

Ing. Ondrej Michalko,
predseda Slovenského úradu
geodézie a kartografie

(SVŠT) na odbore geodézh a kartografia, stredné
Rok 1984 je pre nás geodetov a.kartograf ov na Sloventechnické kádre nám vychovávajú stredné odborné
sku viacnásobne významný. Je nielen rokom 40. vý.
školy vo viacerých mestách SSR, pričom zameranie na
ročia Slovenského národného povsta.nia, rokom položeodbor geodézie a kartografie trvale majú v Bratislave
nia základu novej sociálne spravodlivej socialistickej
a v Košiciach, na prechodné obdobie to bolo napr.
spoločnosti, v rámci ktorej bola vytvorená zjednotená
v Banskej Štiavnici, v Trnave a v Žiline. V Prešove,
geodetická a kartografická služba, ktorej 30. výročie
si v tomto roku pripom.íname, ale aj rokom 65. výročia
v Lučenci a v Banskej Bystrici prebiehali formy nadpodpísania Leninovho dekrétu o štátnej geodetickej
stavbového štúdia.
Zvyšovanie kvalifikácie sa zabezpečuje aj formou
službe ZSSR. Túto významnú príležitosť vyuzívame
jednak na bilancovanie a hodnotenie činnosti rezortu
postgraduálneho štúdia, najma na SvF SVŠT, odbor
geodézia a kartografia, ktoré v troch kurzoch, zamera·
Slovenského úradu geodézie a kartografie (SÚGK)
ných na špeciálne tematiky, absolvovalo spolu 57
v uplynulých 30 rokoch, ale najma za obdobie posled.
ných 5 rokov, pretože hodnoteniu po 20, resp. 25 ro- inžinierov z praxe. V tomto roku sa začína 4. beh,
v ktorom je 20 inžinierov. Zameraný je na problema.
koch bola venovaná potrebná publicita vydaním prí.
ležitostných publikácH a tiež v našom časopise - Geo· tiku evidencie nehnutemostí (EN) s prehÍbením po·
znatkov o právnych vzťahoch. Vybraní absolventi vy.
detickom a kartografickom obzore, a aj na vytýčenie
sokých škól navštevujú postgraduálne štúdium aj na
nových úloh a stanovenie smerov rozvoj a nášho re·
Vysokej škole ekonomickej v Bratislave, prípadne na
zortu do ďalších rokov.
UIÍiverzite Komenského v Bratislave. Štúdiom popri
Už pri vyššie. uvedených hodnoteniach sme konšta·
zamestnaní získalo 107 pracovníkov vysokoškolské
tovali, že úlohy geodetov a kartograf ov pri výstavbe
a 37;5 stredné odborné vzdelanie. V rámci Odborového
socializmu Sil. stali nepostrádatemými či už pri počia·
točnej štrukturálnej prestavbe nášho priemyslu a po!- strediska vzdelávania pracujúcich Výskumného ústanohospodárstva, či pri súčasnom obrovskom rozmachu
vu geodézie a kartografie v Bratislave (VúGK) je
investičnej výstavby viacerého druhu pri budovaní
školených ročne cca 300-400 pracovníkov v špeciál.
vyspelej socialistickej spoločnosti.
nych technických aj ekonomických tematikách.
Podra dlhodobého plánu rastie aj počet pracovníkov
Keďže charater geodetických a kartografických prác
vyžaduje prevažne živú rudskú prácu, na ich plnenie
s vedeckou hodnosťou. V súčasnosti máme v rezorte
I doktora vied, 9 kandidátov vied a 10 v príprave pre
sú potrebné odborne i politicky zdatné kádre. Na
zvládnutie neustále narastajúcich požiadaviek na geo- dosiahnutie vedeckej hodnosti. podra dlhodobej kon·
cepcie vedeckej výchovy pracovníkov rezortu sa má
detické a kartografické práce bolo potrebné i primerane
v roku 1990 dosiahnuť celkový počet 35 pracovníkov
rozširovať kádrovú základňu, a to podra možnosti
v optimálnej kvalifikačnej štruktúre. Ak v roku 1954 s vedeckou hodnosťou. Kým v roku 1956 malo 19 %
po sústredení mal rezort 1448 pracovníkov, v roku
počtu pracovníkov odborné vzdelanie, k 31. 12. 1983
1968 to už bolo 2946 a k 31. 12. 1983 to bolo 3387 praz celkového počtu stálych pracovníkov bolo už 24,9 %
covníkov, z toho 1726 žien, t. j. 51 % z celkového . s vysokoškolským, 66,6 % so stredným odborným
počtu pracovníkov.
a len 8,5 % so základným vzdelaním.
Vysoká kvalifikovanosť a vhodná kvalifikačná štruk·
Popri raste kvantity sa zvyšovala starostlivosť aj
túra pracovníkov v rezorte je teda rozhodujúcim moo kvalitu, čo sa prejavovalo v zmene kvalifikačnej
štruktúry pracovníkov rezortu. Kým napríklad v ro·
mentom pri plnení úloh hospodárskych plánov.
Prirodzene rudské kapacity treba aj správne vy.
koch po oslobodení bolo v katastrálnej službe na Slo·
vensku systemizovaných cca 300 illŽinierskych miest,
užívať, treba sa opierať o nevyčerpatemé zdroje, ktoré
dnes máme v rezorte 627 inžinierov geodetov a kartosú v iniciatíve pracujúcich. Tieto sa prejavujú róznymi
grafov a ďalších absolventov vysokých škol. Len
formami. Najkomplexnejšou a doteraz najvyššou for·
v roku 1983 naše organizácie prijali 64 absolventov
mou rozvoja socialistického súťaženia sú brigády so·
vysokých škol, 107 absolventov stredných odborných
cialistickej práce (BSP). Táto forma napomáha rozvíjať
škol a II absolventov gymnázií. To bol síce extrémny
tvorivú iniciatívu pracujúcich a podstatnou mierou
prispieva k plneniu úloh. Pret6 vzniku, rozširovaniu
rok, ale jednako priemerný ročný počet cca 20-30 nových absolventov vysokých škol a cca 100-120 ab·
a rastu počtu BSP venujú naše organizácie primeranú
pozornosť. Od vzniku prvých BSP roku 1969 v bývasolventov stredných odborných škol znamenal vítaný
prílev mladých odborných kádrov. Kým vysokoškollom Oblastnom ústave geodézie v Bratislave, v Inži·
nierskej geodézii, n. p., Bratislava a v Slovenskej kar.
ské kádre nám vychováva Stavebná fakulta (SvF)
Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave
tografii, n. p., Bratislava (SK) ich počet z roka na rok
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Medzi prejavy iniciatívy pracovníkov a snahy prispievať k zvyšovaniu spoločenskej produktivity práce,
čo si vefmi vážime, patrí aj zlepšovaterské hnutie a riešenie tematických úloh pre zlepšovaterov. Kým vo
vypisovaní tematických úloh celorezortného charakteru vidíme ešte stále verké možnosti a rezervy, vob·
lasti zlepšovaterského hnutia sa dosahujú uspokojivé
výsledky, aj keď jestvuje určitá diferencovanosť medzi
jednotlivými organizáciami. Kým za roky 1969-1978
bolo realizovaných 56,5 % z podaných návrhov s celkovým spoločenským prínosom v hodnote 3 mil. Kčs,
Na riešenie zložitých otázok organizačných alebo
za posledných 5 rokov bolo realizovakých 60,5 % z potechnologických sa podfa potreby vytvárajú komplexné racionalizačné brigády (21 v roku 1983), prípadne sa daných návrhov a celospoločenský prínos predstavuje
už 7,2 mil. Kčs.
prijímajú združené socialistické závazky (45 v roku
Popri rudskom faktore je v geodézň a kartografu pre
1983), a to predovšetkým na pracoviskách v okresoch,
plnenie úloh rozhodujúce prístrojové vybavenie. Preto
kde si to vynútila potreba spoločne s orgánmi národ·
investičná. politika v rezorte smerovala vždy na vyných výborov, súdov a štátnych notárstiev riešiť otázbavenie pracovísk modernou technikou, ale aj ďalšími
ky všetkých zainteresovaných inštitúcií. Do rozvoj a
prvkami
racionalizačného charakteru.
pracovnej iniciatívy a socialistického súťaženia je
Vďaka porozumeniu a podpore štátnych a politicv ostatných rokoch zapojených cca 94 % z počtu stákých orgánov, ale aj vďaka iniciatíve a angažovanosti
lych pracovníkov. A predovšetkým v masovosti, za·
našich obetavých pracovnikov organizácií, postupne
interesovanosti v socialistickom súťažení a závazkosme vybudovali alebo samostatné, alebo v združenej
vom hnutí, vidíme každoročne záruku plnenia plánu
výstavbe pracoviská vo viacerých okresných mestách,
vo všetkých ukazovatefoch.
ktoré
primerane reprezentujú významnú činnosť reIsteže, na týchto dobrých výsledkoch majú rozhodujúci podiel i ZO KSS, ZO ROH, ZO SZM a ďalšie spolo- zortu geodézie a kartografie.
Obdobie posledných piatich rokov je charakterizočenské organizácie, ktoré na našich organizáciách po.
vané zvýšeným úsilím v celej našej spoločnosti na zasobia organizovane. lch funkcionári sú osobným príbezpečení ochrany pornohospodárskeho a lesného podkladom, vedú pracovnikov k osobnej angažovanosti,
neho fondunielen akonevyhnutnej
zložky životného
zanietenosti a ochote pracovať pre spoločné dobro.
prostredia, ale najma ako výrobného prostriedku.
Popri hmotnej stimulácii sa v rezorte preukazuje
Prvoradým predpokladom úspechu v tomto snažení
uznanie za vynikajúce výsledky práce aj formou moje
plánovanie pornohospodárskej vefkovýroby na verálneho ocenenia a to roznymi stupňami v rámci vlastnej organizácie, ale aj v rámci rezortu. Od roku 1956 deckom základe vychádzajúce z objektívnej skutoč.
nosti o výmere a členení podneho fondu, ktorú preddo roku 1983 sme udelili titul Najlepší, resp. Vzorný
pracovník rezortu spolu 296 pracovníkom, udelili sme stavujú údaje EN.
V súlade s uvedeným zámerom spoločnosti sme
čestné uznanie Za zásluhy o rozvoj geodézie a kartozaktivizovali činnosť nášho rezortu na úseku evidencie
grafie a titul Zaslúžilý pracovník rezortu 195 pracovníkom rezortu a 21 pracovníkom škol a iných inštitúcií.
pornohospodárskeho a lesného podneho fondu. Dnes
Titul Priekopník socialistickej práce dosiaf majú 17 možeme konštatovať, že obetavou prácou sme na
pracovníci rezortu. Spolu 17 pracovníkom rezortu bolo . tomto úseku prispeli k pozitívnym výsledkom vo
vývoji podneho fondu.
udelené štátne vyznamenanie. Z toho jednému Rad
práce, trom štátne vyznamenanie Za zásluhy o výNa ilustráciu súhrnný údaj o vývoji pornohospodárstavbu, 12-tim štátne vyznamenanie Za vynikajúcu
skeho pOdneho fondu v SSR v roku 1983: celkove priprácu a 2 Národná cena SSR. Z našich organizácií je
budlo 568 ha pornohospodárskej a 164 ha ornej pOdy.
držiterom Radu práce a štátneho ryznamenania Za
V zmysle ustanovení o ochrane pornohospodárskeho
zásluhy o výstavbu SK, držitefom štátneho vyzname·
podneho fondu a spoločných predpisov s rezortom
nania Za zásluhy o výstavbu n. p. Geodetický ústav
Ministerstva pornohospodárstva a výživy (MPVž) SSR
Bratislava a n. p. Geodézia Bratislava, držitefom
sme zabezpečovali technickú pomoc, odborné inštruk·
štátneho vyznamenania Za vynikajúcu prácu n. p.
táže a potrebné informácie pri vedení podnikovej eviGeodézia Prešov. Viacerí pracovníci rezortu sú držidencie pozemkov v socialistických pofnohospodárskych
termi medailí, pamatných plakiet, diplomov a uznaní,
organizáciách. Podierali sme sa spoločne s rezortom
ktoré im za prospešnú prácu udelili rozne stranícke,
MPVž SSR na príprave, priebehu a kontrole fyzickej
odborárske alebo hospodárske a štátne orgány, úrady
inventarizácie pozemkov, ktorej výsledky sme prea inštitúcie.
mietli do EN.
Popri oceňovaní a odmeňovaní kolektívov podfa
Za účelom ďalšieho skvalitňovania evidencie pod.
neho fondu sme založili a vedieme evidenciu dočasných
-vnútropodnikových pravidiel sa každoročne udefuje
Červená zástava predsedu SÚGK a Predsedníctva
zmien vo využívaní pozemkov a v posledných rokoch
aj evidenciu o pozemkoch určených na náhradnú reSlovenského výboru 'odborového zvazu (SVOZ) tej
kultiváciu.
hospodárskej organizácii, ktorá dosiahla najlepšie vý.
sledky v socialistickej súťaži. Na úrovni príspevkovej
Napriek sprísneným opatreniam pri ochrane podneho fondu ostávajú aj v súčasnom období nedoriešené
a rozpočtových organizácií sa každoročne udefuje
čestné uznanie predsed~ SÚGK a Predsedníctva
viaceré nepovolené zábery pornohospodárskej pody,
najma z minulosti, ktoré sťažujú našu prácu pri vedení
SVOZ.
narastal, takže v roku 1983 už súťažilo 150 kolektívov
s počtom 2187 pracovnikov. Z toho 133 kolektívov
s počtom 1997 pracovníkov už je nositefom názvu BSP
a z nich 30 pracovníkov je nositefom zlatého odznaku
649 pracovníkov nositefom strieborného a 1318 pracovníkov nositefom bronzového odznaku BSP. Najvyššiu formu ocenen}a, t. j. zápis do Knihy cti ROH na
ÚRO v Prahe, dostali v roku 1983 kolektív BSP
z úseku astralónovej kopírne a litografie SK a kolektív
BSP z oddielu EN v Rožňave, n. p. Geodézia Prešov.
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evidencie pornohospodárskeho podneho fondu v súlade
so skutočným stavom. Toto, ale aj ďalšie priestupky
najma investorova pornohospodárskych podnikov pri
vykonávaní zmien vo využívaní pozemkov, známe ako
nepovolené zmeny kultúr, predkladáme každoročne
orgánom ochrany podneho fondu. Zlepšenie situácie
očakávame rozpracovaním a realizáciou opatrení
k uzneseniu vlády SSR č. 15/1984, ktoré ukladá riešiť
zmeny v stanovených lehotách, na posudzovanie drobných zmien tejto kategórie vypracovať metodiku a vyrovnať hranice medzi poInohospodárskym a lesným
podnym fondom vzájomnou kompenzáciou úbytkov
a prírastkov.
Ďalšiemu skvalitňovaniu evidencie pornohospodárskeho a lesného podneho fondu napomáha aj automatizácia vo vedení písomného operátu EN na rezortnom
počítači EC 1033.Priebežná aktualizácia písomného
operátu na tomto počítači v stanovených termínoch
v bežnom roku umožní v blízkej budúcnosti operatívne
poskytovať sumárne účelové zostavy údajov EN podIa
požiadaviek riadiacich a plánovacích orgánov.
Avšak nielen automatizácia EN, ale aj dobudovanie
mapového fondu máp veIkých mierok (MVM), v plánovanom rozsahu, ako aj postupné usporiadúvanie
právnych vzťahov k nehnuteInostiam, ktoré bude vyvolané nasmerovaním kapacít organizácií rezortu na
komplexné zakladanie evidencie právnych vzťahov
vyšetrovaním v obci v najbližších rokoch, prispeje
podstatnou mierou k vyššej kvalite vedenia EN, a tým
aj evidencie pornohospodárskeho a lesného pOdneho
fondu.
Progresívne sa rozvíjajúca socialistická výstavba
v našej vlasti a stále narastajúci význam evidencie,
ochrany a zveIaďovania podneho fondu a evidencie
a správy ostatného nehnuteIného národného majetku,
si vyžaduje sústavnú údržbu, dopíňanie a všestranné
skvalitňovanie jestvujúceho mapového fondu MVM.
Stav tohoto v podstate veImi nesúrodého štátneho diela bol pri ustanovení zákona 22/1964 Zb. o EN neuspokojivý. K jeho budovaniu a sústavnému skvalitňovaniu na Slovensku sa pristúpilo už v šesťdesiatych
rokoch v nadvaznosti na uznesenie vlády CSSR č.
43/1962 o technickohospodárskom mapovaní, a najma
po uznesení vlády SSR č. 134/1971, ktoré uložilo do
roku 1985 dobudovať mapový fond všade tam, kde
neboli mapy vobec a kde EN bola vybudovaná na roznorodých, technicky nevyhovujúcich mapových proviz6riách. Rozvoju mapovania v tomto období osobitne prospela jednak decentralizácia riadenia týchto prác
na krajské orgány geodézie a kartografie a cieIavedomé
budovanie a rozširovanie mapovacích kapacít pri
plnom využití fotogrametrických metód pri podro bnom mapovaní i zhusťovaní bodových polí a zvlášť
v tom čase prudko sa rozvíjajúca mechanizácia a automatizácia výpočtových, konštrukčných i zobrazovaoích prác. Vďaka tomuto všestrannému technickému
rozvoj u a stálemu pracovnému úsiliu všetkých pracovníkov rezortu, cieI vytýčený citovaným uznesením
vlády SSR, vybaviť celkom 28 % územia Slovenska
novými MVM, bude do konca siedmej paťročnice
v plnom rozsahu splnený. Z plánovanej úlohy vy týčenej uznesením vlády SSR, dobudovať do roka 1985
MVM na výmere 13 788 km2, je koncom roka 1983
dokončené mapovanie 9857 km2• Súčasne vytvárame
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podmienky pre plánovité obrÍovovanie ďalších, technicky zastaraných, už vyše storočných .máp používa.ných pri EN, kde sa ako nejefektívnejšia ukazuje ich
obnova novým mapovaním. Plánujeme udržať v súčasnosti dosiahnutú kapacitu mapovacích prác a obnovu týchto máp na území SSR realizovať v každej
paťročnici na ploche 4000 až 4200 km2•
Z máp stredných mierok je spracovateIsky najnáročnejšia tvorba Základnej mapy CSSR 1 : 10 000. význam a široké využitie tohoto štátného mapového
diela v národnom hospodárstve si vyžadoval dlhodobé
a cieIavedomé riadenie tvorby tak, aby vydávanie postupovalo v súlade s celospoločenskými potrebami. Za
uplynulých 5 rokov sa vydalo cca 1000 mapových listov, čo predstavuje 1/3 územia SSR. Mapové dielo
bude na celom území SSR dokončené v roku 1987.
Geodetické základy sú v podstate dobudované. Ťažiskom výkonov v oblasti geodetických základov zostala údržba a obnova. V československej trigonometrickej sieti v periodických cykloch diferencovaných
podIa typov rajónov a ohrozenia bolo ročne asi 2000
bodov podrobených tejto činnosti.
V Ceskoslov~nskej jednotnej nivelačnej sieti obnova
a modernizácia sa nateraz týka ťahov 1. a II. rádu
v úhrnnej dížke cca 550 km ročne.
Údržba a obnova Ceskoslovenskej gravimetrickej
sietesa vykonáva v ročnom rozsahu asi 60 bodov.
Na siete geodetických základov sú však v súčasnosti
kladené zvýšené požiadavky z hIadiska ich úplnosti
apresnosti.
Obnova geodetických sietí prebieha súbežne s údržbou za účelom doplnenia a ucelenia chýbajúcich bodov, resp. častí sietí.
Úlohy požadované roznymi rezortmi boli zabezpečevané v súlade s potrebami národného hospodárstva.
Prednostne boli zabezpečované požiadavky pre
energetiku, najma pre 4. vetvu tranzitného plynovodu
a pre jadrové elektrárne v Jaslovských Bohuniciach
a Mochoviach.
V zmysle uznesenia vlády SSR č. 302/1981 na zabezpečenie úloh z uznesenia Predsedníctva vlády
CSSR č. 174/1981 o zabezpečeni prieskumu a výberu
lokalít pre jadrové energetické zariadenia a ich sledovanie pri výstavbe a prevádzke bol VÚGK poverený
koordináciou geodetických prác v SSR.
V krátkych termínoch bola púlohovo a výškovo určená sieť hlavných vytyčovacích bodov pre sústavu
vodných diel na Dunaji. V seizmicky aktívnej oblasti
Podunajskej nížiny bola vykonaná ďalšia etapa opakovaných nivelácií, čo má okrem iného osobitný význam pri projektovaní a výstavbe vodných diel na
Dunaji.
Na objednávku národných výborov je vyhotovovaná technická mapa mesta pre hlavné mesto SSR
Bratislavu, Košice, Prešov a Bardejov.
Boli sledované vertikálne pohyby v pamiatkovo
chránených oblastiach, najma v historickom jadre
mesta Kremnica a v priestoroch bratislavského hradu.
VeIkú pozornosť odbornej a kultúrnej verejnosti vyvolalo vydanie Atlasu SSR v roku 1980. Toto rozsiahle,
obsahovo podrobné a komplexne spracované atlasové
dielo je dokonalým obrazom vysokej úrovne kartografie a polygrafie, na ktorú sa rezort vypracoval za
pomerne krátke obdobie svojej existencie.
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V objeme 5-7 mil. Kčs ročne boli vydávané príručné, nástenné a reliéf ne mapy, atlasy a glóbusy pre
základné a stredné školy. Edícia týchto kartografických diel sa postupne prepracúva a dopÍňa v súlade
s novými osnovami pre výučbu zemepisu a dejepisu
na školách.
Postupne bol skvalitňovaný a rozširovaný pomerne
bohatý sortiment kartografických diel pre verejnosť.
Na tomto mieste treba spomenúť novinky v edícii turistických máp, orientačných máp významných miest
SSR, súbor politickovýchovných a agitačných máp.
Motoristická verejnosť so záujmom prijala vydanie
Autoatlasu Európy, ktorý dlhé roky chýbal na našom
trhu.
Podstatnú časť objemu prác na úseku EN tvorilo
vyhotovovanie geometrických plánov. V šiestej paťročnici bolo vyhotovených 89 072 geometrických plánov na majetkoprávne usporiadanie vlastníckych a
užívacích vzťahov k pozemkom. V prvých rokoch
siedmej paťročnice počet vyhotovených geometrických
plánov prudko stúpol, keď do konca roka 1983 vyhotovili organizácie rezortu 91091 geometrických
plánov pre socialistické organizácie a obyvateIstvo.
Neuspokojivá situácia pretrváva pri porealizačnom
zameriavaní sídlisk a nových investičných celkov, pre·
tože investorské organizácie si neplnia povinnosti vyplývajúce im zo zákonných ustanovení.
Dohliadacia a koordinačná činnosť je vykonávaná
v 178 organizáciách, kde sú zriadené geodetické pracoviská. V mimorezortných organizáciách s geodetickými zložkami pracuje 869 odborných pracovníkov,
z toho 450 s vysokoškolským vzdelaním. 156 pracovníkov má osvedčenie o splnení kvalifikačných podmienok
na overovanie výsledkov geodetických prác a 138 pracovníkov má preukaz sposobilosti na výkon funkcie
zodpoveného geodeta. Z rezortných pracovníkov má
toto oprávnenie 58 pracovníkovo
Rozvoj geodézie a kartografie je úzko zviazaný
8 celkovým vedeckotechnickým
pokrokom vo svete
a predovšetkým s rozvojom prístrojovej techniky, vý.·
počtovej techniky a s výsledkami výskumu v technologickej oblasti. V rf;lzorte SÚGK sa postupné uplatňo-

Geodeticko.kartografická spoločnosť ČSVTS pripravuje
v dňoch 4.-6. 9. 1984 ďalšiu kartografickú konferenciu
s medzinárodnou účasťou v Bratislave. Motto konferen·
cie je "Vedeckotechnickým
rozvojom
k vyššej
kvalite a efektívnosti
kartografickej
tvorby".
Konferencia obsiahne a zhodnotí vedeckotechnický
prínos za ostatné roky v tvorivom rozvíjaní foriem
logicko.grafického - reprodukčného prejavu a harm6nie mapy v grafickej koncepcii a kompozícii. Súčasne
program obsiahne systémové zostavovanie komplex-

vanie výsledkov technického rozvoj a prejavilo v modernizácii meračských technológií, najma nasadzovaním elektronických diaIkomerov, ďalej automatizá·
ciou spracovateIských etáp a v celkovom zvýšení
kvality výkonov.
Hlavným zdrojom inovácií ovplyvňujúcich rozvoj
geodézie a kartografie je výskum organizovaný rezort·
ným plánom technického rozvoja. V rokoch 1981 až
1983 sa v rezorte SÚGK riešilo 11 výskumných úloh,
členených na 42 čiastkových úloh, z ktorých sa úspešue
doriešilo 29 čiastkových výzkumných úloh a do praxe
sa zaviedlo 23 realizačných výstupov nehmotného
charakteru.
Urýchlenie vedeckotechnického rozvoj a a aplikácie
jeho výsledkov v geodetickej a kartografickej praxi sa
aj v rezorte SÚGK orientuje na zásady prijaté v uzneseniach 8. zasadania ÚV KSČ a zasadania ÚV KSS.
Dokumenty SÚGK a jednotlivých organizácií v tomto
smere obsahujú súhrn opatrení, ktorých dosledné
splnenie bude znamenať ďalší vzostup úrovne technického rozvoja v rezorte SÚGK.
Významnou inováciou v oblasti výkonu geodetic.
kých a kartografických prác hodnoteného obdobia
bolo rozširovanie nasadenia automatizácie do technologických procesov. Automatizácia sa presadila najma.
v týchto oblastiach: EN, spracovanie MVM, práce
inžinierskej geodézie a tvorba kartografických diel.
Dóležitým regulátorom perspektívnej činnosti rezortu SÚGK sa stal "Dlhodobý výh1ad rozvoja geodézie a kartografie v rezorte SÚGK do roku 1995"
spraeovaný v intenciách uznesenia vlády SSR č. 26/
/1983 o ďalšom postupe prác na dlhodobom výhrade
rozvoj a ekonomiky SSR a o príprave osmeho 5RP.
Pri príležitosti 30-ročného jubilea zjednotenia nášho
rezortu si uvedomujeme, že pozitívne výsledky, ktoré
sme dosiahli, boli podmienené jednoznačnou podporou
Komunistickej
strany Československa. Oprávnene
možno vyslovit presvedčenie, že aj v budúcnosti bude
rezort SÚGK čestne Plniť úlohy, ktoré sú mu uložené
straníckymi a vládnymi orgánmi.

ných technol6gií, pracovno.výrobných postupov, po·
žiadavky na objektívnosť, exaktnosť, optimálnu spo·
ločenskú komunikáciu z aspektov adresných a potencio.
nálnych užívatelov máp. Určená je kartografom, geo·
grafom, geodetom, fotogrametrom i odborníkom z polygrafie.
Program sa bude členiť na tri oblasti: všeobecné
problémy kartografie; plánovanie, riadenie a spracova·
nie máp; kartografické modely a výstupy tematického
mapovania. Súčasťou programu konferencie budú:
kartografická výstava (mapy, pomocky); odborné exkurzie; panelové diskusie na témy' tvorba máp, technol6gia
spracovania máp; spoločenský večer.
.Konferenciu organizačne zabezpečuje Dom techniky
ČSVTS, 832 27 Bratislava (Ing. O. Haramiová).
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Geodetickt a kartografickt obzor
ročník

Počátkem roku 1954 byla vytvořena jednotná organizace geodézie a kartografie v ČSSR. Třicáté výročí
tohoto významného opatření je příležitostí bilancovat
zkušenosti, dosažený pokrok v uplatnění geodézie a
kartografie v národním hospodářství i vše, co se podařilo vykonat ve prospěch rozvoje goedézie a kartografie a zlepšení sociálních a ekonomických podmínek
práce geodetů a kartografů v našem socialistickém
státě. Bilance uplynulých let je radostná a pozitivní.
Současně s jednotnou organizací geodézie a kartografie vznikl i geodetický a kartografický výzkum.
Podnět k jeho vytvoření a systematickému rozvíjení
dala spolupráce geodetických služeb socialistických
států (GSSS), jejíž plánovitý a vzájemně koordinovaný
rozvoj se datuje od roku 1952. Zkušenosti geodetické
služby SSSR v oblasti vědy a techniky byly hlavním
zdrojem poznatků pro tvorbu koncepce výzkumu, jeho
řízení a uplatnění jeho výsledků ve společenské praxi.
Každý nový poznatek, nový přínos mnohostranné
i dvoustranné spolupráce geodetických služeb socialistických států přináší podněty k další tvůrčí výzkumné aktivitě. Je spolu s praxí kritériem kvality a efeknosti geodetického a kartografického výzkumu. Tomuto příznivému prostředí vděčíme za to, že uplatněním
tvůrčí aktivity a schopností výzkumných a výrobních
pracovníků se v uplynulém 30tiletém období podařilo
realizovat řadu základních vědeckotechnických inovací.
Mezi první výsledky mezinárodní vědeckotechnické spolupráce GSSS patří čs. státní geodetické, topografické a kartografické dílo. Také vytvoření komplexní kartografické výroby, zahrnující tvorbu a vydávání
map a atlasů pro národní hospodářství, školy a veřejnost, vycházelo z koncepce sovětské kartografie. Orientace geodetických a kartografických prací na prvořadé
potřeby čs. národního hospodářství, koncentrace sil
a prostředků na zabezpečení naléhavých úkolů rozvoje
ekonomiky a pro potřeby obrany státu, rozvoj inženýrské geodézie, urychlení vědeckotechnického rozvoje na základě intenzívní mezinárodní mnohostranné
a dvoustranné vědeckotechnické spolupráce i další
realizované záměry jsou výsledkem tvůrčí aktivity kolektivu geodetů a kartografů ČSSR a sou činnosti
GSSS.

II. Cíle vědeckotechnického rozvoje po 8. zasedání
ÚV KSC
Třicáté výročí je příležitostí především zhodnotit současný stav a nejbližší úkoly vědeckotechnického rozvoje geodézie a kartografie. Orientace čs. národního
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K 30. výročí geodetického a kartografického výzkumu v ČSSR

I. Úvod

30/72, čislo

hospodářství na intenzívní rozvoj vyžaduje ve smyslu
závěrů XVI. sjezdu KSČ a 8. zasedání ÚV KSČ vyšší
uplatňování výsledků vědeckovýzkumných a vývojových prací nejen v geodetické a kartografické výrobě,
ale i v dalších odvětvích národního hospodářství. Tam
se využívají výsledky geodetických a kartografických
prací, které pomáhají řešit řadu závažných národohospodářských problémů, jako je
-

ochrana a plné využívání zemědělského a lesního
půdního fondu, vody a životního prostředí,
- rozvoj palivoenergetické základny, zejména výstavba jaderných elektráren a těžba uhlí za extrémních podmínek,
- zvýšení kvality a zhospodárnění prací v investiční
výstavbě, především pořádek v inženýrských sítích, v dokumentaci dokončené výstavby a v dalších pracích ve velkých městských aglomeracích,
--' zhospodárnění a zkvalitnění provozu všech druhů
dopravy,
- zvyšování exportní schopnosti čs. ekonomiky,
- zlepšování úrovně služeb obyvatelstvu aj.
Potřeby čs. národního hospodářství vyžadují, aby
na ně byly orientovány tvůrčí síly geodetů a kartografů. Lze předpokládat, že toto zaměření dále rozšíří okruh působnosti geodézie a kartografie v národním hospodářství. Z této orientace vyplývá potřeba
vysoké technicko -ekonomické úrovně geodetických a
kartografických prací, včetně rozvoje automatizace.
Tomuto zaměření odpovídá i tematické plánování vě·
deckovýzkumných prací, metody a formy řízení vědeckotechnickéhe rozvoje, zahrnující mezinárodní vědeckotechnickou spolupráci GSSS na smluvním základě, stoupající účast výrobních organizací na řešení
výzkumných témat, rozvoj tvůrčí aktivity a socialistické iniciativy co nejširšího kolektivu pracovníků geodézie a kartografie při řešení programů komplexní socialistické racionalizace rozvoje, vynálezcovského a
zlepšovatelského hnutí za součinnosti orgánů a organizací ROH, ČSVTS, SSM aj.

III. Programy geodetického a kartografického výzkumu
Vědeckovýzkumná
gramů:
-
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Zdokonalení plánovitého řízení a organizace geodetických a kartografických prací
Automatizace mapování ve velkých měřítkách
a evidence nemovitostí (EN)
Racionalizace kartografie

Geodetický a kartografický obzor
102 ročník 30/72, číslo 5/1984

-

Zdokonalení geodetických základů
Rozvoj inženýrské geodézie
Využití metod a prostředků dálkového průzkumu
Země (DPZ) pro čs. národní hospodářství.

1. Zdokonalení
zace

plánovitého

řízení

a "organi-

Výzkumný program věnovaný problematice zdokonalení plánovitého řízení a organizace geodetických a kartografických prací s využitím ekonomicko-matematických metod a prostředků automatizace patří mezi nová
výzkumná témata. Podnět k jeho zařazení dala skutečnost, že komplexní geodetické a kartografické organizace v našem státě i v dalších socialistických zemích
mají k dispozici ve stále větším rozsahu prostředky
výpočetní techniky, které využívají nejen pro vědeckotechnické výpočty a hromadné zpracování dat o nemovitostech, ale i k racionalizaci řízení, k úspoře administrativy i k řešení stále složitějších otázek rozhodování.
V rámci tohoto programu jsou nejaktuálnější tato
témata: Tvorba automatizovaných systémů řízení jako
součást opatření ke zdokonalení soustavy řízení geodézie a kartografie. V průběhu 7. pětiletky se za účasti
organizací geodézie a kartografie řeší typový automatizovaný systém řízení podniků. Jeho jednotlivé subsystémy se postupně implementují v organizacích,
které disponují potřebnou výpočetní technikou. Současně s řešením automatizace na úrovni podniků je
stále naléhavější potřeba tvorby automatizovaného
systému řízení na úrovni odvětví. Této problematice
a dále zdokonalení automatizovaného systému řízení
podniků obsahujících řešení složitějších úloh řízení
(automatizovaný systém řízení podniků 2. generace)
předpokládáme věnovat společné úsilí v nejbližších
letech. Již dosavadní práce při řešení tohoto tématu
ukázala jeho efektivnost. Důsledné prosazování systémových poznatků při automatizovaném řešení úloh
řízení vyžaduje zajistit návaznost každé úlohy na
všechny ostatní. Stále složitější úlohy systému řízení
jsou řešeny s využitím výpočetní techniky. Zásada
jednoho vstupu každé informace do systému a její vícenásobné zpracování přináší efekt v úspoře administrativních prací a v možnostech zvýšit úroveň řízení
(varianty rozhodování, optimalizační úlohy aj.).
Tvorba technických předpisů pro geodetické a kartografické práce je velkým zdrojem růstu efektivnosti.
Návrhy jsou zpracovávány s využitím progresívních
zkušeností nejlepších pracovišť celého odvětví. Tvorba
nových technologických postupů a obnova technických předpisů na základě výsledků výzkumu a racionalizačních opatření bude i v budoucích letech stálým
tématem geodetického a kartografického výzkumu.
Zdokonalení odvětvové soustavy vědeckotechnických a ekonomických informací (VTEI) je i významným faktorem zkvalitnění a zefektivnění vědeckotechnického rozvoje. To platí zejména pro zemi s relativně malým vědeckovýzkumným potenciálem, který
tvoří necelé 1 % celosvětové výzkumné základny
v geodézii a kartografii. Proto aktuální, přesné a spolehlivé informace o pokroku dosaženém v mezinárodním měřítku i na předních pracovištích v našem státě
tvoří východisko pro rozhodování o zařazení každého
tématu i jeho řešení. Dosud není k dispozici relevantní

mezinárodní automatizovaný systém VTEI geodézie
a kartografie. Dosavadní poznatky ukazují, že vzhledem k rozsahu informací odvětvového systému VTEI
je nejefektivnější takový systém vytvářet v mezinárodní spolupráci. Proto je aktuální spolupráce s GSSS
příp. i v širším měřítku při vytváření a provozu takového informačního systému, včetně příp. spolupráce
s mezinárodními nevládními organizacemi (FIG, ISP,
ICA aj.).
Patříme k několika státům, které mají k dispozici
vhodné selekční jazyky, např. pracovní verzi tezauru
deskriptorů automatizovaného systému VTEI geodézie a kartografie. V jeho ověřování, zdokonalování
a v mezinárodní dělbě práce při zpracovávání informací a automatizaci spatřujeme směr dalšího vývoje
racionalizace současného odvětvového systému VTEI.
Oílem uvedených záměrů je lepší informační zabezpečení výzkumu, výroby i řídících pracovníků celého
odvětví.
Řízení geodézie a kartografie v podmínkách intenzívního rozvoje čs. národního hospodářství předpokládá dosahovat dynamického rozvoje při snížených
vstupech a limitech a plně uspokojovat požadavky
a potřeby všech odvětví, která využívají výsledky
geodetických a kartografických prací. Tato orientace
vyvolává potřebu výzkumu v oboru ekonomiky geodetických a kartografických prací. V té souvislosti jsou
aktuální nová témata, např.
-

-

Optimální parametry jakosti geodetických a kartografických prací (uživatelská jakost)
Národohospodářská
efektivnost geodetických a
kartografických prací (jednotný způsob měření
společenské efektivnosti práce ve všech odvětvích
národního hospodářství na základě porovnání
výsledků práce - užitku - a nákladů)
Prognózy, dlouhodobé výhledy a koncepce rozvoje
geodézie a kartografie.

2. Automatizace
řítkách
a EN

mapování

ve

velkých

mě-

Stav mapového fondu ve velkých měřítkách v období
soustředění geodetické služby byl v celostátním rozsahu nevyhovující. Nejhorší situace byla na území
Slovenska. Bytová a investiční výstavba i jiná odvětví
národního hospodářství požadovaly mapy tohoto
druhu. Proto se geodézie a kartografie musela orientovat na jejich tvorbu a obnovu. Výzkum se zabýval již
na samém počátku aktuálními otázkami tvorby tohoto
mapového díla. Zpracovaná státní norma "Mapy velkých měřítek" vycházela z bohatých zkušeností praxe
i z nových požadavků a progresívních technických
parametrů.
Z metodického hlediska se pro tvorbu mapy velkého
měřítka zvolily jako nejperspektivnější fotogrammetrické metody, které dávaly předpoklady urychlení
a zefektivnění prací. Výzkum zkoumal možnosti po-'
užití fotogrammetrických metod pro tvorbu technickohospodářské mapy v měřítkách 1: 5000, 1: 2000
a 1 : 1000 za podmínky dodržení vysokých parametrů
přesnosti mapového díla, tradiční pro náš stát. výzkum se věnoval zejména analýze vlivu jednotlivých
druhů chyb fotogrammetrických metod, dále možnostem využití výpočetní a automatizované zobrazovací
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techniky, problematice tvorby číselných map. Byla
vypracována kritéria přesnosti technickohospodářské
mapy na základě statistické analýzy dosahovaných
výsledků.
Současkě se hledaly možnosti racionalizace polních
prací za předpokladu využití nové přístrojové techniky, zejména elektronických dálkoměrů, výpočetní
techniky a dalších zařízení. Nové technologické postupy umožnily zvýšit produktivitu práce a zkrátit
výrobní cyklus mapování.
V současné době je jako výsledek vědeckotechnického rozvoje při mapovacích pracích zavedena automat.izovaná tvorba map. Ze vstupních údajů se automatizovaně zpracovávají nejen výpočty, ale i kresba
polohopisu s využitím automatických koordinátorů.
V oblasti EN, pro niž se v plném rozsahu využívají
mapy velkých měřítek, se vědeckotechnický rozvoj
kromě toho věnoval racionalizaci zpracování a obnovy
písemného operátu. Na počátku to byla technologie
mechanizovaného zpracování údajů EN s pomocí děrnoštítkových strojů, která po úspěšném vyřešení byla
zavedena do praxe. Pčzději, v souladu S rozvojem výpočetní techniky, se vývoj orientoval na automatizované zpracování údajů EN na středním počítači. Byly
zpracovány a v praxi realizovány technologické postupy pro automatizovanou obnovu a údržbu písemného operátu a sumarizaci údajů EN. Tyto postupy
se postupně optimalizují z hlediska kvality a hospodárnosti zpracování i z hlediska přípravy přechodu na
vyšší typ výpočetní techniky. Ve stádiu výzkumu
a ověřování je databázové zpracování písemného
operátu EN.
Výzkumné práce v oboru mapování ve velkých mě·
řítkách se v dalším období budou řídit celospolečenskými požadavky na tento druh základních map.
které budou sloužit různým odvětvím národního hos·
podářství. Základním cílem výzkumu bude postupně
rozvíjet automatizaci prací, které se dosud v plném
rozsahu nebo zčásti vykonávají dosavadními tradičními metodami,. zdokonalit již existující automatizované postupy a koncepčně pracovat v oblasti tvorby
číselných základních map velkých měřítek (ZMVM).
Z tohoto hlediska bude pro výzkum v této oblasti
rozhodující další trend v rozvoji měřické, výpočetní
a zobrazovací techniky v mezinárodním měřítku.
Bude pokračovat výzkum další automatizace sběru
informací. Přitom se předpokládá využívat dosavadní
i zdokonalené modifikace geodetických a fotogrammetrických přístrojů, ale i perspektivně vyvíjených
přístrojů na zcela nových principech. Zdokonalí se
celková koncepce výpočetních a zobrazovacích prací
s využitím interaktivních mapovacích metod a systémů. Soustředěná pozornost se bude věnovat koncepčním, tvůrčím a realizačním pracím v automatizovaném informačním systému a integraci s informačními
systémy jiných odvětví.
Protože ZMVM má mnohostranné využití, musí jako
technický podklad a zdroj informací pohotově zobrazovat a poskytovat aktuální stav. Výzkum automatizované tvorby, obnovy a údržby této mapy bude
hledat možnosti zkrácení cyklu všech prací.
Snaha udržovat ZMVM v souladu se skutečností
bude součástí modernizace EN. Zákonné normy o půdě, o její evidenci a ochraně budou vyžadovat zdokonalení programového systému EN ve vztahu k mož.

nostem inovací technických prostředků (především
výpočetní techniky) a ve vztahu k informačním systémům jiných odvětví národního hospodářství. Vzhledem k přetrvávajícím problémům v právních vztazích
k nemovitostem se budou výzkumné práce orientovat
i tímto směrem.
Součástí prací tohoto programu je i výzkum a příprava automatizovaného informačního systému geodézie a kartografie.
3. Racionalizace

kartografie

Výzkum v oboru kartografie i kartografická výroba se
rozvíjely v součinnosti s výzkumnou a výrobní základnou GSSS. Výzkumný program v oboru kartografie obsahuje otázky tvorby, vydání a obnovy základních a tematických map, rozvoj techniky a technologie kartografických prací aj. Státní kartografické
dílo OSSR i socialistických států má vysokou mezinárodní úroveň.
Kartografický výzkum řešil v uplynulém období
otázky teorie kartografie, zejména však naléhavé potřeby kartografické výroby. Mezi nejvýznamnější výsledky patří
-

-

-

-

čs. přínos k rozvoji teorie kartografie s mezinárodním ohlasem,
vytvoření koncepce, metodiky a racionální technologie čs. státního kartografického díla celé měřítkové řady,
tvorba komplexních kartografických děl - Atlas
CSSR, Atlas čs. dějin, Atlas SSR, oceněné státními
vyznamenáními a Národní cenou SSR,
společná kartografická díla GSSS, např. Mapa
světa 1 : 2,5 mil.,
návrh soustavy kartografických učebních pomůcek,
koncepce, metodika a racionální technologie tvorby
a vydávání tematických map pro řadu odvětví
národního hospodářství,
automatizace v kartografii aj.

Dosavadní výsledky při řešení otázek kartografického výzkumu i zkušenosti kartografické výroby ukazují, že základním úkolem kartografie je plné uspokojení potřeb různých odvětví národního hospodářství, vědy a kultury kartografickými díly, včetně tematických
map. Tyto požadavky lze uspokojit pomocí nových
technologií, materiálů a automatizace, která výrazně
sníží rozsah a namáhavost ručních prací.
K základním současným i perspektivním tématům
kartografického výzkumu proto nutno počítat:
Výzkum automatizovaných systémů tvorby, obnovy a údržby základních a tematických map středních
a malých měřítek s využitím kartografických bází dat.
Příznivou podmínkou pro řešení i realizaci tohoto závažného tématu je dostupná čs. výpočetní technika
a počítačová grafika, která podle současných předpokladů bude v dalším období k dispozici. Efektivnost
tohoto tématu lze předpokládat zejména v oblasti
koordinovaného sběru a zpracování dat a tvorby tematických map pro odvětví čs. národního hospodářství.
Racionalizace využívání kvalitních materiálů, postupů a pomůcek pro kartografické a polygrafické
práce patří mezi témata zásadního významu. Dlouho-
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dobým cílem je postupné snižování závislosti na do·
vozu materiálů a .náhrada materiálů působících na
zhoršování životního prostředí.
Kartografické aplikace DPZ.
Zkušenosti z tvorby tematických map a komplexních
kartografických děl, zejména politicko.odborný Vj~znam a mezinárodní ohlas Atlasu SSR, dokumentují
potřebu tematickou a komplexní kartografii dále rozvíjet. Vedle automatizace kartografické tvorby se
ukazují možnosti využít k tomuto cíli i kartografické
aplikace DPZ.

Sjednocená geodetická služba vykonala řadu náročných prací ve výzkumu budování a aktualizace geodetických sítí. Má velký podíl i na mezinárodní spolupráci, a to nejen ve výzkumu bodových polí, ale i v základních, globálních geodetických úlohách spojených
se zpřesňováním parametrů zemského elipsoidu, geoidu
a kv~igeoidu. V této oblasti základního výzkumu sehrál důležitou úlohu Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický (vUGTK). Zásluhou vy·
budování geodetické observatoře Pecný se uskutečnily
významné práce v geodetické astronomii, družicové
geodézii a fyzikální geodézii. Toto pracoviště se úspěšně podílelo na mezinárodních družicových programech
INTERKOSMOS a ISAGEX a nadále spolupracuje
v KAPG a v mezinárodní časové a šířkové službě. Za
mimořádně významné lze pokládat výsledky výzkmllu
výšek geoidu a určování nejvhodnějších parametrů
zemského elipsoidu, které byly přijaté jako závazné
i valným shromážděním Mezinárodní unie geodetické
a geofyzikální (MUGG) - Grenoble 1975. VúGTK
dosáhl významných úspěchů i ve vývojových a kon.
strukčních pracích, především zdokonalením cirkumzenitálu, přístroje pro určování zeměpisných souřadnic, který se řadí mezi nejpřesnější přístroje tohoto
druhu v mezinárodním měřítku. Z dalších prací lze
uvést výzkum slapových variací, výzkum vertikálních
i horizontálních pohybů zemské kůry, účast na měření
základny kosmické triangulace, výzkum budování trilateračních sítí, měření délek, tvorby technologie budování geodetických základů v rozvojových zemích
aj.
V celostátní spolupráci byly provedeny vědecké
práce základního významu spojené s převodem čs.
trigonometrické sítě z Křovákova systému do mezi·
národního Gauss-Kriigerova systému. Výzkumně byl
rovněž připraven převod čs. jednotné nivelační sítě ze
soustavy ortometrických výšek do soustavy normálních výšek. V mezinárodní spolupáci má čs. gaodetická služba aktivní účast na přípravě a zpracování
mapy recentních pohybů východní Evropy, mapy recentních pohybů Karpatsko-Balkánské oblasti, na společném vyrovnání Jednotné astronomicko-geodetické
sítě, nivelační sítě a gravimetrické sítě. Rovněž je třeba
uvést úspěšnou činnost Střediska recentních pohybů
zemské kůry (ICRCM), které jako součást VÚGTK
od roku 1976 plní úkoly mezinárodního pracoviště
MUGG.

Po zřízení Výskumného ústavu geodézie a karto·
grafie (VúGK) v Bratislave v roce 1970 se i v resortu
Slovenského úradu geodézie a kartografie (SÚGK) vy·
tvořily příznivější podmínky pro vědeckou tvořivou
činnost. Výsledkem v geodetických základech jsou
nové metody a poznatky z oblasti analýzy přesnosti
trigonometrických sítí, metodika budování geodetic·
kých sítí na principech matematické a geodetické
optimalizace (ve spolupráci s Ústavom merania a meracej techniky SAV) a vývoj metodiky matematicko.
-statistického výzkumu přesnosti světelných dálkoměrů.
Výzkumná pracoviště obou resortů pracují na vývoji metod a sledování prostorových změn polohy bodů
v oblastech předpokládané výstavby velkých energetických děl, především jaderných elektráren. V této
části prací se čs. geodetický výzkum nezastupitelně
zúčastňuje na rozvoji energetiky, jednoho z prioritních
programů rozvoje čs. národního hospodářství. Teoretický základ těchto prací představují dlouhodobé
komplexní výzkumy pohybů zemské kůry na řadě geodynamických polygonů.
V současné době jsme svědky nových mezinárodních
tendencí ve výzkumu i v praxi oboru geodetických
základů. Ještě výrazněji se rýsují nové podstatné
prvky pro blízkou budoucnost. Významnou úlohu zde
sehrává dynamický pohled na zemské těleso a jeho
další geodetický výzkum. Z hlediska metod tohoto výzkumu jsou rozhodující aplikace dopplerovských a laserových aparatur a inerciálních měřických systémů.
Jako pokračování současných prací v ČSSR i v mezinárodním měřítku lze předpokládat další zdokonalení
geodetických sítí, počínaje zvyšováním přesnosti délkových a úhlových měření na základě nových typů
přístrojů a vylučováním vnějších atmosférických vlivů. Kromě toho budeme pokračovat ve výzkumu optimalizačních postupů a ve vývoji procedur pro tvorbu
optimálních struktur v daných konfiguracích sítí v troj.
rozměrném prostoru. Tyto práce budou tvořit základ
dalšího zdokonalování a zpřesňování metodických
návodů a technologických postupů pro sledování dy.
namiky zemského p'ovrchu území ČSSR pro potřeby
výstavby dalších energetických děl.
Aktuální bude otázka obnovy trigonometrických
a gravimetrických sítí na území celého státu nebo aspoň
ve vybraných oblastech. Úkolem výzkumu v této souvislosti bude vypracovat technologický postup převyrovnání jednotlivých částí nebo celé JTSK s využitím
novějších m,ěření. Uvedené směry výzkumu vyžadují
zintenzívnit výzkum matematických, matematicko-statistických a interpretačních metod i zdokonalení
a rozšíření aplikace metod vyrovnání rozsáhlých geodetických sítí. Matematické a numerické zpracování
výsledků výzkumných a provozních prací si vyžádá
v úzké spolupráci zainteresovaných pracovišť, zejména
pracovišť základního výzkumu v ČSAV a SAV, zkoumat možnosti tvorby takových matematických a stochastických modelů, které umožní zvládnout proble.
matiku systematických vlivů na výsledky měření,
aby se v dobré shodě teoretického modelu se skuteč.
ností dosáhlo reálnějších parametrů přesnosti geodetických bodů.
V souladu s mezinárodními tendencemi bude nutno
opustit dosavadní terestrické metody budování sítí
vyšších řádů a bodových polí širšího rozsahu a při-
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pravit uplatnění laserových a dopplerovských měření.
Lze předpokládat, že tato úloha bude aktuální v případě obnovy čs. trigonometrické a gravimetrické sítě
i jejich vazby na vyšší mezinárodní systémy. Jen tak
se podaří dosáhnout vyšší úroveň přesnosti a současně
získat potřebné informace o deformacích zemského
tělesa v čase pro potřeby čs. národního hospodářství
a mezinárodní spolupráci. Stejně potřebný je výzkum
možností uplatnit v našich podmínkách inerciální měfické systémy pro práce v geodetických základech
a dále studovat možnosti VÝvoje nových principů
nivelačních měření. Pro potřeby národního hospodářství je žádoucí věnovat se rozvoji postupů a metod
geodetického zjišťování prognóz zemětřesení.
Ze základních úloh geodézie se předpokládá další
studium okrajových úloh, slapových variací pro účely
zpřesňování geodetických a gravimetrických sítí a
studium nových systémů určování variací zemské
rotace a pohybů pólů.
Ke zvýšení přesnosti měření v geodetických základech je žádoucí se i nadále věnovat metrologickým
otázkám, především metrologii délek.
5. Rozvoj

inženýrské

geodézie

Rozvoji metod, technologií a prostředků inženýrské
geodézie a fotogrammetrie bylo nutno věnovat soustavnou pozornost výzkumu, aby bylo možno uspokojit požadavky programu socialistické výstavby národního hospodářství. Tak se objektivně nejrychleji ze
všech ostatních oborů geodézie a kartografie vyvinula
inženýrská geodézie, jíž se dnes zabývá velká část čs.
geodetů. Především byly vyvinuty a v praxi realizovány metody a technologické postupy pro petřeby
stavebnictví. Šlo o metodiku měření deformací na
vodních dílech, o problematiku přesnosti vytyčovacích
prací, o metody kontrolních měření pozemních staveb·
ních objektů, liniových staveb a další práce pro vý.
stavbu. Pro účely projektování inženýrských a dopravních staveb byl vyvinut digitální model terénu.
Pro potřeby průmyslu byly rovněž vyvinuty geodetické měřické postupy, přičemž k tomuto účelu se
uskutečnila řada expertizních prací.
Zvláštní pozornost byla soustředěna k potřebám
městské výstavby, a to ve formě výzkumu číselné
mapy města. Velká část výzkumu v této oblasti byla
věnována výstavbě pražského Metra. K tomuto účelu
byla vypracována koncepce geodetických bodových
polí, postupy geodetických prací pro výstavbu a provoz Metra, včetně přímé účasti na řízení a výkonu
geodetických prací souvisejících s výstavbou.
V této pro geodézii nové, progresívní a vývojeschopné
oblasti prací byla dále zpracována řada normativních
předpisů.
Další plánované úkoly v oblasti mechanizace a automatizace v průmyslu, v rozvoji palivoenergetické zá·
kladny, včetně výstavby jaderných elektráren a ve
výstavbě dalších technologicky náročných komplexů
kladou nároky na technickou úroveň inženýrsko-geodetických prací a jejich racionalizaci v nejširším roz·
sahu. Vzhledem na předpokládané perspektivy rozvoje
národního hospodářství se budou rozvíjet tyto oblasti
geodézie:

-

-

-

účelové mapování vyhotovování mapových
a jiných podkladů pro přípravu, projektování,
realizaci a provoz objektů investiční výstavby,
illŽenýrsko-geodetické práce při realizaci inženýrských staveb, v pozemním stavitelství, v průmyslu, při rozvoji palivo-energetických zdrojů, zejména
při výstavbě jaderných elektráren,
speciální geodetické práce při kontrole, funkční
a provozní spoleWivosti stavebních objektů a průmyslových zařízení.

Vědeckotechnický rozvoj inženýrské geodézie se
v dalším období zaměří na tvorbu technologických
postupů v souladu s požadavky výstavby a vzWedem
k nové přístrojové technice, dále na využívání číselných účelových mapových podkladů pro postupnou
automatizaci projektových prací, pro evidenci staveb,
technických zařízení a podzemních vedení s využitím
údajů i pro účely EN. Aktuální bude vývoj optimál.
ních postupů, metod a technologií vytyčovacích a kontrolních geodetických prací, dále využívání částečně
automatizovaných a automatizovaných měřicích systémů s ko~tinuálním záznamem stavu konstrukce
stavebního objektu resp. průmyslového zařízení se
signalizací kritického stavu, zejména u jaderných
elektráren se zřetelem na jadernou bezpečnost. Velmi
potřebný bude vývoj nových metod a technologií s využitím geodetické laserové a výpočetní techniky a počítačové grafiky. V souladu s potřebou automatizace
tvorby, obnovy a údržby tematických map velkých
měřítek se výzkum zaměří na metody budování a aktualizace evidence inženýrských sítí v interaktivním
systému. Zvláštní pozornost výzkumu v inženýrské
geodézii bude věnována novým aplikacím, novým
poznatkům na styku s jinými obory vědy, které jsou
zdrojem dalšího rozvoje geodézie a kartografie.
6. Využití
národní

metod a prostředků
hospodářství

DPZ

pro

čs.

DPZ jako nejmladší obor a současně program vědeckotechnického rozvoje již prokázal v podmínkách našeho
státu schopnost řešit aktuální problémy zemědělství,
lesního a vodního hospodářství, životního prostředí,
geologie a dalších odvětví. Tento nový obor je charakterizován převratně novou technologií. Vznikl přede.
vším na základě rozvoje kosmické techniky a elektroniky na předělu fotogrammetrie a kartografie za spoluúčasti dalších disciplín.
Spolupráce socialistických států v oblasti DPZ se
rozvíjí po linii geodetických služeb a komise akademií
věd Interkosmos. Na tomto základě se rozšiřuje využívání kosmických informací i materiálů leteckého
snímkování z velkých výšek. Velká plocha zobrazená
na těchto materiálech i způsob zobrazování obsahu
umožňuje získat novou kvalitu informací pronejrůznější účely. Za předpokladu vysoké kvality fotogra.
fických materiálů a leteckých komor lze tyto metody
využít ke sběru informací potřebných pro obnovu
a údržbu základních a tematických map malých
i středních měřítek. Pro účely operativního řízení a
rozhodování např. v zemědělství, lesním a vodním
hospodářství,
ochraně životního prostředí aj. se
s úspěchem využívá fotoleteckých materiálů pořízených z malých výšek.
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Za perspektivní trendy rozvoje DPZ považujeme
Metodické zajištění kvalitních a pohotových materiálů DPZ a jejich zpracování, zejména
-

-

aut()matizace sběru aerokosmických informací,
rozšíření leteckého snímkování z velkých výšek při
vysoké kvalitě leteckých komor a fotografických
materiálů,
využívání leteckého snímkování z malých výšek
pro operativní řízení a rozhodování,
zvýšení kvality zpracování aerokosmických informací s využitím výpočetní techniky,
využití aerokosmických informací pro obnovu a
údržbu základních a tematických map malých
a středních měřítek.

Rozšíření efektivních metod a prostředků dálkového
průzkumu Země pro potřeby odvětví národního hos.
podářství a pro výzkumné účely. V ČSSR jsou vytvářeny organizační, přístrojové a kvalifikační předpoklady pro výzkum i výrobní zpracování materiálů
dálkového průzkumu Země pořízených na základě dohody se SSSR pro potřeby čs. národního hospodářství
v rozsáhlé meziodvětvové spolupráci.

Realizace uvedených vědeckovýzkumných programů
vyžaduje v dalším období zvýšit kvalitu a efektivnost
vědeckotechnického rozvoje. Proto v souladu se závěry 8. zasedání ÚV KSČ bude třeba neprodleně reali.
zovat především tato zásadní opatření:
. Urychlení vědeckotechnického rozvoje je rozhodujícím úkolem intenzifikace geodetických a kartografických prací, na němž se musí společně podílet
výzkum, výroba i řídící sféra. Stále složitější problematika jednotlivých programů nutně vyžaduje,
aby se i pracovníci výrobních organizací ve větším
rozsahu podíleli již na vlastním řešení komplexních
témat. Tím se rozšíří vědeckovýzkumná základna,
přiblíží se potřebám výroby a Urychlí se cyklus
výzkum- vývoj -výroba-užití.

2. Kvalita vooeckovýzkumných praCl Je determinována především kvalitou vědeckých a vědeckotechnických pracovníků. Proto je třeba zvýšit in.
tenzitu vědecké výchovy. Cílevědomě je nutno vyhledávat především mladé, talentované a angažované pracovníky s předpoklady pro vědeckou práci.
Je žádoucí zvýšit počty vědeckých i vědeckotechnických pracovníků vědeckovýzkumné základny
i výrobních organizací.
3. Protože řada témat vědeckovýzkumných prací je
společná i pro další GSSS, je nejvýš naléhavé
zpřesnit, zpružnit a rychleji rozvíjet mezinárodní
vědeckotechnickou spolupráci na smluvním základě
a zabezpečit potřebné strojní investice a pomůcky.
4. Struktura pracovníků v organizacích geodézie a
kartografie se vyznačuje vysokým počtem vysokoškoláků a středoškoláků technického zaměření.
Jsou zde vytvořeny objektivní předpoklady pro
rozvoj tvůrčí aktivity širokých kolektivů pracovníků. Proto řízení socialistické iniciativy při řešení
a realizaci programů komplexní socialistické racio·
nalizace, rozvoje vynálezcovského a zlepšovatelského hnutí, využíváním komplexních racionalizačních brigád a ostatních progresivních forem socialistického soutěžení, za součinnosti ROH, ČSVTS,
SSM a dalších společenských organizací je významným úkolem v procesu intenzifikace geodetických
a kartografických prací. Zkušenosti a dosažené výsledky uplynulých 30 let jsou zárukou, že základní
současný politický úkol - intenzifikace ekonomiky
- bude i v geodézii a kartografii především rychlej .
ším uplatňováním
vědeckotechnického
rozvoje
úspěšně splněn.
Do redakce došlo: 1. 3. 1984
Lektorovali :
Ing. Hynek Kohl,
náměstek pi'edsedy ČÚGK,
Ing. Daniel Le!,ko,
námestnik predsedu SUGK

Způsoby výpočtu a vyrovnání účelových
sítí, aplikovatelných pro metodu blokové'
tachymetrie

1. Úvod
Obsahem příspěvku je řešení a vyrovnání účelových
sítí, aplikovatelných pro metodu blokové tachymetrie.
Vyplývá z možnosti použití renovovaného tachymet.
rického postupu, známého pod názvem metoda blokové tachymetrie, k budování účelových sítí bodového
pole nižších řádů při apriori stanovené třídě přesnosti.
Předmětem řešení je tedy účelová síť systému bloků,

Ing. Jan Jandourek,
katedra geodézie a pozemkových úprav,
FSv ČVUT v Praze

tj. čtyřúhelníků v nichž je vždy mereno více jak
(2k-3) prvků, délkově připojená na k ~ 2 pevné
identické body [7]. Počet těchto připojovacích bodů
přitom stap.ovuje způsob vyrovnání účelové sítě, buďto
přibližným způsobem aplikací podobnostní transformace (k=2), nebo exaktním způsobem řešením tzv.
volné sítě (k>2).
V každém bloku, tvořeném dvěma spojovacími body
a dvěma stanovisky elektronického tachymetru, je
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měřeno pouze na dvou bodech, kterými jsou stanoviska
tachymetru. Skutečnost, že v síti systému bloků je
měřeno na podstatně menším počtu bodů, než je celkový počet bodů sítě a okolnost, že není nutná vzájemná viditelnost mezi sousedními stanovisky v bloku,
představují výhody metody blokové tachymetrie. Při
této metodě, ať je provedena v jakékoliv verzi systému bloků, jsou měřenými určujícími veličinami v síti
místní polární souřadnice (s, 'Ip) cílových a spojovacích
bodů, zaměřené ze stanovisek elektronického tachymetru, které jsou dále převedeny na místní ortogonální souřadnice (O', *x', *y'). Přitom směr osy +x' místního stanoviskového systému, je zcela libovolný, daný
buď okamžitou polohou nuly limbového kruhu, nebo
volbou do připojovací strany. Řešením účelové sítě
systému bloků tedy rozumíme převod místních ortogonálních souřadnic cílových a spojovacích bodů jednotlivých stanoviskových systémů (O', *x', *y'), do
do nadřazeného souřadnicového systému (O, *x, *y)
JTSK, formou přibližného či exaktního vyrovnání
dané sítě. Podstata metody blokové tachymetrie se
tedy týká konfigurace účelové sítě systému bloků,
zobrazené na obrázku číslo 1.

Předmětem úloh exaktních vyrovnání jsou, jak známo,
lineární vztahy mezi diferenciálními změnami těchto
tří druhů charakterizujících veličin. Tyto lineární
vztahy jsou plně reprezentovány Jacobiho maticemi
D (m, r) a A (m, n), které obdržíme linearizací uvedeného funkčního vyjádření dvojího druhu (1). Veškeré
potřebné odvození a definice jsou uvedeny v literatuře
[4] a [7]. Předmětem tohoto příspěvku v dalším bude
vyjádření a řešení konkrétní účelové sítě, vyrovnané
exaktním způsobem formou řešení volné sítě.

~~+,>
2.~Exaktni vyrovnáni účelové sitě tvořené systémem
~íbloků, délkově připojené na k = 3 pevné identické
body
Postupem, uvedeným v literatuře [4] a [7] je řešena
síť, odpovídající typu sítě uvedenému na obrázku lb.
Zvolená síť dvojitého bloku připojená na tři pevné
body, byla zaměřena na lokalitě výzkumné sítě ve
Starém Městě pod Sněžníkem. Síť měřického základu
metody blokové tachymetrie je tvořena třemi stanovisky, třemi spojovacími body a třemi danými pevnými body. V uvedené síti devítibodu bylo měřeno pouze
na třech bodech, tak jak je patrno z následujícího
obrázku číslo 2.
-

A PEVNÝ BOD

o STANOVISKO
• SPOJOVAcí
• PODROBNÝ

Bob
BOD

Metoda blokové tachym.etrie se zaměřením na mapovací stránku byla poprvé publikována v literatuře
[1]. Úlohou metody v podmínkách ČSSR se zabýval
VúGTK Praha, jehož výsledky jsou uvedeny v literatuře [3]. Některé způsoby výpočtu a vyrovnání sítí
systému bloků, tj. sítí měřického základu metody jsou
rovněž publikovány v literatuře [8]. Použitý způsob
exaktního vyrovnání plně vyhovuje konfiguraci zvolené sítě, neboť uvádí v soulad relaci dimenzí veličin,
které charakterizují stav uvažované geodetické sítě.
Těmito třemi druhy charakterizujících veličin jsou:
a) množina měřených veličin T = (tI' t2, ta'." ... tr),
b) množina zprostředkujících veličin S = (Sl' S2" ,sm)'
c) množina souřadnic bodů sítě X = (xv Yv x2, Y2" ..
Xk, Yk), o počtu prvků n = 2k, kde k= počet bodů
sítě.
Mezi uvedenou trojicí druhů charakterizujících veličin jednoznačně platí funkční vyjádření dvojího druhu.
Toto vyjádření nám říká, že libovolná upravená zprostředkující veličina je funkcí jak měřených veličin,
tak souřadnic bodů sítě, čili že platí:

o - TACHYMET~ICKt
•

_

srOJOVAC(

(o),y1')_

MlsTNl

S1A.NOVISKO
&00

SO'J •...•.ONÝ SYST~M

~;;
;:~~
:~~~:
~:~~~l:~~~~:~(
VELltlNY

Podle poznatků literatury [4] je volnou sítí každá
geodetická síť, ve které je pro navázání sítě do souřadného systému (O, *x, *y) použito jen nutného počtu "p"
podmínek. Při tomto způsobu vyrovnání jsou souřadnice všech bodů sítě považovány za přibližné, tedy
i souřadnice daných bodů a na vyrovnání nepůsobí
případné chyby daného základu. Vlastní postup vyrovnání je formou vyrovnání pozorování zprostředkujících s podminkami, jejichž nutný počet je podle [4]
p=3 pro sítě délkové a kombinované, a p=4 pro sítě
úhlové. Jak již bylo uvedeno, je v účelové síti systému
bloků měřeno na podstatně menším počtu bodů, než
činí celkový počet bodů sítě. Tato skutečnost za.příČiňuje, že není splněna základní relace mezi změnami -
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opravami charakterizujících veličin r ~ m < n, která
v naše'm případě je: 20 ~ 17 > 18. Důsledkem této
okolnosti nastává singularita matice normálních rovnic
(AT . Q . A), kde A je Jacobiho matice reprezentující
lineární vztah mezi množinou zprostředkujících veli·
čin a množinou souřadnic bodů sítě a Q (m, m) je maticí vah zprostředkujících veličin 8i ie (l,m), získaná
všeobecným zákonem přenášení vah z matice vah
měřených veličin P (r,r) vztahem Q ={D. P-l. DT)-I,
odvozeným v literatuře [4]. V tomto vztahu je matice
D (m,r) Jacobiho maticí reprezentující lineární vztah
mezi změnami - opravami měřených a zprostředkujících veličin. Zajištění regulárnosti matice normálních
rovnic a tím umožnění vlastního řešení úlohy vyrovná.
ní je provedeno volbou podmínek na umístění sítě
v souřadném systému prostřep.nictvím podmínkové
matice B (p,n). Volba podmínkové matice, možná
podle literatury [4] několikerým způsobem, je zde
provedena tzv. Modifikovanou Helmertovou transfor·
mací, která představuje, že uvedená síť je umístěna do
souřadného systému (O, *x, *y) vazbou k okolí za vedlejší podmínky hTh min. Tato podmínka požaduje, aby
souoot čtverců oprav hi> i e (l,n), přibližné konfigurace, tj. přibližných souřadnic bodů sítě, byl minimální.
Uvedená skutečnost singularity matice normálních
rovnic se jinými slovy projevuje tím, že Jacobiho
matice A (m,n) obsahuje "p" lineárně závislých sloupců. Rozšířením matice A (m,n) o "p" lineárně nezávislých řádkových vektorů, tj. přidáním zvolené podmínkové matice B (p,n) dosáhneme požadované regulárnosti matice normálních rovnic (AT. Q . A) a tím
i řešitelnosti dané úlohy. Exaktní vyrování účelové
sítě formou řešení volné sítě tedy současně plní pod.
mínky: vT. P. v <=> wT. Q. w_min., a hT. k_min.,
kde y (r,I) je matice oprav měřených veličin, w (m,I)
je matice oprav zprostředkujících veličin, h (n,I) je
matice oprav přibližné konfigurace a P (r,r) a Q (m,m)
jsou matice vah měřených a zprostředkujících veličin.
Úloha exaktního vyrovnání je tedy řešena minimalizací Lagrangeovy normální funkce L = WT • Q . w
2 . KT. B. h. Veškerá odvození a důkazy tohoto
způsobu vyrovnání jsou uvedeny v literatuře [4] a [7].
Z jejich závěrů vyplývá, že při exaktním způsobu vyrovnání formou řešení volné sítě je za předpokladu do·
držení potřebné linearizace a tím i přesnosti přibližné
konfigurace sítě zajištěna absolutně minimální hodnota
výrazu yT. P . y, který je ekvivalentní wT• Q . w,
a opravy měřených veličin jsou nezávislé na volbě
chybějících nutných podmínek. Volbou podmínkové
matice B (p,n) prostřednictvím Modifikované Helmertovy transformace, má tato následující tvar:

+

+

B
(p, n)

(3.18)

1 O

1

O

1 O

1 O

1

O

1

O 1

O 1

že merením nezískáme absolutně správné hodnoty
měřených veličin ti> ale pouze jejich náhodné hodnoty
tf, že neznáme absolutně správné hodnoty zprostřed.
kujících veličin 8i, ale rovněž pouze náhodné hodnoty
8t, a že konfiguraci sítě známe v přibližných souřadnicích, potom pro lineární vztahy mezi opravami charakterizujících veličin sítě platí následující vyjádření:

ds=

w=

(m,I)

A.dx-I
(n,I)

-y~

x~ -yg xg -y~ xg

D.

(r,I)

(m,r)

y=

(r,I)

(m,r)

A
(m,I)

(m,n)

h-I
(n,I)

(m,n)

(m,I)

kde Jacobiho matice jsou definovány:
D

=

{08 }m,r

.

i

A =

Oti i,j = 1 '

(m,r)

{08 }m,n

.

i

i,j= 1

oXi

Obecná formulace úlohy vyrovnání volné sítě je tedy
vyjádřena zápisem:
yT .

P . y <=>

Q . w _ min.;

WT .

a současně: B h = O.
Řešením dostáváme:
h
(n,I)
kde M

= P-l.

y

(r,I)

(r,r)

= M . AT. Q .1;
(n,I)

(n,n)

= (AT . Q . A + BT . B)-I;
DT.
(r,m)

2.1 Charakterizující
sítě

Q

. (A

(m,m)

.

(m,n)

veličiny

h (n,I)

(5)
I).
(m,I)

konkrétní

Ve zvolené účelové síti, uvedené na obrázku číslo 2}
máme analogicky k obecnému postupu uvedenému
v literatuře [7] k dispozici:
a) množinu měřených veličin: T

= (tT,t~, t:,

t~)

T=(~~,~~,~~,~~,~t,~~,~~,~~,~~,~~,8~,
8~3'8:4, 8t6,

s=

8t7, 8t4, 8t3,

8:9, 8:4, 8:7), r

S = (W*23'W*24,W:7,
W:4,
W:3,
W:4,9
1
3
6
'7
4
8~4' .. , 8:9,8:4,8:7), m

-yg yg }pootočení.

Přidáním tří lineárně nezávislých řádků, tedy matice
B k původní Jacobiho matici A (17,18) se změní relace
dimenzí charakterizujících veličin na tvar: r ~ m >
> (n-p); 20 ~ 17 > (18-3). Ve formulaci úlohy se
vyskytují matice oprav měřených a zprostředkujících
veličin a matice oprav konfigurace sítě, jejichž vyjádře.
ní vyplývá z již uvedeného vztahu (1), vyjadřujícího
funkční vztahy dvojího druhu. Uvážíme-li skutečnost,
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=

20;

(8T, 8t 8:' ... 8:'),

}posun
O

D.dt=

(m,I)

w;.,
4

8~1' 8~3'

= 17;

(2)
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2.3 Vyjádření
matice
A (m,n), tj. Jacobiho
matice typu (17,18) reprezentující
lineární
vztah
mezi opravami
zprostředkujících
veličin a opravami
přibližné
konfigurace
sítě

Vyjádřením pomocí oprav máme tedy k dispozici:
ad

al v =

(1J!21-1p;1,1J!2S-1p;S, ...

821-8;1>

ad

bl

w

cI

887-8á7),

(w ,-w:" ...

=

2

823-8;3,

ad

...

1J!87-'lf':7;

'"

821-8:1>

W81'-W:l;

887-8á7),

= (Xl-XY, Y1-Y~' ... X9-X~, Y9-y3)

h

8? =

= (dxlt dY1, .. , dX9, dY9)

(6)

Fi (x~. yy, xg, y~, xg, yg) '"

...

4, yg,)

kde iE (1,17).
Pro konkrétní zprostředkující veličinu, tj. vodorovný
úhel či délku tímto dostáváme:

2.2 Vyjádření
matice D (m,r), tj. Jacobiho
matice typu (17,20) reprezentující
lineární
vztah
mezi opravami
měřených
veličin
a opravami
zprostředkujících
veličin
Analogicky k obecnému vztahu (1) můžeme psáti:
8t

= li (1J!:1> 1J!;3, 1J!~', 1J!t6, ...
8:.,

.•.

. .. 1J!á7, 8:lt 8;3,

. .. 8á7);

kde iE (1,17).
Konkrétně

tedy platí:

8g

8~=W*7=--8.

(7)

Linearizací těchto konkrétních funkčních vztahů (7)
dostáváme hledanou Jacobiho matici D (m,r), obecně
definovanou vztahem (3). Platí tedy:
1-1

1
0-1

~l
-1

D=

«X~-X8)2

2D

O O
0-1
1 O
1
O 0-1

O

L-l ~l
1:

O

1

Čili mezi skutečnými chybami měřených a zprostředkujících veličin platí lineární vzta.h, který je ekvivalentní se vztahem oprav měřených a zprostředkujících
veličin a pro který platí:
d8=D.dt,
(m,r)

=

(r,l)

w
(17,1)

D
(17,20)

v
(20,1)

1"1

+ (y~-yg)2)1/2;
+ (y!J-yg)2)112.

Linearizací uvedených vztahů (10) dostáváme hledanou Jacobiho matici A (m,n), obecně definovanou
vztahem (3). V našem konkrétním případě má Jaco-

1

0-1

(m,l)

8~1

8~7 = 8g7 = «(X~xg)2

= 8;1 = ---

8:

=

°lI

O

O

O

(2,3)
O

5D

O

O

O

(3,4)
O

8D

O

O

O

(2,3)
O

(8)

sD
(10,10)

biho matice A (17,18) tři lineárně závislé sloupce
a proto ji rozšíříme přidáním již uvedené podmínkové
matice B (3,18), zavedené Modifikovanou Helmertovou
transformací. Ve vztazích (4) formulujících úlohu vyrovnání se vyskytují rovněž hodnoty absolutních členů, tj. prvky matice I (17,1), které jsou dány následujícími vztahy: pro absolutní členy směrových pozorování Zl až Z7 např. pro Zl platí:
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měřených veličin na volbě chybějících nutných pod.
mínek pro umístění sítě, byla v [7] prakticky ověřena.
K získání těchto praktických závěrů byly proto pro
vlastní řešení uvažovány všechny možné hodnoty přibližných souřadnic vyplývající ze sítě devítibodu, tj.
ze sítě dvojitého bloku, a byla stanovena jejich přesnost. Souřadnice daných připojovacích bodů 1, 6, 9
jsou apriori považovány za přibližné, čili zbývá stanovit přibližné souřadnice šesti bodů v systému (O, *x, *y)
JTSK.

a pro absolutní členy délkových pozorování ls až ll7'
např. pro ls platí:
ls

= 8~\ - 8g1 = 8~1-

+ ,M-yg)2)1I2.

((xY-xg)2

(11)

2.4 Vyjádření
matic
ní vah měřených
veličin

P (r,r) a Q (m,m), tj. zavedea zprostředkujících

U sítě dvojitého bloku, uvedené na obrázku číslo 2,
jsou postavení elektronického tachymetru, tj. body
čísel 2,5,8 volnými stanovisky, a proto dle literatury
[7] můžeme měřené veličiny, tj. místní polární sou~
řadnice, považovat za vzájemně nezávislé. Matice vah
měřených veličin P (20,20) má tedy diagonální tvar:
P (20,20) = diag. (P'I'21' P'I'23' P'I'u> ...

P'I'87"

P{ovedenímjižuvedenéhovztahuQ
= (D. p-l, DT)I,
odvozeného v literatuře [4], vyjadřujícího zákon přenášení vah, dostáváme pro váhy zprostředkujících ve1ičin následující maticové vyjádření:

r/ 'I'

r

'I'l

3P
P
1/3
1/3P'I' 2/3P'I'

4P, 2/4p, 1!4p,
2/4P'I' 4/4P'I' 2/4p'l'
1/4P'P 2/4P'P 3/4P'P

Q=

l

Ve zvolené účelové síti, aplikovatelné pro metodu
blokové tachymetrie jsou k dispozici tři místní souřadnicové systémy (O', *x', *y') s počátky v bodech O' =
= 2, 5, 8. Volba souřadných os těchto místních systémů je rovněž patrna z uvedeného obrázku 2. Výpočtem úloh rajónů a délkových protínání dostáváme pro
k = 9 bodů sítě trojí místní přibližné souřadnice
(O', *x', *y'), kde O' = 2, 5, 8. Aplikací podobnostní
transformace jsou místní přibližné souřadnice pře.
transformovány na přibližné souřadnice nadřazeného
systému (O, *xO, *yO) JTSK. Transformace byla provedena ve všech možných kombinacích, tj. transformační klíč byl vypočten z dvojic identických pevných
bodů (1-6), (1-9), (6-9).
Tímto způsobem jsme pro každý bod zvolené účelové
sítě obdrželi devětkrát přibližné souřadnice (O, *xO, *'!f)
JTSK, jejichž aritmetickým průměrem jsme poté zís-

O

1

l

2 3P
/ 'P1/3P'P
1/3P'P 2/3P'P _

Lp· O
Uvedený vztah (13) vyjadřuje, obdobně jako vztah
(8), skladbu stanoviskových submatic vah měřených
a zprostředkujících veličin.
2.5 Příprava

měřených

veličin

k vyrovnání

Osnovy vodorovných směrů byly zaměřeny ve třech
skupinách se střední chybou m'P = 4,7cc•
Zvolená účelová síť dvojitého bloku byla současně
se směrovým měřením zaměřena délkově. Za míru
přesnosti provedeného délkového měření byla uvažována hodnota základní střední chyby
= 10 mm.
Pro řešení volné sítě byly užity následující váhy mě·
řených veličin P'I' = 1, Ps = 0,221, a z nich vyplývající
odhad apriorní jednotkové střední chyby mo = 4,7.

m:

2.6 Problematika
řadnic

přesnosti

přibližných

sou-

Jedním z cílů řešení exaktního vyrovnání bylo stano·
vení, kterých přibližných souřadnic bodů sítě je možné
použít pro vyrovnání volné sítě. Požadovaná přesnost
přibližné konfigurace sítě, zajišťující nezávislost oprav

O

O

O

O

O

O

Q5
(3,3)
O

O

O

O

Qs
(2,2)
O

Q2
(2,2)
O

O p.J

I

(13)

Qs
(10,10)

kali desáté přibližné souřadnice, odpovídající Helmertově transformaci. Cílem je zodpovědět otázku, zda je
rozhodující, kterou z místních souřadnicových soustav
k výpočtu použijeme, zda je možný výpočet transfor·
mačního klíče pouze z nutného počtu (k=2) libovolně
vybraných identických bodů, či zda je nutné pro
výpočet přibližné konfigurace (O, *xo, *'!f) JTSK použít
Helmertovy transformace.
Uvážíme-li hodnoty přibližných souřadnic (O, *yO,
*'!f) Helmertovy transformace za nejpravděpodobnější
odhad hodnot přibližné konfigurace, můžeme za cha·
rakteristiku přesnosti přibližných souřadnic považovat hodnotu arjtmetického průměru z empirických
středních chyb jednotlivých souřadnic. Takto byly ve
zvolené síti dvojitého bloku určeny přibližné souřadnice s přesností m"o = mllo = 12,2 mm. Tato hodnota
plně vyhovuje požadované přesnosti přibližné konfigurace vyplývající z teoretického rozboru omezení
linearizace, uvedeného v [7], kde pro průměrnou délku
stran v síti cca 500 m vychází požadovaná přesnost
přibližné konfigurace 70,0 mm. Tímto nebylo nutné
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v dalším postupu uvažovat pro exaktní vyrovnam
všechny přibližné so;uřadnice, ale z možných deseti
hodnot byly vybrány čtyři varianty přibližných souřadnic, s nimiž bylo vyrovnání provedeno. Zvolenými
variantami jsou:

jejich střední hodnoty, pro kterou platí mx=my=5,2
mm. Za nejpravděpodobnější hodnotu vyrovnaných
souřadnic je tedy uvažován aritmetický průměr ze
zvolených čtyř variant. Veškeré veličiny vypočtené
z kterýchkoliv vyrovnaných souřadnic vycházejí stejně. Jinými slovy ze zvolených variant přibližných souřadnic dostáváme rozdílné vyrovnané souřadnice, ale
stejné opravy měřených veličin. Vedle rozdílných vyrovnaných souřadnic jsou pochopitelně rozdílné i absolutní členy l, zatímco prvky matic (M. AT .Q. A. M),
L, K, opravy měřených veličin a hodnota vT• P .v jsou
stejné pro všechny vybrané varianty. Vyrovnané souřadnice máme tedy určeny se shodnými středními
chybami, či souřadnicovými středními chybami a
stejnými chybovými elipsami. Dosažená hodnota aposteriorní jednotko"'iiéstřední chyby mo = 4,16, získaná
provedeným vyrovnáním kterékoliv varianty přibližné
konfigurace plně vyhovuje kritériu největší přípustné
střední chyby a platí:

1. Varianta Helmert, tj. přibližné souřadnice získané
aritmetickým průměrem ze všech devíti kombinací
přibližné konfigurace sítě.
2. Varianta 2(1-6), tj. přibližné souřadnice získané
transformací místních souřadnic (2=0', *x', *y') na
identické body (1-6).
3. Varianta 5(1-9), tj. přibližné souřadnice získané
transformací místních souřadnic (5 = O', *x', *y') na
identické body (1-9).
4. Varianta 8(6-9), tj. přibližné souřadnice získané
transformací místních souřadnic (8 = O', *x', *y') na
identické body (6-9).
Závěrem této části opětovně uvádíme, že za přibližné
souřadnice daných připojovacích bodů čísel 1, 6, 9,
byly ve všech zvolených variantách považovány jejich
dané souřadnice systému (O, *x, *y) JTSK.

4,16<4,70.(I+V

3. Vlastní výpoěet exaktního vyrovnání formou řešení
volné sítě

4,16< 4,70(1

I

vTpv

17

+ :-18

)~ 9,40.

2 (1-6)

I

I

5 (1-9)

8 (6-9)

34,6322

34,6334

34,6325

34,6317

4,1613

4,1613

4,1613

4,1613
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BOD

I

HELMERT

V

);

Jinými slovy řečeno v dané síti jsou určující měřené
veličiny v mezích možnosti zbaveny vlivu systematických chyb. Vyrovnáním byly získány potřebné charakteristiky přesnosti, které uvádíme v tabulce číslo 2.
Údaje charakteristik přesnosti obsažené v tabulce číslo
2 jsou společné všem zvoleným čtyřem variantám
přibližných' souřadnic, pro něž bylo vyrovnání provedeno. Společně zvoleným variantám přibližné konfigurace vycházejí rovněž opravy měřených veličin
a odhady středních chyb vyrovnaných měřených
veličin.
Z výsledků uvedených [7] vyplývá, že střední chyby
vyrovnaných měřených veličin jsou menší než apriorní
střední chyby, s kterými měřené veličiny vstupovaly
do vyrovnání. Výsledky provedeného vyrovnání účelové sítě aplikovatelné pro metodu blokové tachy-

Vyrovnání zvolené účelové sítě dvojitého bloku délkově připojené na k = 3 pevné identické body, formou
řešení volné sítě bylo provedeno na počítači Hewlet-Packard, užitím programu, který je uveden v literatuře [4].
Z dosažených výsledků vyrovnání, v souhrnu uvedených v [7], zde uvádíme pouze ty, které poskytují
základní informace o provedeném řešení. V následující tabulce číslo 1 jsou uvedeny hodnoty vT• P . v,
a hodnoty aposteriorní jednotkové střední chyby pro
zvolené čtyři varianty.
Analogicky k apriorní charakteristice přesnosti přibližných souřadnic mxo=myo=12,2
mm, dostáváme
adekvátní hodnotu empirické střední chyby, vyjadřující míru rozptylu vyrovnaných souřadnic kolem

VARIANTA

+

2

m+p-n

1

I

2

m",. [mm]

8,8

7,1

my· [mm]

11,9

mX·II· [mm]

I

3

I
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I

5
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7

I

8

9
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7,1

5,8
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5,7
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6,8
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pnpojena. Rozhodující pro možnost použití tohoto
způsobu exaktního vyrovnání je tedy přesnost, s jakou
známe přibližnou konfiguraci sítě, která musí vyhovovat požadované linearizaci. Za splnění tohoto předpokladu je účelová síť tvořená systémem bloků exaktně vyrovnána tak, že svojí přesností vyhovuje všem
třídám přesnosti podrobného bodového pole. Celková
situace vyrovnaných poloh zvolen.ých čtyř variant je
uvedena na obrázku číslo 3.
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metrie plně potvrzují obecná odvození publikovaná
v literatuře [4] a [7]. Síť vyrovnaná metodou řešení
volné sítě má z kterýchkoliv přibližných souřadnic,
vyhovujících požadované linearitaci, absolutně stejnou
vyrovnanou konfiguraci. Je tedy vždy umístěna tak,
že jsou současně splněny podmínky yT . P . v = absolutní min; hT • h = min.

K obrázku číslo 3 poznamenáváme. V měřítku
1 : 15000 je zobrazena přibližná konfigurace varianty
Helmert. Vzhledem k této variantě jsou potom v mě·
řítku 1 : 1 zobrazeny přibližné konfigurace zbývajících
tří variant. Vektory těchto poloh jsou znázorněny
jednoduchou čarou. Z takto získaných poloh přibližné
konfigurace jsou poté v měřítku 1 : 1 zobrazeny vyrovnané polohy bodů sítě pro zvolené čtyři varianty .
Uvedené vektory jsou vyznačeny jednoduchou silnou
čarou. Spojením sobě příslušejících poloh vyrovnané
konfigurace dostáváme čtyři shodné konfigurace pro
zvolené varianty Helmert, 2(1-6), 5(1-9), 8(6-9),
odlišené typem čar. K uvedeným údajům tabulky
číslo 2 dále přidáváme jejich grafické vyjádření na
obrázku číslo 4.
Zobrazením chybových elips pro kteroukoliv vyrovnanou variantu konfigurace získáváme poznatek, že
účelová síť dvojitého bloku se pro splnění podmínek
yT • P . y = minl a hT • h = min, nejenom posunuje,
ale také otáčí kolem těžiště připojovacích bodů, což je
důslédek, že délky v síti nejsou měřeny tak přesně jako
vodorovné směry.

Přesnost provedeného exaktního vyrovnání je možné rovněž posoudit podle dosažené průměrné souřadnicové střední chyby m'ml' Její hodnotu bychom pochopitelně mohli určit aritmetickým průměrem z hodnot souřadnicových středních chyb jednotlivých bodů
sítě. V našem případě je však přímo ve výsledcích
vyrovnání vytištěna hodnota stopy matice (M .AT. Q .
.A. M), která umožňuje určení průměrné souřadnicové
střední chyby dle vztahu, který je rovněž odvozen
v literatuře [4]. Platí tedy:

m~
1

1

= 2 k 1"R (M.AT.Q.A.M).

= 2k (STOPA) . m~; pro k

=

m~ =
9

;"-.../
;.._-).-- .... ",

9 (počet bodů) a
//

hodnotu stopy 63,3432, dostáváme
m~1I = 60,94,
m"" = 7,81 mm. Uvedená hodnota průměrné souřadnicové střední chyby m"" = 7,8 mm ukazuje, že přesnost exaktního vyrovnání vyhovuje i první třídě přesnosti podrobného bodového pole. Uvážíme-li význam
souřadnicové střední chyby jako charakteristiky relativní přesnosti uvažovaného bodu k nejbližšímu bodu
základního bodového pole, potom průměrná souřadnicová střední chyba m"" = 7,81 mm vyjadřuje rela·
tivní přesnost vyrovnaných bodů účelové sítě vůči
připojovacím bodům, na které byla zvolená síť délkově
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Relativně vysoká přesnost určujících měřených veličin
získaných elektronickými tachymetry umožňuje, při
dodržení běžné pečlivosti měření, vyhovět v plné míře
požadované polohové i výškové přesnosti zaměřovaného území. Tato okolnost poskytuje možnost využít
metody blokové tachymetrie k zhušťovacím pracím
v podrobném poli, při současném měření detailu.
Z této možnosti vyplývá i zaměření tohoto příspěvku,
týkajícího se způsobu vyrovnání účelových sítí tvoře.
ných systémy bloků se stanovením všech potřebných
kritérií pro dodržení požadované třídy přesnosti
PBPP. Vložená síť, aplikovatelná pro metodu blokové
tachymetrie,
exaktně vyrovnaná
metodou řešení
volné sítě umožpuje vedle vlastního podrobného měření současně budovat účelovou síť, vyhovující svojí
přesností 1. třídě přesnosti PBPP, což je přesnost
běžně požadovaná v investiční výstavbě. Pro potřeby
investiční výstavby je metoda tvorby sítě systémem
jednoho či více bloků velmi vhodná, neboť umožňuje
vytvořit jak liniovou, tak plošnou účelovou síť požadované přesnosti. Z výsledků vyrovnání a řešení kon.
krétní účelové sítě v souhrnu uvedených v literatuře
{7] vyplývají rovněž důležité závěry týkající se otázek určení výšek jednotlivých bodů sítě. Tyto závěry
nám říkají, že je-li při měření vteřinovým elektronickým tachymetrem dodržena potřebná pečlivost i při
měření zenitových úhlů, tj. jsou-li tyto úhly měřeny
v obou polohách dalekohledu tak, že jsou určeny
s přesností nepřesahující 2,5násobek základní střední
chyby udávané výrobcem, potom platí: je-li v daném
území k dispozici jeden až dva body výškového bodového pole, potom při dodržení předpokladu h = O,ls,
jsou veškeré body sítě výškově určeny trigonometrickým způsobem s přesností ekvivalentní technické nivelaci. Omezující předpoklad pro výškový rozdíl, který
nemá přesáhnout 10 % hodnoty délky, znamená, že
rozdíly relativních tížnicových odchylek sousedních
bodů neovlivní zenitové úhly z hlediska jejich přes.
nosti.
Již zmíněná okolnost, že není nutná vzájemná vidi.
telnost mezi sousedními stanovisky v bloku, způsobuje,

že v síti je měřeno na daleko menším počtu bodů, než
při klasickém postupu zaměření, což se projevuje
v menší časové a ekonomické náročnosti uvedené
metody. Přesnost provedeného vyrovnání řešením
volné sítě je stejná jako u klasických postupů. Metoda
blokové tachymetrie, chápaná z hlediska použití sítě
systému bloků, tedy sítě měřického základu metody,
k budování nových účelových sítí je rentabilní i na
daleko menších lokalitách, než které přicházejí v úvahu
při tzv. velkoplošné tachymetrické metodě. Ze všech
dosažených výsledků a závěrů vyplývají přednosti této
metody, jednoznačně mluvící pro její rozšíření v geodetické praxi. Závěrem podotýkáme, že řada výsledků
disertační práce [7], o níž v části pojednává i tento
příspěvek, byla již v praxi úspěšně realizována.
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Ing. Jii'í Pospíšil,
katedra speciální geodézie,
FSv ČVUT v Praze

V září loňského roku, na pozvání katedry speciální geodézie fakulty stavební ČVUT v Praze, byl v ČSSR význalný
pedagogicko-vědecký pracovník doktor technických věd Oh. K. JAMBAJEV,
profesor katedry geodézie MIIGAiK.
S MIIGAiK
existuje již mnoho let tradičně dobrá spolupráce ve výměně studentských skupin v rámci odborné
praxe. V poslední době se úspěšně rozvíjí úzká spolupráce ve vědecké oblasti.
Prof. Jambajev měl na katedře speciální geodézie celou řadu konzultací o použití laserové techniky v inženýrské
~~.
.
Katedra speciální geodézie ve spolupráci s SČSP a ČSVTS oboru geodézie a kartografie uspořádala přednášku
prof. Jambajeva s názvem "Některé
otázky vývoje a použití
laserových
přístrojů
pro vysoce přesné
inženýrsko-geodetické
práce".
Protože přednáška vyvolala živý zájem mezi přítomnými, chceme po dohodě 8 prof. J ambajevem seznámit i širší
geodetickou veřejnost se stručným obsahem přednášky.
Při stavbě současných průmyslových závodů, dopravních komplexů, vědeckých laboratoří atd. důležitou roli má technická úroveň inženýrsko-geodetických
prací.
Nevyhnutelné zvýšení přesnosti umístění stavebně
montážních konstrukcí a technického zařízení vyvolaly
nezbytnost vývoje nových metod a prostředků geodetických měření.
Specifika práce některých fyzikálních zařízení (lineární urychlovače elementárních částic) spolu s vysokou přesností (0,1-0,2 mm) potřebuje dálkový přenos geodetických informací nebo uskutečnění jednotlivých cyklů měření v maximálně krátkém čase.
U urychlovačů elementárních částic jsou základem
přímé dráhy. Proto základní úlohou v těchto případech
je kontrola přímočarosti a souososti všech jednotlivých zařízení uvnitř drah.
Existují různé metody kontroly přímočarosti, které
můžeme podle jejich fyzikálních principů rozdělit do
čtyř skupin:
I) optické - přímka je tvořena záměrnou osou dalekohledů, kolimátorů nebo autokolimátorů,
II) strunové - přímka je realizována osou natažené
struny,
III) paprskové - přímka je dána osou orientovaného
svazku světelných paprsků,
IV) interferenění - přímka je tvořena osou symetrie
interferenčního obrazce, koherentním zdrojem
světla a středem zařízení, které rozděluje svazek
světelných paprsků tohoto zdroje záření.
Je zajímavé využít kvalitativně nových vlastností
laserového záření - koherentnosti a monochromatičnosti v difrakčních a interferenčních laserových
systémech.
Základními typy laserových zařízení pro vytvoření
referenční (vztažné) přímky jsou

3. Laserová interferenční zařízení:
a) pracující na základě fokusace koherentního monochromatického záření tzv. zónovými destičkami,
b) laserové interferometry.
Principiální schémata zařízení ad.1) jsou dobře
známa, používají kromě jednomodových laserů a kolimující optiky tradičních geodetických systémů pro
orientování laserového svazku v prostoru. Rovněž tak
o skupině přístrojů ad 2) není třeba hovořit, neboť jsou
dobře známy.
Vysoké přesnosti může být dosaženo laserovými zá·
řízeními pracujícími na základě využití vlastností formovaní zobrazení koherentního zdroje světla zónovými
destičkami.
Z geodetického pohledu jsou důležité následující
vlastnosti zónových destiček:
I) zónová destička formuje (zobrazuje) symetricky
vzhledem k přímce, která spojuje zdroj záření Z
a osu symetrie zónové destičky (viz obr. 1);
II) při otáčení zónové destičky kolem osy symetrie
se mění její ohnisková vzdálenost;
III) zónová destička má specifické vlastnosti hologramů - libovolná část zónové destičky nese
plnou informaci o vlnovém poli dopadajícího
laserového svazku záření.

ZDROJ
IQiERENTNfHO
~AŘENf

Z

1. Paprskové laserové zařízení jako referenční
přímky se používá osa kolimovaného laserového
svazku.
2. Difrakční laserová zařízení - jsou založena na
principiálním schématu klasického Youngova pokusu.
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OTOCNA ZONOVA
DESTIČKA

Na obr. 1 je jednoduchá zónová destička z nepropustného materiálu se souborem rovnoběžných štěrbin. Rozměry štěrbin jsou voleny takovým způsobem,
že zónová destička má fokusační vlastnosti. výpočty
založené na teorii difrakce ukazují, že zónová destička
má obdobné vlastnosti jak() Fresrielova čočka.
o
Prof. Jambajev ve své přednášce rovněž uvedl vzor1 4. 8 12 16 2024 •• 28 32. TI
- [CISLOBODU]ce pro výpočet zónových destiček a nutné výrobní
tolerance a popsal některá laserová zařízení pro geodetická měření přímočarosti. Každý zkompletů přístrojů se sestává ze tří základních částí: laserO\Tého
směrového ukazatele (LSU), geodetické zónové značky
(GZM)afotoelektrickéhoregistračníhozařízení
(FERU).
Na obr. 3 jsou grafy závislosti středních kvadraticDále byl vysvětlen princip laserové interferenční
kých chyb mj. a m~. v závislosti na vzdálenosti po•
•
aparatury LIST. Aparatura LIST byla použita pro
drobných bodů.
vytvoření referenční přímky délky 864 m. Při měření
Vnitřní přesnost měření byla 0,19 mm. Střední
bylo použito vizuálního registračního zařízení. Schéma
kvadratická chyba určení odchylek t5i při délce záměry
měření je na obr. 2a.
do 1 km se pohybuje od 0,2 do 0,3 mm.
Na pomocném bodu II' byl stabilizován laserový
zaměřovač a na bodě I vizuální registrační zařízení.
Na všech bodech (začínaje z bodu II) se umisťovala
otočná zónová destička, která byla vypočtena pro
střed záměry. Na každém podrobném bodu byla zónová destička natočena o úhel
4si (L-si)

L2

{Ji = arc cos

od kolmice na spojnici I a II.
Měření se vždy prováděla pro {Ji a {Ji
1800 a byla
určována odchylka Lli a vzdálenosti Si. Odchylky t5i
od přímky I-II jsou pak dány vztahem
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Seminář k 100. výročí narození
akademika Josefa Ryšavého - nositele
Řádu práce

Ve středu dne 11. ledna 1984 byl oborem geodézie
a kartografie fakulty stavební ČVUT v Praze uspořádán
vědecký seminář k uctění památky jedné z nejvýznačnějších osobností české geodézie - akademika Josefa
Ryšavého. Seminář se konal v posluchárně O 208 fakulty
stavební, která byla při této slavnostní příležitosti
pojmenována na posluchárnu prof. Ryšavého.
Po úvodním referátu, ve kterém Doc. Ing. Josef
Šmidrkal, OSe. - prod~kan oboru geodézi~ a kartografie fakulty stavební OVUT v Praze - mformova~
účastníky semináře o životě, díle a významu osobnostI
akademika Ryšavého, vystoupil akademik Alois Zátopek, který vzpomenul zasvěceně zejména na činnost
akademika
Josefa Ryšavého_ v Národním komitétu
geodetickém a geofyzikálním OSAV.
Následovalo 7 odborných přednášek, věnovaných jak
problematice
geodézie (zejména přístrojové) a vyšší
geodézie, tak současným aktuálním problémům geodetické praxe. Většina přednášejících krátce vzpomenula
úvodem své přednášky osobními dojmy a zážitky význam oSQbnosti akademika Ryšavého z let jeho aktivního působení na fakultě.
Prof. Dr. Ing. Miroslav Hauf, OSe.: Grafický kybernetický model geodetického přístroje, Prof. Dr. Ing. Ludvík Hrll-dilek, DrSc.: Ing. Alena Loulová; Ing. Radim
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Blažek, CSc.: Geodetické určování pohybů zemské kůry
v oblastech vysokých hor, Doc. Ing. Jiří Streibl, CSc.:
Vliv změny indexu lomu na měfenou délku, Doc. Dr. Ing.
Bedřich Polák: Přibližná metoda určení místa a azimutu
z měření sklonu terminátoru a její využití k orientaci na
Měsíci, RNDr. Luděk Jok!: Mechanické soustavy asociované s geodetickými sítěmi, Prof. Ing. Dr. Josef Bi:ihm,
DrSc.: Střední chyby ve vloženém nivelačním pořadu,
Doc. Ing. Jaroslav Michal, CSc.: Ověření sběru dat Reco-

tou.
Semináře se zúčastnilo celkem 100 osob. Za rodinu
Ing. Svatopluk Ryšavý, zástupci praxe, učitelé a poslu.
chači oboru geodézie a kartografie.
Učitelé oboru geodézie a kartografie tak důstojně
uctili společně se zástupci zeměměřické praxe a studentů
památku akademika Josefa Ryšavého, který byl nejenom významným odborníkem a pedagogem, ale zůstává
vyhraněnou osobností několika zeměměřických generací. Nejlepším posluchačům oboru geodézie a kartografie je již druhým rokem udílena "Cena akademika
Ryšavého" za nejlepší studijní výsledky a práci v oboru
geodézie a kartografie.
Ing: Radim Blažek, oSe.,
Katedra geodézie a pozemkových úprav,
FSv OVUT v Pra:ee

Druhá část konference obsahovala tyto přednášky:
Ing. Blahoslav Fojtů: "Fotografická dokumentace a fotogrammetrie v důZ-ních dílech OKD", Ing. Živan Nosál:
"Sledování
vlivu poddolování při výstavbě kombinátu
PASKOV",
Ing. Marian Beňák, Ing. Ludovít Medvecký: "Sledovanie pgsunov a deformácií na prečerpávacej
vodnej elektrárni Oierny Váh", Ing. Ladislav Bitterer,
CSc.: "Fotogrammetrické určenie priestorovej polohy horninových diskontinuít",
doc. Ing. Jaroslav Abelovič,
CSc., doc. Ing. Josef Mičuda, CSc., Ing. Ján Mitáš, CSc.:
"Geodetické metódy sledovania dynamiky zosuvných území
a ich využitie v inženierskej geológii".
V třetím přednáškovém bloku vystoupili s referáty:
!ng. L. Bitterer, CSc., Ing. D. Cebecauer, CSc., Ing. J.
Síma, CSc., Ing. J. Štubňa, CSc.: "M.,eranie pretvorenia
nosnej konátrukcie športovej haly v Ziline", doc. Ing.
Svatopluk Michalčák, CSc.: "Existujúce
a požadované
vlastnosti elektronických
dialkomerov a tachymetrov",
Ing. Ján Janek: "Fahrentholzov echolot ultragraf V 10()
TS 50 so zosilneným rozsahom merania vzdialeností", doc.
Ing. Zdeněk Novák, CSc.: "Vytyčování pravoúhelníkových sítí polárně s využitím
kapesních kalkulátorů",
Ing. Miloslav Ingeduld, CSc.: ;,Trigonometrické určování
výškových rozdílů v účelovtlch sítích", doc. Ing. Miloslav
Veselý, CSc., Ing. Otakar Svábenský: "Vytyčování svahů
sypaných' hrází elektronickými
dálkoměry",
Ing. J oser
Weigel, CSc., Ing. Jaroslav Culek, CSc.: "Spolupráce
geodetů s Oeskou speleologickou společností", doc. RNDr.
Vladimír Panoš, CSc.: "Speleokartografie
Severomoravského kraje", Ing. Alois Štefka: "Aplikace geodetických
metod při mapování jeskyní na území Severomoravského
kraje", Ing. Václav Luňáček: "Současný stav a výhled
automatizace
na geodetickém pracovišti
projektového
ústavu".

V poslední části konference vyslechli účastníci následující referáty:
Konference "Nové úkoly geodézie při za· Ing. Mojmír Nováček: "Automatizované zpracování geo·
ji~ťování specifických potřeb národního detických prací v OKR - Báňských projektech Ostrava",
Ing. Václav Pecka: "Digitalizace a vedení mapy pomocí
hospodářství"
interaktivního grafického systému", Ing. Ladislav Skládal,
CSc., Ing. Jindřich Lupač: "Stručný nástin koncepce
projektu digitální technické mapy Prahy", Ing. Vladimír
Biňovec, CSc.: "Využití malých programovatelných kal·
kulátorů v technické praxi".
Ve dnech 27. až 30.11. 1983 se konala v Janských KouVšechny uvedené referáty jsou obsaženy ve sborníku
pelích konference "Nové úkoly geodézie při zajišťování
(A5, 273 stran), který byl účastníkům předem zaslán.
specifických potřeb národního hospodářství",
kterou
Ve sborníku je též referát doc. Ing. Dr. Josefa Zemana,
připravily společně Česká a Slovenská OS 1701 ve spoCSc., "Elektronické
nivelační přístroje pro speciální,
lupráci s KV společnosti.geodézie a kartografie ČSVTS .
zejména průmyslová
měfení", který nemohl být pro
pro Srn kraj a pobočkou n. p. Geodézie v Opavě.
onemocnění autora přednesen.
Tematická komise 'vybrala pro konferenční jednání
V průběhu druhého přednáškového bloku vystoupil
tematiku
z oblasti specifických geodetických prací
Dipl. Ing. Schindler z výzkumného střediska Kombinátu
v hutnictví, hornictví, strojírenství, energetice, dopravě,
geodézie a kartografie v Lipsku (NDR) s příspěvkem:
geologii a speleologii.
"Přesnost mikro8Ítí s kombinovaným
měřením směrů
V první části konference byly předneseny tyto refea délek".
ráty: doc. Ing. Otakar Vosika, CSc.: "Současné úkoly
inženýrské geodézie", Ing. Milan Klimeš: "K metodologii
I Do diskuse se přihlásilo 5 účastníků konference
tvůrčího myšlení geodetů", Ing. Slavoj Kádner, CSc.:
s vlastními příspěvky, a to:
"Hlavní směry rozvoje geodézie a kartografie v dopravě",
Ing. V. Šanda: "Polní magnetopáskový záznamník prof. Ing. Ondrej Michalčák, CSc., Ing. Štefan Lukáč,'
MLR,
výrobní program VÚGTK",
Ing. B. Majer:
Ing. Eva Šataníková: "Kontrolné a vytyčovacie merania
"Geodeti na jaderné elektrárně Dukovany",
Ing. Jar.
na barbotážnych objektoch jadrových elektrární", doc. Ing.
Šíma, CSc.: "Geodetické práce při sledování deformací na
Peter Marčák, CSc., Ing. Ján Pecár, CSc.: "Projekt
poddolovaných územích", Ing. M. Hejl: "Účinnost přílokálnych geodetických sietí na sledovanie recentnej dunastrojové modernizace a dosažení skutečné automatizace
miky lokality jadrovej elektrárne Mochovce III", Ing. Štev geodetických pracích", Dr. Ing. A. Jelínek: "Systémové
fan Priam, CSc.: "Geodetické výskumné práce na seizmo·
pojetí problematiky měření deformací".
tektonické hodnotenie lokalit výstavby jadrových a vodných
Součástí konference byla též výstavka ukázkových
elektrární", Ing. Ján Vanko: "Využitie máp recentných
prací a pomůcek z oboru inženýrské geodézie, které se
pohybov pri výstavbe v národnom hospodárstve", Ing. Misvými exponáty. zúčastnili: PUDIS Praha, VÚGTK,
roslav Herda, CSc.: "Využití
geodetických metod při
VPÚ Praha, OKD Ostrava, Geodézie, n. p., Pardubice,
montáži a zkouškách velkých kompresorů",
Ing. Pavel
katedra geodézie VUT Brno.
Hánek, CSc.: "Geodetické metody pro sledování a seřízení
O konferenci byl mezi odborníky velký zájem, o čemž
technologické osy proudu zařízení pro plynulé odlévání
svědčí skutečnost, že počet účastníků dosáhl čísla 295.
oceli", Ing. Štefan Valkovič: "Geodf!.tické práce pri geneKromě toho přijelo na konferenci 6 delegátů z PLR,
rálnej oprave vysokej peoe č. 2 VSZ Košice", doc. Ing.
2 delegáti z Jugoslávie a po jednom z NDR, Maďarska
Vlastimil Staněk, CSc., Ing. Dominik Píš: "Vytyčovanie
a Bulharska.
a kontrolné geodetické merania pri výstavbe dialnično·že.
Před skončením jednání byli účastníci seznámeni
lezničného mosta cez Dunaj v Bratislave",
Ing. Jozef
s návrhem závěIŮ konference, v nichž se konstatuje, že
Petráš, CSc., Ing. Lubomír Salkovič: "Vyhotovenie
akce splnila cíle stanovené IV. konferencí odpovědných
kubatúrnej mapy skrývky hnedouholného lomu s využitím
DTM".
geodetů tím, že umožnila
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- seznámení s novou technikou a automatizačními
postupy s cílem ovlivnit racionalizaci
geodetických
prací,
- získání poznatků o specifických pracích přispívajících k bezpečnosti
staveb při sledování dynamiky
seismických a sesuvných jevů,
- ukázání možností dalšího uplatnění
geodézie ve
strojírenství a hutnictví, při výstavbě palivoenergetic.
kých děl, při speciálních aplikacích v dopravě a speleologii. Dále se v návrhu doporučuje pokračovat ve shromaž.
dování poznatků
a zkušeností o nových aplikacích
geodézie v národním
hospodářství,
zveřejňovat
a tím aktivně přispět k plnění závěrů 8. pléna ÚV KSC.

Vyhodnoceni socialistické soutěže
o resortni Rudý prapor předsedy ČÚGK
a předsednictva CVOS

ie

Po organizační stránce se Dům techniky ČSVTS
Ostrava vyrovnal se všemi úkoly výborně. rovněž služby
rekreačního střediska ROH zotavovny Mír v Janských
Koupelích byly bez závad.

Ing. Milan Brychta,
předseda OS 1701.

FSv ČVUT v Praze

Při hodnocení resortní socialistické soutěže o Rudý prapor předsedy CÚGK a předsednictva CVOS se vycházelo
z výsledků hospodářské činnosti a rozvoje iniciativy pracujících v resortních organizacích za rok 1983. Organizace byly hodnoceny podle plnění závazných ukazatelů.
Současně byla hodnocena i celková úroveň politickohospodářské činnosti organizaci.
Největší váha 'byla kladena na splnění celospolečensky nejZávažnějších ukazatelů, především služeb pro
obyvatelstvo, kvality prací, podílu celkových nákJadů
na výkonech, produktivity práce z upravených vlastních
výkonů a zisku.
Po posouzení všech ukazatelů byl předsedou CÚGK
a předsednictvem ČVOS udělen Rud Ý p r a por
Geodézii, n. p., Brno
a čes t n é u zná n í za druhé místo v soutěži bylo
přiznáno
Geodézii, n. p., Opava.

ZILL, W.: Vermessungskunde fiir Bauingenieure. (Geodézie pro stavební inženýry.) Leipzig, BSB B: G: Teubner Verlagsgesellschaft
1983. 10. vydání. 336 s., 266
obr., 24 tab., cena 24,- M (NDR).

Rracovníkům vyhodnocených podniků blahopřejeme.
Ing. Petr Skála, ČaGK

(048 ]528:624/628-057.4=30

V NDR vychází již v 10. vydání známá učebnice a současně příručka geodézie pro stavební inženýry. Je zpracována v následujících 4 kapitolách:
1. Všeobecné

základy

geodézie

Obsahuje referenční plochy, jednotky, úvod do teorie
chyb, pojmy matematické statistiky a užití statistiky
v Reodézii, tolerance a třídy přesnosti, normy a intrukce;
2. Geodetické

metody

a přístroj

e

Obsahuje mechanické měření délek, optické a elektromagnetické měření délek, měření vodorovných a svislých úhlů, měření výšek, promítání svislic, měření k záměrné přímce, tachymetrii,
fotogrammetrii
a její použití;
3. Inženýrskogeodetické
ního
procesu

práce

během

staveb-

Obsahuje mapy a plány jako podklady pro projektování,
polohové a výškové sítě, státní mapová díla, mapování,
reprodukci map, určování ploch a objemů, vytyčování
staveb,
dokumentaci
skutečného
provedení
staveb,
metody řízení stavebních procesů;
4. In žen
posunů

ýr skogeodetické
práce
pro určování
staveb
a kontrolu
přesnosti

Obsahuje kontrolní měření v prefabrikaci,
kontrolu
přesnosti i stavění, určování posunů a deformací staveb.
Publikace je zpracována velmi přehledně a přitom
komplexně. Pokud se týče podrobností je dobře vyvážena a obsahuje v potfebném rozsahu i novou přístrojovou techniku. O ůspěšnosti publikace v NDR svědčí
nosporně již 10. vydání, k čemuž jistě přispívá i použí.
vání geodety, neboť poskytuje
výbornou
orientaci
v problematice
inženýrské geodézie. K tomuto účelu
lze publikaci doporučit i u nás.

Ing. Miroslav Herda, CSc.•
VÚGTK

Dne 2. května 1984 dovršil 60 let věku ředitel Geodézie,
n. p., Plzeň, 8. ing. Josef Kas!. Do civilní měřické služby
nastoupil jako technik v roce 1949 z Vojenského zeměpisného ústavu, kde vykonával
základní vojenskou
službu. Po absolvování ČVUT v roce 1960 se stal vedoucím oddělení technického rozvoje, v roce 1967 byl
jmenován ředitelem závodu Inženýrské geodézie v Plzni
a po zavedení nové organizace resortu od 1. 1. 1972
ředitelem Geodézie, n. p., Plzeň.
Členem KSČ je s. ing. Kasl od r. 1945 a za svou
dlouholetou
obětavou politickou i veřejnou činnost
obdržel celou řadu medailí a čestných uznání od stranických, odborových a společenských orgánů.
Soudruh ing. Kasl je zkušený vedoucí pracovník,
který v řídící práci dává přednost metodě přesvědčování
a získávání pracovníků pro plnění úkolů před direktivním rozhodováním. Pod jeho vedením doshuje podnik
trvale dobrých hospodářských výsledků. Výsledky jeho
práce byly v roce 1964 oceněny propůjčením čestného
titulu "Nejlepší pracovník resortu ČÚGK".
Za dlouholetou polit.ickou a veřejnou práci a za úspěšnou činnost pro rozvoj geodézie a kartografie bylo s. ing.
Kaslovi u příležitosti dovršení významného životního
jubilea propůjčeno státní vyznamenání
"Za zásluhy
o výstavbu".
Blahopřejeme s. ing. Kaslovi k dosaženým úspěchům
a přejeme mu do dalšího života i práce pevné zdraví.
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Dne 29. května se dožívá 50 let věku ředitel Geodézie,
TJ.p., Liberec Ing. Pavel Nedvěd. Po ukončení studií na
OVUT v Praze nastupuje v r. 1959 na umístěnku
k bývalému Ústavu geodézie a kartografie v Liberci.
Po prvním roce praxe v terénu je zařazen do funkce
vedoucího reprodukčního oddílu, od r. 1970 pracuje
postupně ve funkcích provozního inženýra, vedoucího
plánovacího oddělení, ved. výrobního útvaru, systémo.
vého inženýra, ekonomického náměstka ředitele až do
1. května 1978, kdy byl jmenován do funkce ředitele
podniku.
Ve své řídící a organizátorské práci vytváří podmínky
pro práci stranické organizace a všech společenských
organizací na podniku. Uplatňuje zásady kolektivního
vedení, má schopnost stmelovat pracovní kolektiv
a podněcovat jeho aktivitu. Jeho angažovaný politický
a odborný přístup k plnění úkolů se pozitivně promítá
do výsledků činnosti celého podniku.
v
Jako nomenklaturní kádr a aktivista SKV KSO se
~ktivně podílí v pomoci vybraným ZO KSČ v kraji.
Oinný je též v KV ČSVTS společnosti geodézie a karto·
grafie. V roc~ 1984 dokončil postgraduální studium na
VŠP ÚV KSO v Praze.
Jeho pracovní, politická a společenská činnost byla
dosud oceněna prop'ůjčením čestného titulu "Nejlepší
pracovník resortu ČUGK" v r. 1976a udělením stříbrné·
ho odznaku BSP.
Blahopřejeme jubilantovi a přejeme mu v další od·
povědné práci mnoho úspěchů a pevné zdraví.

investiční výsta-yby. Po dokončení výstavby nové pro.
vozní budovy VUGTK ve Zdibech, o kterou má s. Volíík
prvořadou zásluhu, odešel v roce 1979 do důchodu.
S. Volfík pracoval v řadě společenských organizací,
byl poslancem NV v letech 1969-1981, předsedou
ČSVTS - společnosti geodézie a kartografie, aktivním
a dlouhodobým funkcionářem Čs. ovocnářského a za.
hrádkářského svazu aj.
S. Volfík byl mimořádným člověkem s řad.ou vynika.
jících vlastností: čestnost, iniciativnost, obětavost, pra·
covitost, skromnost, ochota pomáhat druhým, důklad·
nost a serióznost, poctivost, zájem o veřejné záležitosti,
ukázněnost, zodpovědnost, dobrosrdečnost.
Všechny práce, všechny úkoly splnil úspěšně, s tvoři·
vou iniciativou a na vysoké politicko-odborné úrovni.
Vynikající osobní a pracovní vlastnosti činily ze s. Vol·
fíka vzácného člověka a spolupracovníka.
Svým celoživotním dílem významně přispěl k rozvoji
geodézie a kartografie i ke zlepšení pracovního prostředí
a životní úrovně pracovníků a občanů. Trvale zůstane
je~o jméno spojeno s výstavbou nové provozní budovy
VUGTK a mateřské školky, s rozvojemvmístní výstavby
ve Zdibech i s pokrokem a s úspěchy Os. ovocnářského
a zahrádkářského svazu.
Za svou činnost obdržel řadu vyznamenání: Nejlepší
pracovTJík ÚSGK, nositel čestných uznání avzlatého od·
znaku OSVTS, čestné plakety k 50. výročí OSR, vyzna·
menání za budování Středočeského kraje a další.
Čest jeho památce!
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Dne 29. února 1984 zemřel
Ing. Bohumil Volfík, přední
pracovník našeho odvětví.
Osobnost s. Volfíka je ne·
rozlučně spjata s rozvojem
geodézie a kartografie v na·
šem státě v poválečném ob·
dobí.
Narodil se v roce 1911
v Postřekově na Chodsku.
Po skončení docházky do
obecné školy vystudoval
s vyznamenáním reálné gy.
mnaZlUm v Domažlicích a zeměměřickou fakultu
ČVUT v Praze rovněž s vyznamenáním. V šedesátých
letech ukončil s vyznamenáním i VŠE - Institut náro·
dohospodářského plánování.
Před válkou působil na Slovensku v Inspektorátu ka·
tastrálního vyměřování v Trenčíně, od roku 1939 v ka·
tastrálním měřickém úřadě v Praze. V roce 1948 na·
stoupil na Zemské finanční ředitvelství, odd. pro nové
měření, o rok později na KNV v Oeských Budějovicích.
V roce 1953 byl jmenován ředitelem národního pqdniku
Geometra, v roce 1954 náměstkem předsedy USGK,
v roce 1955 ředitelem Oblastního ústavu geodézie pro
kraj Středočeský a Hlavní město Prahu, kde působil do
roku 1962.
Od roku 1962pracoval ve VÚGTK v oblasti výzkumu
ekonomiky a řízení a v posledním období na úseku řízení
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