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528.5-533.65
POSplSIL, 1. - VITAsEK, J.
Rozbor Kukkamiiklho teplotnl funkce
Ge,(}detlcký a kartografický obzor, 28, 1982, č. 8, s.
199-201, 1 tab., lit. 7
P" konstatovAní, ž,e v dnešní době je možno provádět
moderní technikou přesnější měření, Je dále proveden
matematický rozbo,r teplotní funkce podle, KUlkkamilkl-
ho se stanovením počátečních podmínek podle tří
základních měření.

528.526.6:521.9
KARSKt', G.
Exlstu,jl , ,astronomické" vIlvy na měřeni gyroteo-
doIlty?
G8'O'detlcký a kartografický obzor, 28, ,1982, č. 8, s.
202-207, 6 tab., lit. 8
Metoda a výs,ledky vyšetřovAní předpOlklAdalného vlivu
Slunce a Měslce na součto,"ou konstantu (Sk] dVQU
gywteodolltů G1-B2, užívaných při měření v praž-
ském metru. Z analýzy asi 600 sérll provoznlch kall-
brací byly nalez,eny malé korelace Sk s norlzontAlnlml
složkami polohy obou těles, teplotnl looeflclenty al
27ccloC a pro jedell přístroj též jeho změny pl\O opra-
vách. \

528.541.8:528.089.6
M1TAš, J.
Nové aspekty komparácle illvarovtch nlvelal!ntch lát
Geodetický a kartografický obzor, 28, 1982, č. 8, s.
207-212, 4 obr., 2 tab., \lt. 9
Odvodené vztahy na určenle opráv delenla latových
stupníc. Vzorec na výpočet prlemerného latového met-
ra z priamo meranýcll hodní'lt pri komparácll a z opra-
vených hodní'lt delenla stupnice. Návrh na Indlvldu1il-
ne zavádzanle opráv.

528.5-533.65
IlOCIll111Il1JI, fl. - Bl1TACEK, it.
AHaJlH3 TeMnepaTypHoií ~YHJ(n;HH KyKKaM9KH
reO,Ile3HqecKHH H KaPTorpa4mqeCKHH OO30p, 28, 1982,
No 8, CTp. 199-201, 1 Ta6., JIHT. 7
IlocJle KOHcTaTHpoBaHHH, qTO B HaCTOH~ee BpeMH MOlK-
HO peaJIH30BaTb c HCnOJIb30BaHHeM MO,IlepHOHTeXHHKH
60Jlee TO'llibIe H3MepeHHH, C,IleJIaHMaTeMaTHqecKHH aHa-
J1H3 T6MneparypHoH ~YHKn;HH KYKKaM!lKH c nOCTaB-
JIeHHeM HaqaJlbHblX YCJlOBHHno TpeM OCHOBHblMHliMe-
peHHHM.

528.526.6:521.9
KAPCKl1, r.
Cy~ecTBYIOT-J1H "acTpOHOMHqeCKHe" BJlHJlHHJI Ha H3-
MepeHHJI rHpOTeO,IlOJlHTaMH?
reO,Ile3HqeCKHH H KapTOrpaepHQeCKHH OO30p, 28, 1982,
No 8, CTp. 202-207, 6 Ta6., JIHT 8
MeTo,Il H pe3YJIbTaTbI HCCJIe,IlOBaHHHnpe,IlrrOJlaraeMOro
BJIHHHHH COJlHn;a H JIYRbI Ha HHCTpYMeHTaJIbHYIOno-
npaBKY (l1Il) ,IlBYX rHporeO,IlOJIHTOB rH-B2, HCrrOJIb-
3yeMblx Ha CTPOHTeJlbCTBenpBlKcKoro MeTpO. 113 aHa-
JIH3a rrpHMepHo 600 rrYCKOBrHpOTeO,IlOJlHTOBrrpH rrpo-
H3BO,IlCTBeHHOM!ITaJIOHHpOBaHHH6bIJIH HaH,IleHbI MaJlble
KOppeJIHn;HH l1Il c ropH30HTaJIbHblMH COCTaBJIHIO~HMH
rrOJlOlKeHHJi OOoHx TM, TeMrrepaTypHbl6 K03epepHlJ;HeHTbI
,Ilo O,71/jOC, H ,D;JIHO.n;Horo H3 rrpH60poB e~e H H3Me-
HeHHH ero rrocJle peMOHTOB.

528.541.8:528.089.6
Ml1T AllI, H.
HOBwe acneKTW KOMnapHpOBaHHH HHBapHWX HHBeJlHp-
Hl>IXpeeK
reO,D;eaHQecKHH H KapTorpaepHQeCKHH OO30p, 28, 1982,
No 8, CTp. 207-212, 4 pHC., 2 Ta6., J1HT. 9
IlpHBo,D;HTCHOTHOUleHHH,D;JIHorrpe,IleJIeHHH rrorrpaBOK ,Ile-
JIeHHJi UlKaJI peeK. <I>opMYJIa,D;JIJIBblQHCJIeHHJICpe,IlHero
MeTpa peHKH B CJIyqae rrpHMblX H3MepeHHH rrpH KOl.ma-
pan;HH H C HCrrOJIb30BaHHeMHCrrpaBJIeHRbIX3HaQeHHH )le-
JIeHHH UlKaJIbI. Ilpe,IlJIolKeHHe ,IlJIJI HH,IlHBH,IlyaJIbH0rO
BBe,IleHHJInorrpaBOK.

528.5-533.&5
POSpISIL, J. - V1TAsEK, J.
Analyse der Temperaturfunktlon von Kukkamiikl
Geodetický a kartografický obzor, 28, 1982, Nr. 8,
Selte 199-201, 1 Tab., Lit. 7
Nach Konstatlerung der Durchfilhrungsmllg!lchkelt
heutzutage genauere Messungen mlt moderner Tech-
nik wlrd dle Temperaturfunktlon von Kukkamilkl ma-
thematlsch analyslert, mlt Festiegung der Anfangsbe·
dlngungen den· drel Grundmessungen entsprechend.

528.526.6:521.9
KARSKt', G.
Bestehen "astronomlsche" ElnflUse auf Gyrotheodollt-
messungen?
Geodetický a kartografický obzor, 28, 1982, Nr. 8,
Selte 202-207, 6 Tab., Lit. 8
Das Verfahren und dle Ergebnlsse der Untersuchung
des vorausgesetzten Elnflusses der Sonne und des
Mondes auf dle addltlve Konstante zwel belm Prager
Metrobau andewendeten Gyrotheodollten G1-B2. Aus
Analysen von etwa 600 Serlen der Betrlebska!lbrlerun-
gen wurden klelne Korrelatlonen mlt horlzontalen La-
gekomponenten belder Kllrper. dle Temperaturkoef-
flzlenten von 2ccjOC und auch Ihre !\nderungen ftlr
eln Gerilt nach Reparaturen gefunden.



528.541.8:528.089.6
MITÁS, J.
Neue Aspekte der Komparalion von PriizisionsnivelIier·
latten

Geodetlcký a kartografický obzor, 28, 1982, Nr. 8,
Seite 207-212, 4 Abb., 2 Tab., LIt. 9
Abgeleitete Formeln ZUl' Bestlmmung der Verbessecun·
gen von Lattenskalenteilung. Formel ZUl' Berechnung
des Mlttellattenmeters aus unmittelbar gemessenen
Werte bei der Komparlerung und aus verbesserten
Werte der Skalenttilung. Eln Entwurf auf Einleltung
der indlvlduellen Verbesserungen.

528.5-533.65
POSPlSIL, J. - VITÁSEK, J.
The Analysis 01 the Kukkamiiki's Temperature Func·
lion
Geodetický a kartografický obzor, 28, 1982, No. 8,
pp. 199-201, 1 tab., 7 ret.
After the statement, that nowadays 1t Is posslble to
carry out more accurate measurements by means of
a modern technique, the mathematlcal analysls of
the temperature functlon accordlng to Kukkamllkl fol-
lows. Inltlal condltlons are determlned in accordance
with three baslc measurements.

528.526.6:521.9
KARSKÝ, G.
Do "Astronomlcal" Effects on Measurements wlth Gy-
rotheodolltes Exist?
Geodetický a kartografický obzor, 28, 1982, No. 8,
p-p. 202-207, 6 tab., 8 relf. !
A method and results of Investigating a presupposed
effect of the Sun and the Moon on the addltlve con-
stant [Ac) of two Gi-B2 gyrotheodolites, used for
measurements in the Prague underground raUway.
From the analysis of about 600 sets of operatlonal ca-
librations a small corellations of Ac with horizontal
components of posltlon of both bodies, tempera ture
coefficlents as much as 2ee/oc as weli as its changes
after repalr for one lnstrument were found.

528.541.8:528.089.6
MITÁS, J.
New Aspekts 01 the Precision LeveIling Stali eompa-
rlson
Geodetický a kartografický obzor, 28, 1982, No. 8,
pp. 207-212, 4 ng., 2 tab., 9 mf.
Relatlons for determlnlng corrections of levelllng rod
scale dlvlslon are derlved.Tl1e formula for computa-

Uon of the mean rod metre wlth directly me:lsured va
lues when calibratlng and from corrected values of
scale dlvlslons. The proposal for lntroduclng lndlvl-
dual correctlons.

528.5-533.65
POSPlSIL, J. - VITASEK, J.
Analyse de la lonction thermlque de Kukkamiikl
Geodetický a kartografický obzor, 28, 1982, No. 8,
pagges ]99-201, 1 planches, 7 blbiliographles
Aprěs constatatlon, que de nos jours U est posslble
d'effectuer, A l'alde de moyens technlques modernes,
un mesurage de plus grande préclslon, U a été effec-
tué I'analyse mathěmatlque de la fonctlon thermlque
d'apres Kukkamllki avec détermlnatlon des condltlons
Inltlales selon les trols mesurages de base.

528.526.6:521.9
KARSKÝ, G.
Exlstent-eIies des Influences "astronomlques" sur Me·
surage effectué par théodolltes gyroscoplques
Ge-odetlcký a kar-tograflcký obzor, 28, 1982, No. 8,
pagges 202-207, 6 planches, 8 blblographies
Měthodes et rěsu1tats d'examlnatlon de I'lnfluence
supposěe du SoleU et de la Lune sUr la constante
d'addltlon (CA) de deux thěodo!ltes gyroscoplques GI-
-B2, employés pour mesurage effectuě dans le métro
de Prague. De I'analyse effectuée d'envlron 600 sěrles
de .calibratlons de fonctionnement, on a trouvě des
petites corrélatlons. CA A composantes horlzontales
des deux corps, de coefflclents de température jusqu'A
2ee/oc, ct, pour un appareU ěgalament ses modlflca-
tlons survenues apres les correctlons.

528.541.8:528.089.6
MITÁŠ, J.
Nouveaux aspects de la comparation des mires invar
Geodetický a kartografický obz.or, 28, 1982, No. 8,
pagges 207-2]2, 4 1llustr-atlons, 2 planches, 9 blblio-
graphies
Relatlons děduites pour détermlner la rectlflcatlon de
la graduatlon d'ěchelles les lattes. Formule pour le
cal cul du metre de niveau pour valeurs mesurées dl-
rectement pendant la comparatlon et des valeurs cor-
rigées de la graduatlon de I'ěchelie. Proposltlon pour
correctlons Individuelles.
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Ing. Jiří Pospíšil,
katedra speciální geodézie,

FSv ČVUT v Praze,
Ing. Josef Vitásek, CSc..

kated.ra geodézie, FAST VUT v Brně

Z prvků ovlivňujících hustotu atmosférických vrstev
v mikroklimatu má prvořadý význam teplota.

Autoři, kteří se zabývali studiem rozložení teplot-
ních vrstev v mikroklimatu, vycházeli z předpokladu
rovnoběžnosti izotermických vrstev s terénem. Na
základě experimentálních měření vytvářeli matema-
tické modely vyjadřující změnu teploty s výškou nad
terénem. Tyto modely sloužily pro určování opravy
z refrakce matematickou cestou.

Jednou z používaných funkcí pro vytvoření mate-
matického modelu při geodetických měření je tzv.
exponenciální funkce zavedená finským geodetem
T. J. Kukkamakim. Pro svoji jednoduchost byla po-
užita i v řadě dalších prací.

V dřívější době se používalo k měření teplot pře-
vážně skleněných rtuťových teploměrů s dělením po
0,1 DC.Tyto teploměry mají značnou časovou setrvač-
nost a nezaznamenávají okamžitý stav teploty. Jen
v málo časových okamžicích je možno pozorovat
změnu některé teploty oproti celkovému trendu v pro-
filu. Dá se říci, že při použití skleněných teploměrů je
daleko jednodušší volba náhradní teplotní funkce.

V současné době se k měření teplot používá elek-
trických teplotních čidel, které zaznamenávají okamžité
změny teploty. Získané teploty neodpovídají v řadě
časových okamžiků předpokládanému průběhu teplot
a volba vhodné náhradní teplotní funkcé je složitější.

V tomto příspěvku chceme poukázat na problém,
který vznikl při použití exponenciální teplotní funkce
určené jen na základě nutných měřených teplot elek-
trickými teplotními čidly a stanovit podmínky, kdy
tato funkce dává řešení.

Příspěvek vznikl při spolupráci na řešení státního
výzkumného úkolu II . 6 - 3/3.4 "Výzkum šíření lase-
rového záření v lomech a hlubinných dolech" vedeného
Ing. M. Kašparem, CSc., FSv ČVUT Praha a II-6-31
3.6 "Vliv fluktuací v ovzduší na šíření světla" vedeného
Doc. Ing. M. Veselým, CSc., FAST VUT Brno.

Exponenciální teplotní funkce zavedená finským geo-
detem T. J. Kukkamakim má tvar

t = a + bzc

kde a, b, c - jsou konstanty
z - je výška nad terénem

- je teplota

Konstanty a, b, c, v rovnici (1) se obvykle určují
bez vyrovnání na základě měřených teplot tI' t2, t3, ve
výškových úrovních zl' Z2' Z3' ze soustavy rovnic

tI = a + bz1
t2 = a + bz~

ta = a + bz~

t2 - tI = b(z~ - zD
t3 - tI = b(z3 - zD

z2-z1
z~-z1

(~~r-l
(
Z )ez:- -1

Hodnota c v případě, že rovnice (4) má řešení se dá
určit iterací anebo graficky.

Pro rozbor rovnice (4) si stanovme nejdříve určité pod-
mínky:
1. vylučme případ tI = t2 = t3 (tato kombinace v mik-

roklimatu prakticky nenastane).
2. žádné z nebude rovno nule.
3. vylučme možnost c = O (t by bylo rovno konstantě

pro všechna z).
5. stanovme, že Zl < Z2 < Z3'

4. vylučme možnost b = O (t by se rovnala a pro
všechna z).
Na základě stanovených podmínek musí v rovnici

(4) platit c =I=- O, b =I=- O.
Rovnice (4) bude řešitelná v případě, že t3 - tI =I=-

=I=- O =:> t3=1=- tI' Případ t2 - tI = Onemůže na základě
stanovených podmínek nastat. Rovnice (4) by přešla
na tvar

Z2
C ln ---- = O (6)

Zl

a byla by splněna jen v případě c = O nebo --=~= 1 .
Zl

Podobně nemůže ani nastat případ t3 - t2 = O.
Z těchto úvah vyplývají určitá omezení při použití

rovnice (1) nejsou-li nadbytečná měření teplot. Nedá
se použít v případě, že dvě ze tří naměřených teplot
mají stejnou hodnotu.

Pro další úvahy označme

t2-t1 = K (7)
t3 - tI

kde K - je hodnota, která je závislá pouze na měře-
ných teplotách.

Nyní si položme otázku, při jakých hodnotách K
nebo jinak řečeno při jakých variantách teplot je rov-
nice (7) řešitelná.,

Nejdříve uvažujme případ, že K > O a současně
K< 1

1982/199



Geodetický Q. kartografický obzor
200 roi!nik 28170, i!islo 8/1982

1) ta - tl > O

O<~-~<~-~=O<~-~A~-
-~<~-~=~<~A~<~=~<
< t2 < ta

2) ta -tI < O

O>~-~>~-~=O>~-~A~-
-~>~-~=~>~A~>~=~>
> t2 > ta

Podmínku, že O< K < 1 splňují dvě varianty rozlo-
žení teplot

tI < t2 < ta

tI > t2 > ta (8)

tedy rozložení teplot charakteristické pro homogenní
prostředí.
Pro zjištění, zda při variantách rozložení teplot

uvedených v rovnici (8) lze nalézt hodnotu c v rovnici
(4), řešíme její pravou stranu (O< K < 1)

2) (~)c _ 1<OA~ > 1A~ > 1
~ ~ ~

0>(::)"-1 >(::)"-1 =0 >(::)"-

-lA(::)"-l>(::)"-l=l > (::TA
1\ (_~)c > (~)c = c < O 1\ ech.~ > eCh.!.!l.-=

Zl Zl Zl Zl

= C < O A cln -~~> cln ~ = c < O 1\ ln ~ <
~ ~ ~

Při variantách teplot uvedených v rovnici (8) lze
nalézt hodnotu c, tedy rovnice (4) je řešitelná.
Nyní uvažujme případ K > 1

t2 - tI > 1
ta - tI

t2 - tI
1) ta - tI > OA--- > 1= ta > tI A t2-ta - tI
-~>~-~=~>~A~>~=~>~>~

t2 - tI
2) ta - tI < O A --- > 1 = ta < tI A t2-ta - tI
-~<~-~=~<~A~<~=~<~<~

Hodnota K > 1 při těchto variantách teplot

t2>ta>tl
t2 < ta < tI

Pro zjištění zda při variantách rozložení teplot uve-
dených v rovnicích (9) lze nalézt hodnotu c postupu-
jeme jako v předešlém případě.

(*)"-1
(::T-l

(::)"-1 >0 A[::)"-1 >(::)"-1 =

=(::)">(::)">1
Z Z1)c > O= _2 > _a > 1= Z2 > za > Zl
Zl Zl

2) c := O

Při variantách rozložení teplot uvedených v rovnici
(9) nebude mít rovnice (4) řešení.

1
Nyní uvažujme případ, kdy K v rovnici (7) je menš

než nula (K < O):
t2 -t__ 1_<0
ta -tI

1) t2 - tI O O O--- < A ta - tI > = t2 - tI < A ta-ta -tI
-~>O=~<~A~>~=~<~<~
t2 -tI2)--- < OA ta - tI < O= t2 - tI > OA ta -
ta -tI
-~<O=~>~A~<~=~<~<~

Hodnota K < Ov rovnici (7) bude při těchto varian-
tách teplot

t2 < tI < ta

ta < tI < t2

Pro zjištění zda při variantách rozloženi teplot
uvedených v rovnici (10) lze nalézt hodnotu c postu-
pujeme jako v předešlých případech.

(-::r-1 < OA(::)" -1 < (:: r -1 =
= (~)C < (~)C < 1= ec1n ~ < ec!n ~ < 1=

~ ~ ~ ~

= cln ~ < cln ~ < O
Zl Zl

1982/200
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časový I I I
ca cb

Iokamžik
Z, Z, Z. Z. Z.

(Zh ZhZa) (ZttZ"" Zl)
C

1 28,8 28,8 28,2 27,9 27,7 -- +0,62 +0,74
2 25,4 25,4 25,2 25,2 25,2 - - +0,80
3 24,0 23,8 23,3 23,0 22,9 +1,05 +1,51 +0,95
4 21,6 21,9 22,4 22,6 22,7 --0,50 +0,03 +0,77
5 20,2 20,3 20,0 19,8 19,7 - +1,40 +0,90

I

Zz Za
2) C < O ~ O < ln - > ln - ~ Zz > Za > Zl

Zl Zl

Při variantách teplot uvedených v rovnici (10) ne·
bude mít rovnice (4) řešení.
Omezení použití exponenciální teplotní funkce od·

padá, měříme·li teploty ve více výškových úrovních
než je nutný počet pro určení konstant a k výpočtu
použijeme MNC viz [5], [6].

Pro názornost uvádíme výpočet konstanty c v ně~o.
lika časových okamžicích v tabulce 1. V tabulce jsou
pro dané časové okamžiky sestaveny měřené teploty
ti ve oe v pěti výškových úrovních (Zl < Zz < Za <
< Z4 < zó)' Konstanty Ca, Cb jsou určeny z různých
variant měřených teplot. Konstanta C je určena vy.
rovnáním.

Na základě rozboru exponenciální teplotní funkce, za
předpokladu měření jen nutných teplot, je funkce
řešitelná vždy v tom případě, kdy teplota ubývá
anebo přibývá s výškou nad terénem.
V případě, že dvě teploty mají stejnou hodnotu,

nedává funkce řešení.

Při variantách teplot tz > ta > tI nebo tz < ta < tI
neexistuje řešení.
Při variantách teplot tz < tI < ta nebo ta < t1 < tz

je funkce neřešitelná.
Jestliže k výpočtu konstant funkce použijeme nad-

bytečně měřených teplot, odpadají omezení pro vý·
počet exponenciální teplotní funkce.

LITERATURA:

[1] BOHM, J.. SVOBODA, J.: Geometrická nivelace,
SNTL, Praha 1960, str. 98-115.

[2] BROCKS, K.: Meteorologische Hilfsmittel [Ur die
geodiitische Hohenmessung. Z. Vermess. - Wesn,
St~ttgart 75 (1950) 3, str. 71-76 a 4, str. 1l0-116.

[3] HUBNER, E.: Untersuchungen zur Ausschaltung
des Einflusses der Vertikalrefraktion bei Laser-
leitstrahltechnologien, Vermessungstechnik, 26. Jg.
(1978), Heft 7, str. 235-239.

[4] KUKKAMAKI, T. J.: Uber die nivellitische Re·
fraktion, Veroff. finn, geod. Inst., H. 25, Helsinki
1938.

[5] VESELÝ, M.. VITÁSEK, J.: Studie vhodnosti
. náhradních teplotních rovnic v nehomogenním pro-
středí, GaKo, 27/69, Č. 7/1981, str. 177/179.

[6] VESELÝ, M.. VITÁSEK, J. a kol.: Vliv fluktuací
v ovzduší na šíření světla, závěrečná zpráva, Brno
1980.

[7] ZEMAN, J.: Experimentální studie vlivů mikrokli-
matu na přesnou nivelaci, habilitační práce, Brno
1960.

Do redakce došlo: 25. 1. 1982

Lektoroval:
Doc. Jan Toman, prom. fyzik, CSc.,
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IV. konference odpovědných geodetů
1983v Brně

Ve smyslu doporučení III. konference odpovědných
geodetů, která se konala v listopadu 1978 v Brně,
pořádá OS 1701 - Inženýrská geodézie spolu s OS
1701 - Inžinierska geodézia celostátní

IV. konferenci odpovědných geodetů 1983 v Brně.

Akce, kterou zajišťuje krajský výbor ČSVTS - spo-
lečnosti geodézie a kartografie v Brně ve spolupráci
s Domem techniky ČSVTS v Brně, se uskuteční ve
dnech 7. a 8. dubna 1983 v hotelu Voroněž, Brno
Křižkovského 47.
Pod heslem "Progresivními geodetickými metodami

ke zvýšení kvality a hospodárnosti výstavby" je kon·
ference orientována na zvyšování kvality geodetických
prací jakož i na řízení geodetické činnosti u investor·

ských, projektových a dodavatelských organizac
a podniků, které se podílejí na zabezpeč o vání výstavby

O konferenci se projevuje značný zájem mezi odbor-
níky, takže tematická komise zařadila přihlášené refe-
ráty do čtyř nosných tematických bloků:
- Informace o předpisech a technických normách

a o zkušenostech s nimi
- Informace o nových metodách a přístrojích v geo-

dézii
- Výměna zkušeností geodetů z oblasti vytyčovacích

a kontrolních prací a měření posunů a přetvoření
- Dokumentace podzemních vedení.

Součástí konference bude výstava geodetických
prací, na které představí své práce z oblasti výstavby
podniky a organizace, které se podílejí na výstavbě
v ČSSR.
Dotazy a předběžné pozvánky na konferenci vyřizuje

Dům techniky ČSVTS, Výstaviště č. 1, 656 88 Brno.
Doc. Ing. Dr. Josef Zeman, CSc.,

odborný garant konference
a předseda tematické komise
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Existují "astronomické" vlivy
na měření gyroteodolity?

, Ing. Georgij Karský, CSc.,
VUGTK - Geodetická observatol'

Pecný,Ondl'ejov

Gyrot·1
Hranice intervalu Rozmezi Označeni

::\UD datum teplot ('0) obdobi

G8 42300 10.9.1974 26,0 AI
42552 20.5. 1975 0,0
-- změna základny Š -->- ŽP A
42569 6.6.1975 30,0 A2
42644 20.8.1975 15,5

oprava setrvačníku
42673 18.9.1975 28,0 - B
43567 28. 2. 1978 -1,0

oprava
26,043639 11.5.1978

44283 14.2. 1980 0,0 01
-- nové azimuty orient. směrů O
44294 25. 2. 1980 20,0 02
44396 6.6. 1980 2,0

G9 42292 2.9.1974 23,0 El
42554 22.5.1975 -J,O
-.-~ změna základny Š -+ ZP E
42567 4.6. 1975 26,0 E2
43308 14. 6. 1977 -2,0

oprava
43 :~39 15.7.1977 27,5 Fl
44282 13. 2. 1980 0,5
-.-- nové azimuty orient. směrú --- F
44 290 21. 2. 1980 24,0 F2
44492 10.9.1980 3.0

Přesné gyroteodolity, jako jsou u nás známé přístroje
maďarské firmy MOM, jsou velice efektivním pro-
středkem pro vytyčování podzemních staveb. Také
při výstavbě pražského metra využívali pracovníci
střediska pro výstavbu metra n. p. Geodézie Praha
již od r. 1974 dvou gyroteodolitů Gi-B2, výr. čísel
116008 a 116009 (dále označovaných G8 a G9),
Jejich součtové konstanty (Sk) byly pravidelně určo-
vány na kalibračních základnách, nejprve u Švermova
mostu v Praze 2 (základna Š), později na nové základ-
ně na Židovských pecích v Praze 3 (základna ŽP),
zřízené v prostředí příznivějším pro přesná měření.
V roce 1976 provedli pracovníci Geodézie první

rozbory vývoje Sk obou užívaných gyroteodolitů.
Ing. V. Boček zjistil m. j. teplotní závislost Sk pro
G9, Ing. K. Vyhnálek nalezl pro oba gyroteodolity
výraznou periodickou závislost Sk na fázích Měsíce
(které v jeho rozboru zastupují hodinový úhel Měsíce);
své výsledky publikovali ve společné práci [I].
Pro ověření předpokládaných "astronomických"

vlivú na měření gyroteodolity byly ve VÚTGK
provedeny přesnější rozbory kalibrací obou gyroc
teodolitú na základě obsáhlejšího materiálu z let
1974-1980, který n. p. Geodézie laskavě dal VÚGTK
pro tento účel k dispozici. Tento materiál byl vy-
šetřován ryzc empirickým postupem a s využitím Tab. 2. Počty sérií kalibrací Sk
počítače hledány korelace mezi Sk a souřadnicemi
Slunce a Měsíce. Jelikož měřicí systém gyroteodolitu
je orientován podle tížnice, zvolili jsme pro analýzu
korelací horizontální topocentrické souřadnice obou
těles. výpočty byly konány na počitači EC 1040
Astronomického ústavu ČSAV v Ondí'ejově, programy
zpracovány ve Fortrariu.· V tomto článku je podán
celkový přehled postupu a hlavních výsledkll řešení,
jehož podrobnosti lze nalézt ve výzkumné zprávě [2].

2. Pozorovací období a materiál

Při běžných provozních kalibracích Sk gyroteodolitů
se zpravidla měří 3-4 série, přičemž v každé sérii
se odečítají alespoň 4 vratné polohy setrvačníku a za-
měřují 4 etalonní směry. Na rozdíl od [1] byly v na-
šem zkoumání uvažovány série jednotlivě, bez spojo-
vání do skupinových nebo denních průměrů, což
někdy může ovlitnit výsledky, a bylo též snahou
vyšetřovat jako celek co nejdelší období, v němž
nedošlo ke změnám na přístroji nebo v kalibrační
základně. Takový postup by byl ovšem při větším
objemu dat jen obtížně zvládnutelný bez použití
počítače.
Přehled pozorovacích období a diskontinuit, které

je rozdělují, je podán v tab. 1, celkový počet měřených
sérií kalibrací mezi opravami přístrojú obsahuje tab. 2.
Jako průběžného časového argumentu zde užíváme
modifikovaného juliánského data (MJD), což je prů-
běžné číslování dnů, jehož vztah k občanskému datu
je pro rok R > 1900 dán vztahem

Počet sérii
Gyrot. Období -----T bez měř-o I ---

úplných , teploty všech

G8 A
I

85 24 109
B 97 - 97
O I 84 5

.
89

- celkem -I 266 I 29 295

G9 E 160 14 174
F 147 - 147
---

celkem 307 14 321

G8 + G 91 celkem I 573 43 616

MJD = 15032+ 365,25 (R - 1900 ) +
+ {~} -{.!!.._} + K + ND (1)

400 100 '

kde ND je pořadové číslo dne v roce (uváděné v ka-
lendářích), K = 2 - 0,25No, přičemž No je počet let
od nejbližšího minulého přestupného roku (pro R
přestupný je No = 4 a K = 1); složené závorky {}
označují celočíselnou část výsledku dělení.

Pro průměrný čas měření každé jednotlivé série (zji-
šťovaný s přesností asi 1 min. a převedený na MJD,
vyjádřené včetně zlomku dne) byly počítány eklipti-
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kální polohy Slunce a Měsíce podle zjednodušených
vzorců, zaručujících více než dostatečnou přesnost 1'.
Pro Slunce se užilo rozvojů pro eliptickou dráhu
(členy s e2 v pravé anomálii, s e v průvodiči; e - ex-
centricita dráhy), polohy Měsíce byly počítány s po-
užitím rozvojů dle [3], přičemž pro výpočet tzv. funda-
mentálních argumentů a středního hvězdného času
užity přesné vzorce s hodnotami z [4]. Nutace v rektas-
censi byla zanedbána, ale rozdíl efemeridového
a světového času (který je kolem 50 s) byl uvážen.
Třemi transformacemi (podle vzorců podobných
uvedeným v [4, 5]) byly z ekliptikálních souřadnic
Slunce (S) a Měsíce (M) vypočteny tyto parametry
(obecně značené P): topocentrický azimut a (od jihu)
a zenitová vzdálenost z, topocentrická vzdálenost D,
topocentrické souřadnice X (kladná k jihu), Y (kladná
na západ) a Z (kladná k zenitu), a také horizontální

Období
No.

Varíanta

G8

A1
160

111010
AI
199

110000

A2
177

111010
A2
200

110000

A
119

111010
A
201

111 000

B
120

111 010

01
16:~

111 010

01
202

110000

02
178

111 010

02
20:3

101 000
I
Io

121
111 010
O
204

110000

MJDo
10' mo

n

42400
164
62

42400
185
86

42600
102
2:3

42600
107
2:3

42500
15:3
85

42500
155
109

4:3 100
152
97

44000
1:38
66

44000
140
72

44 :350
121
17

44350 ..
12:3
17

44000
143
8:3

44000
14:3
89

100,0 +
,:38209

±55

,38297
±22

,381 35
± 154

,381 24
±24

,38086
±25

,38085
±21

,379 19
±:31

,39000
±:34

,:38979
± 17

,:3943:3
±72

,39448
±54

,389 74
±26

,39002
±15

-27,776
±4,5
0,001

-18,313
±2,4

0,001

24,060
::'c 21,

19,430
±8,4

0,05

-9,854
±:3,7

0,01
-:3,988
±1,9

0,05

2,143
±,61

0,001

8,985
±1,4

0,01
9,898
±,86

0,001

,527
±33,7

11,435
±,67

0,001
11,441
±,64

0,001

složka polohy tělesa H. Těchto sym.bolů se pOUZlva
dále s připojeným označením tělesa, takže např.
zenitová vzdálenost Slunce je zS, vzdálenost Měsíce
DM a jeho vertikální souřadnice ZM. Vypočtené
MJD a teplota t, zaznamenaná při kalibračním měření,
se při analýze rovněž řadí mezi parametry P.
Grafické znázornění jednotlivých Sk ve funkci

parametrů P, provedené pro část materiálu (z období,
zpracovávaného v [1]), neukázalo ani náznak syste-
matického průběhu. Byla shledána pouze teplotní
závislost Sk pro G9 (blízká k uváděné v [1]), náznak
teplotní závislosti pro G8 v období B (viz tab. 1)
a pro skupinové průměry Sk, měřených v intervalech
20-30 dní, zřetelnou (přibližně lineární) časovou
změnu Sk G8 v období C a její náznak pro ostatní
období obou gyroteodolitů.
Další postup směřoval k numerickému odfiltrování

15,672
±7,4

0,05

,13722
±,71

~-51,922
±61,

,240 14
I ± 1,07

7,700
±2,9
. 0~01

10,:39:3
±1,5

0,001

1,681
±,26

0,001

-,723
±,64

,65597
±,45

2,00948
±,20

0,001

,:344 17
±,32

,197
±,:32

,43564
±2,18

,168
±,30

,322
±,31

,44864
±,26
0,1

-32YM
:31HM
27DM
53DS

-48ZS
47zS

0,01
0,05
0,05
0,001
0,001
0,001

59aM 0,01
:35YM 0,1

25DM 0,05
-23YM 0,05

19HM 0,1
-18ZS 0,1

16zS 0,1
-16YM 0,1

33DM 0,01

-23YS
-22aS
-18XS
-20YS

0,05
0,05
0,1
0,1
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1 ! 2 I 3 i 4 I 5 I 6 7 8
I

09 I
I

1
I

II 100,0 + I
El I 42800 ,23302 -44,604 -5,989 1,974 27 -31D2vf 0,01 I 4,5
187 139 ±760

I
±42, ±5,6 ±,49 28YM 0,05

III 010 71 -- - 0,001 27aM 0,05
El 42800 ,24096 _._- - 1,520 70 -34DM 0,01 4
208 140 I ± 17

I
±,23 28YM 0,05

100010
I

71 0,001 28a111 0,05
~--~

E2 42800 ,24028 ,339 -,735 1,820 22 38aS 0,001 8
188 148 ±23 ± 1,13 ±,35 ±,20 34YS 0,01

III 010 86 - 0,05 0,001 -20YM O,I

E2 42800 ,24027 - -,655 1,80500 38aS 0,001 9
209 148 ±23 ±,22 ±,19 34YS 0,01

101010 86 0,01 0,001 -19YM 0,1

E I 42800 ,24033 -1,923
I

-,131 1,60482 21aS 0,01
198 I 147 ±20 ±,44 ±,16 ±,15 19Y5 0,05IIII 010 157 0,001 - 0,001

E 42800 ,24021 -1,867 - 1,615 22 21aS 0,01
210 147 ±14 ±,44 ±,15 19Y5 0,05

110010 157 0,001 0,001

Fl 43800 ,24035 ,267 -,944 1,091 82 - 6
167 197 ±29 ±,73 ±,27 ±,23

III 010 III - 0,001 0,001 I
Fl 43800 ,24033 -- -,855 1,07417 17aB 0,1
205 198 ±29 ±,27 ±,22 16YS 0,1

101 010 II2 0,01 0,001
I -

F2 44400 ,23834 3,64 -7,76 I ,81275 -39HM 0,05
180 167 ±57

.
±6,1 ±9,2 ±,62 350M 0,1

III 010 35 - - -- I
F2 44400 ,23792 --- - 1,197 13 -41 Hlvf 0,05
206 169 ±32

I
±,43 -33DM 0,1 I

100010 35 0,01 31aM O,I
i -----

F I 43900 ,24009 -,921 -,678 1,17645 18YS 0,05
147

I
194 ±24 ±,51 ±,16 ±,20 18aS 0,05

III 010 146 - 0,001 0,001 -18HM 0,05
F 43900 ,24006 - -,715 1,258 85 -20HM 0,05 10
207 198 ±25 ±,15 ±,20 -16DM 0,05 1

101 010 147 0,001 0,001 15YS 0,1

Poznámky:
I - Náznak měsíční vlny.
;: - Možný roční teplotní efekt (z neurčovaného Tl) nebo vliv neurčovaného S •.
3 - Možný denní teplotní efekt z neurčovaného T 1 •

4 - Měsíční vlna.
[}- Silně korelované parametry So, Sl a S •.
6 - Jedna serie neuvažována vlivem chyby výběru (zadání).
7 - Další korelace 44XS, 42HS, 40HM při IX = 0,001.
8 - Další korelace 18HM při IX = 0,1.
9 - Další korelace 19HM při IX = 0,1.
10 - Další korelace 14aS při IX = 0,1.

těchto graficky patrných závislostí, aby pak bylo
možné ve zbylých odchylkách hledat případný vliv
nebeských těles. Jelikož nejsou známy teoretické
průběhy uvedených závislostí, byl zvolen nejjedno-
dušší tvar aproximačního výrazu:

vyrovnání se zadávala sledem 6 symbolů O (neurčuje
se) nebo 1 (určuje se) v uvedeném pořadí; toto označení
varianty je užito dále i v tomto článku.

S(d, t) = So(do• to) + Sl(d - do) + S2(d - dO)2 +
+ Sa(d - do)a + Tl(t - to) + T2(t - tO)2, (2)

kde S(d, t) je aproximovaná hodnota Sk pro čas d
(v MJD) a teplotu t; do = MJDo a to = +10 oe jsou
výchozí hodnoty. Parametry So, Sl' S2' Sa. TI' T2 se
určovaly vyrovnáním, přičemž program počítal s mož-
ností volby určování jen některých z nich. Varianta

kde Ska.t je součtová konstanta, určená v čase d při
teplotě t. Střední kvadratická oprava aproximace je
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Určené parametry aproximace So, Sl' ... , T2

(obecně R) byly považovány za statisticky významné
(s rizikem <X) za podmínky, že

ve které je n' počet nadbytečných sérií (pozorování),
te,. n' - parametr Studentova rozdělení a mR stI-ední
chyba vyrovnaného parametru [6]. Pokusné výpočty
ukázaly, že určování parametrů S3 a T2 není potřebné,
neboť ty již nedávají významného zlepšení mo' resp.
veličiny mot .•. n', rovněž užité jako kritérium.

Koeficienty korelace mezi opravami 'J z vyrovnání
podle (3) a parametry P (včetně MJD a t) byly počítá-
ny podle vzorce převzatého z [7] a upraveného do pra-
covního tvaru

~vP-A~P
r == VB[n~P2 _ (~P)2] , (6)

kde A = (~v)/n a B = [~V2 - (~v)2/n]ln. Předpoklad
náhodného rozdělení proměnných, blízkého k normál-
nímu, je splněn jak pro opravy v při vyrovnání zpro-
středkujících pozorování [6], tak zřejmě pro teplotu
a MJD, i souřadnice Slunce a Měsíce, které jsou v rám-
ci dne přesně definovanými funkcemi náhodného argu-
mentu - času pozorování. Graficky bylo ověí'ováno
(z důvodu velké pracnosti jen dodatečně a pro nej-
větší zjištěné koeficienty korelace), zda nejde ve sku-
tečnosti o regresní křivky, což se nepotvrdilo. Vy-
počtené korelace považujeme (podle [6, 7]) za proká-
zané s rizikem (na hladině významnosti) <X, je-li

r > t".n' V 1 ~ r
2

, (7)

kde n' = n - 2, n - počet dvojic veličin, tel. n' opět
parametr Studentova rozdělení.

Naznačeným způsobem byla zpracována kalibrační
měření z jednotlivých pozorovacích období a výsledky
výpočtů jsou uvedeny v tab. 3. Ve sloupcích 1 a 2
je uvedeno období, identifikační číslo výpočtu No,
varianta Val' (standardní 111010 a většinou ještě
další, neurčující některé parametry, které se ve
standardní variantě jevily jako nevýznamné), výchozí
datum MJDo, střední kvadratická oprava aproximace
mo (vyjádřená v grádech, stejně jako všechny další
úhlové veličiny) a počet kalibrací n, užitých v dané
aproximaci (po vyloučení vadných, příp. nemajících
údaj o teplotě). Sloupce 3 až 6 obsahují určené para-

metry aproximačního vzorce (2) pro Sk, jejich střední
chyby (pro So v jednotkách 10-5 g) a pro Sl až TI
též hladinu významnosti <X, pro kterou je splněna
podmínka (5), nepřekročí-li hodnotu 0,1. Ve sloupci 7
jsou uvedeny až tři největší zjištěné koeficienty kore-
lace dle (6), vždy s udáním parametru (souřadníce),
jehož se týká, a odpovídající riziko <X, pokud nepře-
kročilo hodnotu 0,1. Phpomeúme, žc pro "praktickou
jistotu" existence parametru nebo korelace (zamítnutí
nulové hypotézy) sc obvykle přijímá maximální rizi-
ko <X = 0,01; vyšší hodnoty <X znamenají úměrnt>
větší riziko chybného závěru o existenci příčinného
vztahu nebo závislosti.

Hodnoty tab. 3 ukazují, že jde většinou o malé
korelace (velmi volný vztah) a přehledná tab. 4 na-
značuje jejich nepravidelný výskyt, různý pro oba
gyroteodolity. Je však třeba uvážit, že ve skupinách
parametrů aS, XS, YS; aM, XM, nlf; zSi ZS; zM,
ZM se určitá fyzikální závislost může z geometrických
důvodů projevit jako korelace oprav v s kterýmkoliv
z parametrú skupiny. Přijmemc-li poněkud větší
riziko 0,05-0,1, můžeme konstatovat, že až na obdo-
bí B, 02 (velmi krátké) a FI (výpočet 167) byly ve
všech ostatních nalezeny malé korelace oprav z apro-
ximace Sk (a tedy i samotných Sk) s topocentrickými
horizontálními souřadnicemi Slunce a nebo Měsíce.
Tyto korelace jsou však příliš nevýrazné, než aby
bylo možné nebo nutné na jejich základě odvozovat
a zavádět nějaké opravy pro měřené Sk.

Soubor měření užitých v [I] byl ještě vyšetřován
samostatně při užití stejného postupu, jako pro úplný
soubor dat. Nepodařilo se potvrdit výrazné závislosti
uvedené v [I]; byly zkoušeny i závislosti na fázích
Měsíce. Výpočet intervalů spolehlivosti pro průměro-
vaná měření, tak jak byla užita v [1], nedovoluje
zamítnout nulovou hypotézu a považovat zjištěné
závislosti za prokázané. Zdá se, že kombinace náhod- .
ných chyb pozorování ovlivnila výsledek zpracování,
které autoři [I] mohli provést pouze přibližným způ-
sobem (podrobněji o tom v [2]).

V rámci numerických experimentů se souborem
kalibrací byla vypočtena ještě řada dalších variant
aproximací, neuvedených v tab. 3. Přitom se na gra-
fech ukázalo, že existuje výrazná přibližně lineární
závislost střední kvadratické opravy mo na počtu
aproximovaných sérií, což by ukazovalo na existenci
systematického vlivu, který není vystižen užitým
způsobem aproximace, ani zachycen v počítaných
korelacích. Odchylka mo roste s počtem sérií podle
vztahu

I
I

I
Počet korelaei parametrů prokázaných s rizikem ex

Gyr. Riziko ex I

I I I I I I I II I uS zS DS XS YS IIS ZS uM DM I YM i lIM

GS 0,001 1 1 1 1 1 1
0,01 2 1 1
0,05 1 1 2 1 1
0,1 1 2 2 1 2 1

G9 0,001 2
0,01 2 2 2
0,05 1 3 2 1 2 4
0,1 2 2 2 1 2 2
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I
V jednotkách 10-' g

I
Gyr.

I I I
n* Data

Ko K, I V':wx I m*O

G8

\

105,7 I 0,545 32,4 14,5 13 Al-C, všechny varianty
116,2

I

0,395 23,3 14,9 9 Al-C, VP, VV, varianta 111 010

I 111,4 0,471 33,0 15,5 15 Al-C, VP, VV, všechny varianty
,

i
09

I
151,3 0,145 30,4 23,6 12 El-F, všechny varianty
I:ll,:~ 0,267 36,3 25,0 8 El-F, VP, VV, varianta 111 010

I 1:~8,8 0,225 34,0 24.7 14 El-F, VP, VV, všechny varianty

jehož konstanty byly pro některé soubory aproximací
určeny vyrovnáním a jsou dány v tab. 5, kde n je
počet užitných aproximací, m~ jednotková střední
chyba tohoto vyrovnání a v~"'" největší: odchylka
individuálního mo od vyrovnané přímky; VP a VV
značí "polední" a všechna měření z období užitého
v [1]. Hodnotu Ko + K1 (formálně hodnotu dle (8)
pro n = 1) můžeme užít jako odhad dolní hranice
střední chyby jedné série měření gyroteodolitem;
za horní hranici můžeme považovat maximální mo'
Vyšetřovaný soubor kalibrací tak dá pro G8 meze
přesnostijedné série 11-18cc a pro G9 meze přesnosti
14~2Icc.
Z rozborů provedených v n. p. Geodézie vyšla pro

G9 lineární teplotní závislost Sk, daná koeficientem
přibližně I,5CC;oO[I, 8]. Naše analýza dává hodnoty
0,8-2,Occ;oO (viz tab. 3). Pro G8 se v období B,
ohraniče~ém opravami přístroje, objevila zřetelná
teplotní závislost asi 2cc;oO, prokázaná na hladině
významnosti 0,001, zatímco v sousedních obdobích
A .a .C je teplotní závislost statisticky nevýznamná
a vyšly pro ni hodnoty o řád menší. Tab. 6 ukazuje,
že tato změna se projevuje i v jiných variantách
aproximace Sk pro G8, takže je patrně reálná. Detaily
oprav, které by mohly mít na tuto změnu vliv, ,se
s odstupem 3-6 let již zjistit nepodařilo.

Analýza více než 600 sérií provozních kalibrací dvou
gyroteodolitů MOM typu GiB2 ukazuje, že pravdě~
podobně existují zatím blíže neurčené vlivy Slunce

a Měsíce na merení přesnyml gyroteodolity, jejichž
setrvačník je zavěšen na torsionu.Tyto vlivy se
projevují malými korelacemi součtové konstanty
s horizontálními složkami topocentrické polohy těles.
Nejde přitom o teplotní vlivy, které, jak je podrobněji
zdůvodněno v [2], jsou plně eliminovány zavedením
lineární teplotní korekce. Nebyly potvrzeny tak vý-
razné závislosti součtové konstanty na poloze Měsíce,
jak je uvedeno v [1] a podle názoru autora článku není
zatím ani možné, ani potřebné zavádění nějakých
oprav z "astronomických" vlivů na gyroteodolitová
měření. Jelikož však se korelace zdají být prokázanými
a některé výsledky numerických experimentů se sou-
borem kalibrací naznačují existenci dalších systema-
tických chyb (které mohou záviset např. i na počtu
a podmínkách orientačních měření, provedených mezi
kalibracemi), měl by být celý problém asi znovu dů-
kladně teoreticky i experimentálně zkoumán v sou-
vislosti s konstrukcí a používáním gyroteodolitů
vyšší třídy přesnosti, pokud nebudou založeny na zcela
jiném principu (napi·. laserového gyroskopu).
Změna součtové konstanty S teplotou dosahuje

až 2cc;oO, což při větších rozdílech teploty mezi.
místem kalibrace a použití gyroteodolitu nemusí být
zanedbatelné. Zvlášť varovné je zjištění, že teplotní
závislost se může výrazně (v našem případě až o 2ccl
;00) změnit po opravách přístroje. Pro přesné práce
je tedy třeba spolu se součtovou konstantnou určovat,
sledovat a zavádět i vliv její teplotní změny.
Střední chyba jedné série pro gyroteodolityGi-B2

výr. č. 116008 a 116009 vychází z našeho rozboru asi.
18-21cc (tj. 6-7"). Tato hodnota má charakter
vnější chyby a svědči pro názor (např. autorů [1]),

.

I
. !A B

10' T, "---1 a
Varianta

No. I 10' T, No I No I 10'T,

100010 101 0,47057 102 1,47160 103 -0,27694
100011 104 0,55617 105 1,80093 106 0,033 12 ..
110010 116 1,65318* 117 1,43512 118 0,43235
111010 119 0,65597 120 2,00948 121 0,44864
111110 122 -0,12675 123 2,10451 124 0,29415
110011 125 1,48703* 126 .1,85562 127 0,62251
111 011 128 0,65557 129 2,77042 130 0,65277
111 111 131 -0,52049 132 2,92439 133 0,49181

Průměr 0,60391 2,04651 0,33730

Průměr bez * 0,281 84 -

Poznámka:
* Tato určení jsou pravděpodobně ovlivněna silnou (až 0,9) korelací mezi neznámými 1', a S" T, aS., která

se projevila při neurčovaném S •.
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že alespoň s některými exempláři přístrojů Gi-B2 lze
dosáhnout přesnosti větší, než je udávaná výrobcem
('"'-'!O").

A utor článku má na závěr milou povinnost poděkovat
Ing. V. Bočkovi, Ing. M. Smetanovi a Ing. K. Vy-
hnálkovi, pracovník7'ím n. p. Geodézie Praha, za poskyt-
nutí pozorovacího materiálů, za cenné informace o vlast-
ních měřen·ích a rozborech, jakož i za zájem a kritické
připomínky k práci.
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Nové aspekty komparácie invar~vých
nivelačných lát

Príspevok priamo nadvazuje na [2], v ktorom sme
poukázali na niektoré otázky súvisiace s presnosťou
stupníc invarových nivelačných lát. Pretože si myslí-
me, že táto problematika je vermi aktuálna, pokraču-
jeme v nej s úmyslom poukázať na ďalšie činitele,
smerujúce na dosiahnutie spofahlivejších výsledkov
výškových meraní.
Zvláštnosťou niektorých geodetických prác (najma

niv:elácie) je, že éesnú komparáciu používaných me-
radiel vykonáme pred začatím porných meračských
prác v láboratóriu a samotné meranie vo fyzikálnych
podmienkach, ktoré sa menia nezávisle s časom a mies-
tom, pričom dynamiku ich zmeny možeme len ťažko
registrovať. Verký problém je teda v poznaní okamži-
tej d1žky použitého meradla (nivelačnej laty) pri me-
raní, prípadne v poznaní jeho odchýlky od skutočnej
hodnoty.

2. Urěenie chýb delenia stupnice

Medzi teoretickými stupnicami, definovanými rovni-
cami v [2]

• f(x) = ax + b,

~= IXf(x)

. Ing. Ján HitU, CSc.
Katedra geodetických základov SvF SVŠT,

Bratislava

nivelačnej laty je podstatný rozdiel. Pri prvých móže-
me polohu kóty vyjadriť s rubovofnou presnosťou.
Pri druhých je presnosť čiarky, znázorňujúcej kótu x,
závislá odpresnosti súradnicového systému ~, pres-
nosti realizačného zariadenia (napr. deliaceho stroj a) ,
materiálu, technológie, fyzikálneho prostredia ap.
V dosledku toho sú polohy čiarok stupnice zaťažené

systematickými a náhodnými chybami a i.ch kótové
hodnoty nezodpovedajú ich skutočnej polohe na osi ~.
Spoločný vplyv týchto chýb na invarových nivelač-
ných latác~ dosahuje hodnotu až niekofkých stotín
mm [I].
S ohfadom na vysoké nároky, kladené napresnosi.

nivelačných meraní' napr. pri výskume recentných
zvislých pohyba'v zelllskej kory, je nevyhnutné uve-
dené stupnice starostlivo' testovať a určiť príslušné
opravy.

2.1 Metóda určeni a chýb latových stupníc

Teoreticky by bolo správne určiť opravu ku každej
čiarke stupnice, najina v jej pracovnom úseku. Toto
by si však vyžiadalo vera času. Rozhodli sme sa preto
v [1] pre určenie opráv len obmedzeného počtučiarok,
predpokladajúc pritom, že i z toboto počtu bude možné
posúdiť presnosť latových stupnk a rozhodnúť či vy-
hovujú náročným nivelačným mel,niam.
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Vyjdime zo zobrazovacej rovnice (2)

~= ťX(ax + b). (3)

Nivelačné laty na vermi presnú niveláciu (VPN)
a zvlášť presnú niveláciu (ZPN) (napr. firmy Zeiss)
majú zvolené

lbl < 0,1 mm. (4)

S tým kóty Xi budú zobrazené podra rovnice (3)

~i = ~ (Xi + b), i = O,1,2, ... ,600, (5)

teda 600 polcentimetrových dielikov je zobrazených
na late dlhej 3 m.
Na test sme vybrali kóty O, 50, 100, ... až 550,

ktoré na latovej stupnici sú označené čísliam O, 5, 10,
... až 55. Čiarky stupnice prislúchajúce vybraným kó·
tam nebudú mať teoretickú polohu ~i' ale v dasledku
nepresností výroby budú mať polohu li' Rozdiel medzi
nimi definujeme ako opravu čiarky (delenia), ktorú
označme d~i' Potom platí

Týmto sa rovnica (6) zmení na tvar

1
t. = 1.+ --dx·<;, , 2 ,.

Neznáme opravy d~i' sme určili metódou Hansenovou
[6], ktorú sme pre naše pracovné podmienky modifi-
kovali. Postup komparácie (i podmienky, ktoré musia
byť pri nej dodržané) je známy. My sme využili náš
invarový etalón dlhý 1m, ktorý podrobnejšie popíšeme
v kapitole 2.2.
Na favom konci etalónu odmeriame mikroskopom

rozdiel medzi čiarkou etalónu Ei a čiarkou latovej
stupnice li' Rozdiel označme LIli' Podobne na pravom
konci etalónu odmeriame Llli-20 pri čiarke li-20'
Vzájomnú polohu týchto veličín a opravy d~i zná-

zornime na spoločnej súradnicovej osi. Najvhodnejšia
je na to os zobrazovacej rovnice ~ (obr. 1).
podra obr. 1 pre meranie na oboch koncoch etalónu

platí:

-+-r ~4 L
~ • e
I I
I I

~=O ~E ~11

Obr. 1

~i-Ei = LIli + d~i'

~i+20 - Ei=20 = Llli+20 + d~i+20 (8)

(~i+20 - f;) - (Ei+20 - E;) =
= Llli+20 -LIli + d~i+20 - d~i . (9)

podra rovnice (5) dížková hodnota prvej zátvorky je

~i+20 - ~i = 200. (10)

Dížka použitého etalónu je známa a v jednotkách
stupnice ~i je

Ei+20 -.-:. Ei = 200 + 15 . (11)

Po dosadení (10) a (11) do (9) dostaneme pre hfadané
opravy vzťah

d~i+20 - d~i = -(Llli-20 - LIli) - 15 • (13)

Rozdiely LIli a tiež 15 sme merali v jednotkách !.trn,
korekcia nominálnej hodnoty etalónu 1 m bola udaná
v !.trn. Potom aj opravy d~i budú určené v jednotkách
!.trn.
Podfa rovnice (13) mažeme teraz napísať pre vy·

brané čiarky stupnice tieto rovnice:

d~20 - d~o = -15 - (Ll120- LIlo),
d~25 - d~5 = -15 - (Ll125 - Ll15),

d~so - d~lO= -15 - (LIIso - LI110)'
d~S5 - d~l5 = -15 - (Lllss - Lllló)'
d~40 - d~20 = -15 - (LlI40 - LlI20),

d~4ó- d~25 = -15 - (Ll145- LlI25),
d~óO - d~so = -15 - (Ll150 - LIIso),

d~55 - d~S5 = -15 - (Ll155 - Llls5)'

Pre 12 neznámych opráv (O-55) máme 8 rovníc.
Ďalšie 3 nezávislé rovnice napíšeme pre intervaly
25-20,30-25,35-30, ktoré ležia uprostred pracov-
ného úseku stupnice

d~25 - d~20 = ~t5' - (Ll125 - LlI20),
d~so - d~25 = -15' - (Lllso - LlI25),

d~S5 - d~so = -15' - (Llls5 - Lllso). (15)

Rozdiely LIli sme v tomto prípade merali rovnakým
spasobom ako predošlé, len sme použili etalónovú
stupnicu Abbého komparátora.
Jednej čiarke mažeme prisúdiť nulovú hodnotu.

Potom ostatných 11 opráv jednoznačne určíme z rov-
níc (14), (15) a budú určené relatívne k oprave, kde
sme položili d~ = O. Vofba nulovej opravy nemá
vplyv na výpočet prevýšenia LlH, má však praktický
význam. Podfa známeho vzťahu pre prevýšenie a podfa
rovnice (6) napr. pre prvú zostavu dostaneme

Llhl = al - bl = (lal -lb,) + (d~a, - d~bl)' (16)

Ak zavedieme redukované (l~',ato u a-laty o hodnotu
Lla, u b-Iaty o hodnotu LIb, dostaneme

d~~,= d~a, - Lla,

d~~, = d~bl - LIb (17)
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V nasledujúcej zostave sa poradic lát vymení a bude alebo
podobne

Llh~= (lb. -la.) + (d~b.- d~a.) - pričom
- (LIb-Lla). (19)

a tým prevýšenie

Llh~= (Zal-lbl) + (d~al - d~bl) -
-(Lla-Llb).

Je zrejmé, že v celom prevýšení

LlH = Llh~+ Llh~

sa vplyv voIby nulovej opravy vylúči pri dodržaní
známej zásady o párnom počte zostáv.

Niekedy je výhodné opravy d~i redukovať k ich
aritmetickému priemeru. Označme i9h symbolom dr~i'

Okrem opráv d~i je treba určiť dlžku priemerného
latového metra. Použijeme na to priame porovnanie
etalónu a príslušnej latovej stupnice. Pre ich dížkový
vzťah můžeme napísať

Li - E = LILi = Llli+20 - LIl; . (20)

Ak zavedieme za etalón jeho dížkovú rovnicu v tvare

E = 1m + (JE, (21)

bude pre každý meraný rozdiel (Llli+20 - Llli)

L; = 1 m + (,,1[;+20 - LIli) -+- (JE (22)

a priemerná hodnota latového metra (priemerný latový
meter) bude

1
L = 1 m +- ~(Llli+"O - Llli) + (JE , (23)a -

2.2 Praktický príklad určenia chýb
latových stupníc

Praktické meranie dvoch nivelačných lát sme vykonali
v laboratóriu Katedry geodetických základov Sta-
vebnej fakulty na komparátore KZL 2000 [7]. Tento
komparátor, vyvinutf na katedre na komparáciu
základnicových lát-KZL (obr. 2), umožňuje kompa-
rovať aj invarové nivelačné laty jednometrovým inter-
valom, pričom Iata je položená horizontálne tak, že
svojou šírkou je vo zvislej polohe (obr. 3). Princíp
tóhoto komparátora spočíva v premietaní dížky inva-
rového etalónu z komparátora na porovnávané me·
radIa pomocou pevne uložených mikroskopov. Dife-
rencie koncových značiek (čiarok) sa pri meraní
čítajú na bubienku okulárového mikroskopu. Z po-
rovnania diferencií systémom p-I (údaj na bubienku
pravého mikroskopu mínus údaj na bubienku Iavého
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mikroskopu) dostaneme rozdiel opráv porovnávaného
latového intervalu v jednotkách stupnice bubienka. Tab. 1. Vypočítané opravy
Prenásobenim metrickou konštantou jedného diclika
stupnice prevedieme ich na {lm. Na komparátore
bolo vykonaných veTa komparácií, ktorých počet
prevyšuje 500. Z takéhoto súboru Sme určili strednú
kvadratickú chybu metódy ml) = 4 {lm (komparácie
nivelačných lát na danom komparátore).
Dížka použitého etalónu bola určená na kompará-

tore CLC-20 zn. SIP na Československom metrolo-
gickom ústave (ČSMÚ) v Bratislave pre teplotu
to = 20°C. Výsledky komparácie sú uvedené v tabuTke
1 a znázornené na grafoch (obr. 4).
Ak príjmeme podTa [4] zásadu, že o existencii chyby

(opravy) d~r Sme prakticky presvedčení ak

ld~rl> 2 m, (26)

potom z porovnania redukovaných opráv s hodnotou
ln = 4 {lm vyplJ'va, že u všetkých štyroch stupníc je
preukázaná existencia chýb delenia.
Prvá lata (č. 32781) má rozloženie chýb delenia

prijateTné. Iba 17 % chýb (pred aj po redukcii) pre-
kračuje hodnotu 3 m. Na druhej late u oboch stupníc
dosahujú chyby veTké záporné hodnoty, čo však po-
ukazuje na "chybu nuly" (asi 0,02 mm). Avšak aj
po redukcii 42 % opráv presahuje hodnotu 3 m.
Pri výskyte chýh (opráv) [d~rl > 3 ln treba rozhod-
núť, či latu (laty) ešte možno používať v danom prí-
pade na meranie.

1) Podfa ČSN 01 9322 Značky veličín v geodézii a kar-
tografii ni označuje základnú strednú chybu.

1. stupnica

(~islo laty ,12 781 , 32782

d~í
i d,r I rl'i

I d~rI "i I -i
Stupnica i I--_ .._-

I1lU

O I O +:{ I O I +3:3
5 -112 + 15

!
-29 +4

10 -9 -6 -27
I

+-6
15 -9 -6 -31 +2
20 +7 +9 -37

I

-4
25 ---10 -7 I --43 ---10
30 --2 O

I

-~-32 -, 1
35 -6 --3 -2R -i 5
40 -4 i -1 47 -I :3
45 +7 I 10 42 --9
50 ---II

I
R I -43 --10I

55 7 -5
i

-39 --6
i

II. Stllpnica

60, 6.5 -- O I O

I
(J

I O I +20
65

I

-I +5 - 2 i + IR
70 +3 +9

I --4 I -+ 16i
+2

I
+8 I +4 +247n

I
I

RO I rIl +17 ! ---19

I
+1

85 -16 10 ---35 - 15
90 6 O --23 -3
9.5 O I + 6 - 15 I +5
100 ---17 --II ---42 -22
105 -26 --20 ·--'40 --20
IlO -3 +:3 -22 --2
Il5 -19 --13 -44 -23
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I

PRIEBEH OPRAV d~i
laty Č. J2781

laty Č. 32782
20 30 40
60 90 100

/'/ \
I ,
/ \

/ ,,

2.3 Určenie dížok priemerných latových
metrov

Priemerné latové metre možeme určiť z priamo mera-
ných rozdielov Llli+2o - Lili' ktoré predstavujú odchýl-
ku latového metra od dížky metra etalónu. Príslušné
vzorce už boli uvedené (pozri rovnice 24 a 25).

Druhý sposob určenia jez opravených hodnot
delenia stupníc. Medzi nimi, ak opravy d;i boli presne
určené, musí platiť

(li+Zo + d;i+20) - (li + d;i) = konšt. (27)

Opravy d;i boli určené re18ltívnek systému SI (pozri

rovnicu 11), potom uvedený rozdiel má vyjadrovať
rozmer 1 m .Podla vzťahu (6) preň platí

1 m = (li+:io -li) + (d;i+20 - d;i)' (28)

Rozdielli+2o -li vyjadruje chybami zaťažený rozmel'
1 m, realizovaný na stupnici medzi kótami i + 20 a i.
Označme ho Li' potom

\ Potom z rovnice (28) je
\

Hodnoty Li, odvodené z roznych miest stuptlÍce, sa
budú od seba líšiť vplyvom chýb merania. Vyrovnanú
hodnotu L - priemerný latový meter - určíme
zo vzťahu

1
L = 1m-- L (d;i+20 - d;i).n

Tieto vzťahy zrejme platia aj pre redukované opravy
d;'.

Odchýlky cÍL sme vypočítali osobitne pre každú
stupnicu podfa oboch sposobov. Pri prvom sp6sobe
sme vzali do výpočtu iba rozdiely pre interval 1 m,
pri druhom sp6sobe sme vzali všetky opravy d;;.
Výsledky sú uvedené v tab. 2.

Z tab. 2 vypočítame príslušné latové rovnice:

Pri 1. sposobe sú
pre latu Č. 32 781
pre latu Č. 32 782
Priemer

L = 1 m + 6,2 flm ± 4,2 flm
L = 1 m + 14,3 flm ±4,4 flm
L = 1 m + 10,2 flm ± 4,3 flm.

Pri 2. sp6sobe sú

pre latu Č. 32 781
pre latu č. 32 782
Priemer

L = 1 m + 4,8 flm ± 4,4 flm
L = lm +14,4flm ±4)2flm
L = 1 m + 9,6fllll ± 4;3fllll.

V sústave sekundárnych etalónov a pracovných
mier ČSMÚ [9] pre 3"metrové nivelačné laty, určené

Stúpnica

II
Priemer (na 1 m)

Lata 1. 2.
--

. !Lm

I. sposob (z rozdielov)

32 781 +1,1 ± 4,4 + 1l,4 ± 3,9 +6,25 ± 4,16

32782 +10,5 ± 4,3 + 18,1 ± 4,6 + 14,30 ± 4,45

2. sposob (z opráv)
,

32781 +1,1 ± 4,4 +8,6 ± 4,4 +4,85 ± 4,36

32782 +10,5 ± 4,3 +18,2 ± 4,0 +14,35 ± 4,19
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na VPN, pre rozdiel (skutočná - nominálna d1žka)
je kraj na hodnota

~= ±0,02mm.

Z taburkyl2 možeme vyvodiť, že prvá lata vyhovuje
tejto požiadavke (~= +0,019 mmf3 ml, druhá ne-
vyhovuje (~= +0,043 mmf3 ml.
Taburka poukazuje na verké metrické rozdiely

medzi stupnicami. Avšak za predpokladu, že rovnice
sú presne určené a počas porných prác sa nemenia,
možno pomocou ich priemernej hodnoty merané
prevýšenie správne redukovať.

Pri tejto redukci i (s použitím priemerných hodnot
latového metra) sa všeobecne predpokladá
- náhodné rozloženie opráv d~,
- náhodné rozloženie čítaní na latách.

2.4 Zavedenie individuálnych opráv
namiesto priemerného latového metra

V niektorých, nie zriedkavých prípadoch, ak dosta-
točne verké úseky nivelovanej trate majú konštantný
sklon, budú čítania nahromadené v určitých miestach
stupníc. V takýchto prípadoch, najmii ak neplatí ani
predpoklad o náhodnom rozložení d~, bude správnejšie
(aj s metrologického hradiska) použiť na redukciu
individuálne opravy d~. Takýto prípad sa vyskytol
aj v našom praktickom meraní. V úseku Pezinok-Ba-
ba dosiahol rozdiel v redukcii celého prevýšenia
pomocou priemerného latového metra a pomocou
individuálnych opráv takmer hodnotu 1,.5 mm (pre
použité laty).
Pri výpočte redukcií s použitím individuálnych

opráv d~ vychádzame zo základnej rovnice (6), ktorá
má tvar

Veličina ~ tu vyjadruje numerickú hodnotu káty,
priradenú určitej čiarke stupnice, 1 je skutočná poloha
tejto čiarky. Jej oprava je d~. Pri čítaní na late pri-
radujeme čiarke kótu ~ namiesto jej skutočnej hodnoty
1. Túto hodnotu 1 určíme zo vzťahu

Tento vzťah platí zrcjme aj pre redukované opravy
d~r.
Súbor povodných (alebo redukovaných) opráv d~

nám dáva podklad na posúdenie kvality latovej stup-
nice. Musíme si však ~vedomiť, že 10-20 opráv nie je
reprezentatívny súbor na spofahlivé posúdenie kvality
stupnice. V intervaloch medzi testovanými čiarkami
sa možu vyskytnúť viičšie chyby (napr. ld~rl> 3 ml,
pre ktoré by lata nemohla byť použitá na nivelačné
merania pre VPN (ZPN). Počet skúšaných čiarok
a presnosť komparačného merania musíme preto voliť
s ohfadom na žiadanú presnosť výsledkov nivelačných
meraní. Dnes pri stále viičšom využívaní laseru v geo-
dézií, a najmii v metrolágii d1žok (pozri [3]), to už
nebude problém.
Priebeh opráv d~ (alebo d~z) zobrazíme graficky.

Pomocou grafu interpolujeme opravy pre rubovornú
hodnotu čítania na late. Správnejšie by bolo určiť

opravu ku každej čiarke latovej stupnice a priamo
pri meraní alebo v kancelárii ju zapísať k príslušnému
čítaniu.

Vychádzajúc z matematickej definície číselnej OSI Je
v predloženom príspevku (nadviizujúcom na príspe-
vok [2]) rozpracovaná jednoduchá, avšak základná
teária lineárnych stupníc nivelačných lát. Z tohoto
jednotného teoretického základ.u boli odvodené
- analytické vzťahy na určenie opráv delenia lato-

vých stupníc, podra ktorých - na rozdiel od Han-
senovej metódy - sú určené opravy s rovnakou
váhou,

- vzorec na výpočet priemerného latového metra
z priamo meraných hodnot pri komparácii,

- vzorec na výpočet priemerného latového metra
z opravených hodnot delenia stupnice.

Výsledky teoretických rozborov a laboratárnych
meraní, apl~kované na geodynamickom polygáne
Bratislava, ukázali, že nivelačné merania (ZPN),
vykonané a redukované podfa nich (najmii individuál-
ny sposob zavedenia opráv d~)vedú k výsledkom,
ktoré sú sporahlivejším podkladom na výskum re-
centných zvislých pohybov zemskej kory.
V článku sme ukázali jeden sposob výpočtu indivi-

duálnych opráv jednotlivých (vybraných) čiarok
latových stupníc s využitím komparátora KZL 2000.
Sme si vedomí, že to nie je jediný možný sposob.
V súčasnosti existujú už' pohodlnejšie (na obsluhu),
rýchlejšie a najmii presnejšie komparátory (s digi-
tálnym výstupom), ktoré umožňujú určiť opravy kaž-
dej čiarky latovej stupnice (pozri [3]).
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ROZVOJ PRACOVNí INICIATIVY A SOCIALISTICKÉHO SOUTĚŽENí

Vyhodnocení výsledků pracovní socialistické iniciativy resortu Českého úřadu
geodetického a kartografického a udělení resortního Rudého praporu a Čestného
uznání předsedy ČÚGK a předsednictva Českého výboru Odborového svazu pra-

covníků státních orgánů, peněžnictví a zahraničního obchodu

Předseda Českého úřadu geodetid'ého a kartografického s. Ing. František l{ollbek předává řediteli Geodézie, n. p.,
Diberec s. Ing. Pavlu lúdvědovi a zástupcl1m společenských <z.rganizací podniku Rudý prapor předsedy ČÚGl{ a

předsednictl'a G VOS

K za.jištění náročných úkolů ho::,podMského plánu na rok
1981 byly společně stanovcny Ceským úřadcm geodetic-
kým ft kartografickým a českým v,)'borem Odborového
svazu pracovníkú státních orgánú, peněžnictví a zahra-
ničního obchodu úkoly k rozvoji a zaměření socialistic-
ké iniciativy na rok 1981.

Všechny hospodář'ské organizace resortu rozpraco-
valy úkoly rozvojE' pracovní socialistické iniciativy a po
projednání s pracujíeími za součinnosti odboI'ovýeh
<:rgánů byly přijaty soeialistieké závazky. Praco,'níei
CÚGK, ve ,·;naze přispět ú<",inným způsolJPm k řešl'ní
dalšího rozvoje a využívání zemědělského půdního
fondu, projednali s krajskými 1'(csortními orgány a orga-
nizacf'llIi ohsah socialisti(,kého závazku resortu k XVI.
sjozduK~Č s cílelll zavést poř'{~dekdo využívání půdního
fondu ~~následně do její evidence.

Pracovní inieiativa účastníků socialistického suutěžení
zlepšovatelů, vynálezcú, novátorů, brigád socialistieké
práeo komplcxních racionaliza<",níeh briglJ,(1 lt všeeh
prltcovníkú se stala HOučástí plnění v,)Tobních úkolú
na všech stupních řízení, spojena s programem sociál-
ního rozvoje kolektivú a s vyšším využitím nejmoder-
nější techniky. Soeialistieké zúv~1zky byly př'ení,žně
uzltvírány na splnění závaznýeh úkolů ft termínú
prováděcího hospodářského plánu na l'. 1981 a dále
zaměř'eny na zabezpečení stanovené jakosti geodetie-
kýeh a kartografických praeí a na důsledné upllttílOvání
systémll řízení jakosti. Nejvíce socialistiekýeh závazkú
bylo uzavřeno na plniíní úkolú eYidl'lllOOnemovitostí,
pl'aeí a "lllžbě pro obY\';ltl'1stxo, investiční \'ýstavby,
mapo\'l1ní \'0 ndkýeh lllěi'ítkúl,h. programll komplexní
soci~tlistieké I'Iwionalizace, organiZ(llOCa i'ízcní goodetic.
kýeh a kartografickýeh praeí, úspory pal i\', elektrické
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energie, matcriálových nákladú, pohonných hmot a na
plnění programu Národní fronty převážně v místě byd-
liště. Ve všech krajských podnicích byly prováděny
prověrky skutečného využívání zemědělského púdního
fondu současně s projednáním výsledkú jak se země-
dělskými závody. tak s příslušnými orgány v krajích
a okresech.
Dobrou základnou pro plnění úkolů hospodářského

plánu vytvářelo v r. 1981 usměrněné závazkové hnutí.
Z celkového evídenčního počtu pracovníků resortu
bylo zapojeno v socialistickém soutěžení 76 % celkového
evidenčního počtu všech pracovníkú. Ke zlepšení na
úseku služeb pro obyvatelstvo, zvláště pak individuální
bytové výstavby, přispělo splnění 97 sdružených so-
cialistických závazkú uzavřených mezi národními vý-
bory, geodézií, s,tátními notářstvími a státní spořitelnou.
V resqrtu ČUGK je ve velké míře rozvinuto hnutí

brigád socialistické práce. V současné době o tento
čestný titul soutěží 50 kolektivú se 661 členy. Nositelú
čestného názvu člena BSP je v resortu celkem 3 322
ve 203 kolektivech. To znamená, že 82 % všech soutěží-
cích v resortních organizacích je držitelem názvu
člena BSP, nebo o tento titul soutěží. V resortu je
2626 nositelů bronzového odznaku BSP, 773 stříbrných,
17 zlatých ozdnakú BSP a 6 prúkopníkú socialistické
práce.
Pracovní socialistická iniciativa rovněž přispěla

k úspěšnému plnění programu komplexní socialistické
racionalizace, zejména výsledky činnosti komplexních
racionalizačních brigáda vynálezcú a zlepšovatelú.
Plánované úkoly komplexní socialistické racionalizace

byly ve všech podnicích překročeny, zejména pak plá.
novaná úspora materiálových nákladů. PrúměrÍlé plnění
ukazatele přírústku vla(4tních výkonú činilo 128%,
úsporf! pracovních sil byl'a splněna na 105 % a úspora
nákladú dosáhla 130 %. Relativně nejvyšších přínosů
bylo dosaženo v oblasti racionalizace mapování a evi·
dence nemovitostí a v oblasti kartografie a kartografické
polygrafie. V programech komplexní socialistické racio·
nalizace byly aplikovány výsledky nového i staršího
výzkumu a realizovány výsledky vynálezeckého a zlep-
šovatelského hnutí a resortních a podnikových tematic·
kých úkolů. V resortu pracuje 315 zlepšovatelů, kteří
jenom v roce 1981 vyřešili 18 tematických úkolů a po-
dali 344 zlepšovacích návrhů. Plnění programu kom·
plexní socialistické raciona.lizace je možné označit ja.ko
úspěšné a. jeho výsledky vzhledem k realiza.ci výzkumu
a měřické a. zpracova.telské technice přispívají k trvf1lé-
mu technickému rozvoji geodézie a kartografie.

. Největší produktivity práce z upravených vlastních
výkonů bylo dosaženo v n.p. Liberec, kde se zvýšila
produktivita práce na jednoho pra.covníka o 1 679 Kčs
o,.;bylo dosažetHl mížení celkových nákla.dťt na. 100 Kčs
upravených výkonů o 2,28 Kčs.
Z 'celospolečenského hlediska bylo největšího přínosu

dosaženo při plnění resortního socialistického závazku
našeho resortu k XVI. sjezdu KSČ na odhalování· re-
ZElrvve využívání orné a zemědělské půdy a po ukon-
čení fyzických inventur půdy na ověření údajů o půdě
pro plánovlíní a řízení zemědělské výroby. Podle plánu
byla dokončena kontrola u zemědělských organizací,
které výměnou představují 1/5 tržby v ČSR a v něko·
lika okresech byl předpokládaný rozsah prověrek pře-
kročen.

Současný vst,av rozvoje fo~em iniciativy pracujících
je v resortu CUGK na velmi dobré úrovni a stává se dů-
ležitou součástí systému řízení všech vedoucích hospo-
.dářských pracovníkú. Dosažoné pracovní výsledky

a splnění plánovaných úkolů resortu v roce 1981 dáva.jí
dobré předpoklady pro plnění úkolů v dalších letech
7. pětiletky.
v ČÚGK ve spolupráci s ČVOS zpracoval ,~Zásady
Ceského úřadu geodetického a kartografického a Ceského
výboru Odborového svazu pracovníků státních orgánů,
peněžnictví a zahraničního obchodu k zaměření, hodno-
cení a oceňování hospodářských organizací, pracovních
kolektivů a jednotlivců za výsledky socialistické pra-
covní iniciatiyy v 7. pětiletce", kterév byly schváleny
předsedou ČUGK a předsednictvem CVOS. V těchto
zásadách jsou obsažena i kritéria pro vyhodnocení
soutěže Roudý prapor.

Roční výsledky hospodářské činnosti a rozvoj iniciati·
vy pracujících v resortních organizacích byl proto
hodnocen na základě splnění ukazatelů stanovených jim
podle odst. 14 "Pokynů k provádění rozború hospo-
dářské činnosti a hodnocení hospodářské činnosti stát·
ních hospodářských organizací v 7. pětiletce" a záyaz-
ných rozhodujících ukazatelích stanovených ČUGK
ředitelům organizací.
Příkazem náměstka bylo uloženo odborným útvarům

úřadu provést vyhodnocení těchto ukazatelů a vy·
stihnout 'podmínky a náročnost pro plnění uložených
úkolů, kvalitu provedené práce a vyhodnotit nejlepší
organizaci u každého sledovaného ukazatele.

Současně byla hodnocena i celková úroveň politic-
ko.hospodářské činnosti resortních 'organizací a stav
uspokojování potřeb geodetickými a kartografickými
výkony a výrobky v jednotlivých krajích. Z tohoto
hlediska byla negativně hodnocena Geodézie, n. 1'.,
Pardubice a Kartografie, n. p., Praha, což se projevilo
i na konečném hodnocení. Žádnáhospodá.řská organizace
nebyla ze soutěže vyřazena v důsledku za.vinění smrtel-
ného pracovního úrazu a i výsledky hospodářské čin-
nosti byly u všech organizaCÍ resortu uzavřeny bez
výhrad. Hodnocené ukazatele byly ve všech organiza-
cích splněny a překročeny a jejich kvalita jakož i ná·
ročnost přijateho plánu byly dále podrobně hodnoceny.
Největší váha bY1:akladena na splnění celospolooensky
nejzávažnějších'Ukazatelů s ohledem na šetření státními
prostředky, tj. realizace socialistického záva~ku na od·
halování rezerv ve využívání půdního fondu, služby
pro obyvatelstvo, podíl celkových nákladů na výko.
nech, produktivita práce z upravených vlastních výko.
nú, zisk a splnění.ukazatelů komplexní socialistické
racionalizace.
Po zhodnocení všech ukazatelů rozhodujících pro

ho_dnocení organizací pro získání Rudého praporu
a Cestnéhú uZ~lÍoníazhodnocení úrovně přijatých hospo-
<iářských plán'il, rovnqměrnosti jeho plnění, úspory
pracovníků a zavádění, racionalizačních opatření na
snížení řídícího a správního aparátu, byl předsedou
ČÚGK a předsednictvem ČVOS schválen návrh na.udě·
·Jení Rudého praporu a předán

a návrh na udělení Čestného uznání za druhé místo
v soutěži podle platných "zásad" ČÚGK a ČVOS
na 7. pětiletku a předáno

Ing. Milan Kocáb,
ČÚGK
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Vyhodnotenie pracovnej iniciatívya socialistického súťaženia
v rezorte SÚGK za rok 1981

Slovenský úrad geodézie a kartografie [SÚGK) vydal
začiatkom roka 1981 "Orientáciu sociaiistickej pracov-
nej iniciatívy v rezorte SÚGK na rok 1981", ktorou
usmernil jej zameranie na dve základné oblasti, a to na:

plnenie a prekročenia štátneho a hospodárskeho
plánu,

- plenie volebných programov Národného frontu, vrá-
tane zlepšavania pracovného a životného prostred'a
a pracovných podmienok.

V roku 1981 bola komplexne r;ešená aj oblasť oce-
iíovania za výsledky sociaiistickej iniciativy. Vznesením
vlády ČSSR č. 147/1981 boii schválené "Zásady vlády
ČSSR a ÚRO o ocellOvaní socialistických organizácií,
pracovných kolektivov a jednotlivcov za výsledky ini-
ciatívy pr.'icu iúcich po roku 1980". V súlade s uznese-
ním vlády, SÚGK vypracoval a spolu so Slovenským vý-
borom odborového zvazu (SVOZ 1 vydal "Zásady rozvo-
ja, hodnotenia a oceJ1ovania socialistickej pracovnej
iniciatívy v rezorte SÚGK po roku 1980", ktoré sú zá-
kladným dokumentom pre riadenie a vyhodnotenie so-
cialistickej iniciativy v rezorte v 7. paťročnici.

Po vyhlásení súťažných podmienck sa do celorezort-
nej súťaže prihlásili všetky organizácie rezortu a podra
stanovených podmienok prijali socialistické závazky
pracovných kolektivov a jednotiivcov na rok 1981.

Pracovná iniciativa a socialistické súťaženie sa v re-
zorte rozvinulo na počesť 60. výročia založenia KSČ
a konania jej XVI. zjazdu. Do socialistickej súťaže s.a
zapojilo 2649 pracovníkov rezortu (čo je 94 % z celko-

vého počtu stálých pracovník ov ], ktorí uzatvorili 2554
individuálnych, 197 kolektívnych a 48 združených socia-
listických závazkov. Konečná hodnota postupnespres-
nených závazkov predstavovala čiastlm 4128 tis. Kčs.
Celková hodnota splnených závazkov je 6337 tis. Kčs,
t. j. je plnenie na 154 %.

V rezorte je rozvinuté hnutie brigád socialistickej
práce (BSP). V roku 1981 o tento titul súťažilo 30 ko-
lektívov s 202 pracovníkmi. Nositermi čestného názvu
BSP je celkom 133 kolektívov s počtom 1781 pracovní-
kov, z ktorých má bronzový odznak 1330 pracovník ov,
strieborn}' odznak 430 pracovníkov a zlatý odznak 21
pracovníkovo

Pri zabezpečovaní úloh na úseku vedeckotechnického
rozvoja a celkovej racionalizačnej činnosti v roku 1981
sa podielalo 22 komplexných racionalizačných brigád
s počtom 141 členovo

V priebehu roka 1981 bolo podaných 147 zlepšova-
cích návrh ov z ktorých bolo 82 využívaných s celkovým
spoločenským prínosom 1681 tis. Kčs.

Po vyhodnotení socialistickej súťaže v rámci celého
rezortu geodézie a kartografie za rok 1981 a po schvá-
leni predsedníctvom (P) SVOZ boli najlepším organizá-
ciám, pracovným kolektívom a jednotlivcom prepožíča-
né tieto vyznamenania:

1. Putovná Č e rve n á z ás t a v a predsedu SÚGK
aP-SVOZ G e ode t i c k é m u úst a v u, n." p., B r·a-
t i s I a v a (GÚ) za najlepší výsledky v celorezortnej so-
cialistickej súťaži pre hospodárske organizácie (obr. 1).

Snímka: Ing. Z. Přibyl, n. p., Bratislava

Obr. 1. Predseda SOGK Ing. O. Michalko a predsedníčka SVOZ pracouníkou štátnych orgánou, peň až-
níctua a zahraničného obchodu JUDr. A. Kapusňákouá odouzdáuajú Čeruenú zástauu riaditeťotJi bo,

n. p. Bratislaua, Ing. J. Farkašouskému a predsedo ui ZV ROH Ing. L. GargalouiL'oui
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GÚ splnil podiel socialistickej pracovnej iniciatívy na
objeme upravených výkonov oproti plánu 407 tis. Kčs
na 490 tis. Kčs. Podiel iniciativy na znížení celkových
nákladov na 1 Kčs upravených výkonov oprati plánu
35 tis. Kčs splnil v hodnote 122 tis. Kčs, a to najma úspo-
rami v spotrebe materiálov, energie a preprave. Inicia-
tiva sa prejavila najma v oblasti riešenia dosledkov
spOsobených oneskoreným zaradením výpočtového systé-
mu EC 1033 do prevádzky o dva mesiace. Podniku hrozi-
lo nesplnenie ročného plánu objemu upravených vlast-
ných výkonov. Zvýšeným úsilím pracovníkov, prácou
v dňoch pracovného pokoja a v pred!žených pracovných
smenách, bol tento schodok zlikvidovaný a v konečnom
dOsledku sa dosiahlo prekročenie plánu. Do rozvo ja
pracovnej iniciatívy bolo zapojených 149 pracovníkov,
t. j. 94 % z počtu stálych pracovníkovo V sútaži boli
tri kolektívy BSP s počtom 44 členov, z ktorých má bron-
zový odznak 33 pracovníkov a strieborný odznak 11 pra-
covníkov. Prijaté socialistické závazky v hodnote 450 tis.
korún boli splnené v hodnote 639 tis. Kčs, t. j. na 142%.
Uzatvorených bolo 118 individuálnych, 9 kolektívnych
a 1 združený socialistický závazok.
2. C e s t n é u z n a n i e predsedu SÚGK aP-SVOZ

za najlepšie výsledky pre rozpočtové organizácie a
príspevkovú organizáciu K r a j s k e j spr á v u g e o-
d é z i e a k a r t o g r a f i e (KSGK) K o š i c e.
KSGK splnila podiel socialistickej pracovnep iniciatí-

vy na rozpočte príjmov z činnosti organizácie oproti
plánu 134 tis. Kčs na 246 tis. Kčs. Do socialistickej sútaže
boli zapojení všetci stáli pracovníci (59), ktorí prijali
59 individuálnych, 17 kolektívnych a 9 združených so-
cialistických závazkov. Na ich podklade bol prijatý so-
cialistický závazok v hodnote 240 tis. Kčs, ktorý bol
splnený v hodnote 387 tis. Kčs, t. j. na 161 %. Závazky
boli zamerané na plnenie úloh, znižovanie nákladov,
zlepšovanie pracovného prostredia a pod. Do hnutia BSP
je zapojených 28 pracovník ov, z ktorých má bronzový
odznak 12 pracovníkov a strieborný odznak 10 pracov-
níkov.
3. S P o I oč e n s k é o cen e n i e vládou ČSSR a ÚRO.

Podla uznesenia vlády SSR č. 240/1981 sa za príkladné
plnenie iniciatívy pracujúcich prepožičiava trom kolek-
tívom a štyrom jednotlivcom rezortu SÚGK spoločenské
ocen.enie celoštátneho významu k 1. máju za výsledky
dosiahnuté v predchádzajúcom roku.
Za príkladné plnenie socialistickej iniciatívy pracu-

júcich v roku 1981 p r e d sed a S Ú GK Ing. O. M i-
c h a I k o a p r e d sed n í č k a S V O Z pracovníkov
štátnych orgánov, peňažníctva a zahraničného obcho-
du JUDr. A. K a p u s ň á k o v á odovzdali trom kolek-
tívom a štyrom jednotlivcom "Spoločenské ocenenie vlá-
dy CSSR a ÚRO".

Toto ocenenie dostali:
Kolektív nivelácie a gravimetrie, n. p. GÚ Bratislava
Kolektív Strediska geodézie pre okres Svidník, KSGK
Košice
Kolektív pracovníkov oddielu evidencie nehnutelnosti
(EN) v Královskom Chlmci, n. p. Geodézie Prešov
Ing. Ladislav G a r g a lov i č,
vedúci hospodárskeho strediska, n. p. GÚ Bratislava
Ing. Jozef Ma rek,
vedúci prevádzky, n. p. GÚ Bratislava
Ing. Anna Š o I t Ys o v á,
vedúca oddelenia pre zadávanie prác, KSGK Košice
Ing. Michal Val i g a,
pracovník oddielu EN Sobrance, n. p. Geodézia PreŠov.
4. V z o r n Ý p r a c o v n í k rez o rtu. Za vzorné

plnenie pracovných povinností a za príkladné výsledky
v socialistickej sútáži v roku 1981 p r e d sed a S ÚGK
Ing. O. M i c h a I k o a p r e d sed n í č k a S V O Z
pracovníkov štátnych orgánov, peňažníctva a zahranič-
ného obchodu JUDr. A. K a p u s ň á k o v á odovzdali
jedenástim pracovníkom rezortné vyznamenanie čestný
titul "Vzorný pracovník rezortu".
Toto vyzamenanie dostali:

Michal G o n č š á k,
vedúci geodet, n. p. Geodézia Žilina
Mária Jan č í k o v á,
vedúca útvaru informačnej sústavy, n. p. Geodézia
Bratislava
Ing. Irena K s e ň á k o v á,
vedúca útvaru riadenia výroby, n. p. Geodézia Prešov
In!'". Vladimír K u p č o,
vedúci strediska geodézie, KSGK Košice
Ing. Michal L a s tom í r s k ý,
vedúci oddielu EN, n. p. Geodézia Prešov
Pavol Ma c h,
robotník-kopista, n. p. Slovenská kartografia Bratislava
Pavol Por u b s k ý,
vedúci geodet, n. p. GÚ Bratislava
Miroslav Sám e I,
vedúci odborný referent koordinácie, KSGK Banská
Bystrica
Ing. Jozef Š i d I o,
vedúci prevádzky EN, n. p. Geodézia Žilina
Ing. Ivan Š pač e k,
vedlÍci cddielu EN, n. p. Geodézia Bratislava
Ing. Alexander Tel e k y,
vedúci oddielu EN, n. p. Geodézia Bratislava.
Všetkým vyznamenaným blahoželáme.

"Ing. Oto Wagner,
SOGK

Konference městského výboru
společnosti geodézie a kartografie v Praze
061.3(437.10).CSVTS

Dne 28. dubna 1982 se konala v nově zřízeném areálu
ČR ČSVTS - velkém sále Klubu techniků na Novotné-
ho lávce 4, v Praze 1, konference městského výboru
ČSVTS - společnosti geodézie a kartográfie (za období
1977-1982).
Konference se konala za účasti 31 delegáM a dalších

hostů - zástupců městské rady ČSVTS Praha, Českého
ústředního výboru ČSVTS - společnosti geodézie
a kartografie, resortu ČÚGK, ČVUT a ostatních
institucí.

Účelem konference bylo uzavření minulého pracovní-
ho a funkčního období, jeho zhodnocení a provedení
voleb nového výboru společnosti. Posouzení a hodnocení
vykonané práce, ocenění dosažených úspěchů, odhalo-
vání nedostatků a vytýčení další cesty vpřed podtrhuje
mimořádný význam těchto zasedání.
Předpokladem rozvoje tvůrčí odborné činnosti je,

aby městský výbor společnosti na základě znalosti od-
borného aktivu ustavoval dělné kolektivy, které by se
za-bývaly konkrétními úkoly a do své činnosti by zapo-
jovaly daIŘí profesně zainteresované spolupracovníky.
Dlouhodobý program činnosti MR ČSVT§ Praha je

konkretizací postupu pražské organi~ace CSVTS při
zabezpečovtlní závěrú XVI. sjezdu KSC a městské kon·
ference KSC v Praze. Vědeckotechnický rozvoj, jeho
urychlování a efektivní nplatr'íování ve společenské
praxi se stává v 7. pětiletce rozhodujícím faktorem roz-
voje národního hospodářství. V této souvislosti vzrůstá
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i úlóha Československé vědeckotechnické společnosti,
především v aktivizaci vědců, techniků, novátorú, zlep-
šovatelú, předních dělníkú, řešitelských a realizačních
kolektivú ČSVTS ve smyslu státní technické politiky.
Tomuto hlavnímu směru a cíli je nutno podřídit

v dalším období všechny metody a formy naší práce
v oblasti politicko-výchovné a odborné činnosti, v oblil.,
sti vědeckotechnické spolupráce v rámci družebních
stykú, spolupráce se státními, hospodářskými a spole.
čenskými orgány a organizacemi při současném zkvalit·
llOvání vnitro organizačního ř·ízení. Dále propojením
odborných akcí s politicko.výchovným púsobením na
jejich účastníky napomáhat formování socialistického
vědomí členú ČSVTS, posilovat spojení vědcckotechnické
inteligence s dělnickou třídou a pochopení významu
strukturálních i profesních změn v naší ekonomice.
Zvýšená pozornost bude věnována dalšímu vzdělá-

vání technických a inženýrských kádrů v oblasti nové
měřící, výpočetní a zobmzovací techniky s cílem zvýšení
efektivnosti a kvality geodetických a kartografických
prací a úRpory živé .lidské práce.
Hlavní úkoly, které byly stanoveny minulou konfe·

rencí našeho orgánu pro právě uplynulé období byly
vesměs splněny.
Dlouholétá aktivní činnost, iniciativa a zásluhy o roz·

voj našeho oboru byly v tomto období oceněny diplomy
a čestnými oznáními různých stupňú.
Většina poboček ČSVTS se každoročně zúčastňovala

soutěže_ "O nejlepší pobočku", vyhlášené městskou
radou OSVTS v Praze.

V prúběhu hodnoceného období v rámci MV ČSVTS
Praha - společnosti geodézie a kartografie pracovaly
4 odborné skupiny, a to
- OS geodetických základú,
- OS fotogrammetrie,
- OS inženýrské geodézie,
- OS kartografie.

Všechny OS se podílely v rámci své působno~ti na za-
jišťování" přednášek, seminářú, besed, př'íprav a spolu-
práce na odborných akcích městského, republikového
resp. celostátního významu. Např. organizace a zajištění
celostátního semináře "Automatizovaný kartografický
systém DIGIKART", participace na celostátní POA
se zahraniční účastí - "VI. kartografická konference
ČSVTS", dále seminář s krajskou púsobností - "Vliv
pohybú zemské kúry na stabilitu bodových polí" a spo-
lupráce na odb. akcích s prúřezovými orgány ČSVTS,
např. s komitétem životního prostředí.
Poměrně značná byla i činnost publikační, a to

i v zahraničí. Např. OS-kartografie v prúběhu hodno-
ceného období publikovala na rúzných odborných ak-
cích, v časopisech, sbornících atd. celkem 48 odborných
pÍ"Íspěvkú.
Pobočky ČSVTS-GK se podílely na rozpracovávání

činnosti v souladu se závěry XV. sjezdu KSČ, III. sjezdu
ČVTS a V. sjezdu ČSVTS, jakož i dalších významných
zasedání ÚV KSČ a ČSVTS na úseku nové techniky
určením konkrétních úkolú a z~j!šťováním ,hospodářské
výroby. Členové poboček při OUGK a VUGTK se za·
pojili do práce ve vyšších orgánech ČSVTS a odborných
skupin a svým působením uplatňovali v jejich činnosti
zkušenosti z ostatních geodetických služeb socialistic-
kých státú a rovněž se aktivně podíleli na přípravě
politicko-odborných akcí společnosti geodézie a karto·
grafie. Členové _poboček pracovali v s. národních
komitétech -- Os. gegdetickém komitétu, Čs. karto·
grafickém komitétu a Os, fotogrammctriokém komitétu
- zřízených pro nevládní mezinárodní organizace FIG,
IOA a ISP. vlenové poboček zpracovali referáty i pro
další významná zasedání FIG, ISP a IOA v průběhu
hodnoceného období.
V rámci oborového střediska pro vzdělávání pracují.

cích (OSVP) členové pobočky VÚGTK zpracovávají
odborné posudky na podané přihlášky vynálezú, tema·
tických úkolú i zlepšovacích návrhú. V geofyzikálním
ústavu ČSAV byly založeny mezipodnikové KRB na vy-
užití výsledků získaných základním yýzkumem.
Jeden kolektiv se 100 % členú OSVTS - držitel

stříbrného odznaku BSP - obdržel,iako jeden z prvních

v rámci MR Praha - čestný titul "Kolektiv ČSVTS".
Pobočky ČSVTS so rovněž iniciativně podílely na

pomoci při zvyšování kvalifikace mladých pracovníků
a jejich aktivním zapojení do řešení konkrétních úkolů,
včotně pomoci při zajišťování politickoodborn)'ch akcí.
Přínosy členú ČSVTS na úseku VZH, řešení úkolů

technického rozvoje a úkolů racionalizace jsou velmi
rozmanité.
Při zpracování mapových děl v Kartografii, n. p.,

Praha byly využívány ZN, umožúující Rnížení počtu
tiskových barev z 10 na 6 při zachování púvodní ba-
revnosti map. Jejich využívání přineslo úsporu času
potř'ebného pro tisk i značné finanční úspory.
Pobočka ČSD - Středisko železniční geodézie (SŽG)

splnila hodnotný závazek - vyřešení výzkumného úko·
lu v oblasti tvorby plavební radarové mapy pro pře-
pravu uhlí do Ohvalctic s výsledkem minimálně dvojná.
sobného zvýšení splavnosti vodní cesty při extrémních
podmínkách (v noci, mlze, nízkém stavu vody atd.).
Řešení bude využito v rámci RVHP i na plavbu na
Dunaji.
Členové poboček se aktivně podíleli i na odborné

spolupráci při budování zvláštních sítí pro jaderné
elektrárny Dukovany, Temelín a Východní Čechy,
měření a vvhodnocování horizontálních a vertikálních
deformací Ervěníckého koridoru a předpolí dolu ČSA
v rámci přispění geodetú palivoenergetické základně.
Z iniciatívy členú pobočky VÚGTK byl uplatněn

racionální postup při vyhledávání a lokalizaci podzem-
ních dutin v povrchoyých dolech s využitím aparatury
EOM, vyvinuté ve VUGTK. Předchází se tím haváriím
velkostrojů a tím i obrovským ztrátám při získávání
hlavního současného zdroje energie.
Z dalších prací připomínáme vyrovnané vytyčovací

sítě na počítači - pro přemostění Labe v Děčíně a pro
přečerpávací vodní elektrárnu v Hrubém Jeseníku.
Pomoc poboček k řešení problémů rozvoje hl. m. 1'1'11.'

hy se soustředila na významné stavby i přípravu plá-
novaných staveb. Byla to spolupráce pro budování
polohových a výškových bodů pro výstavbu tras metra
I. B a III. O, Strahovského tunelu, jakožto součásti
ZÁKOS, výstavbě Jihozápadního města, výstavbě
Barrandovského mostu, kontrolního měření geometric.
kých parametrú stavebních objektú nové konstrukce
na Jižním městě, zpracování mapových podkladů pro
projekt rozšířcní výroby prefabrikátú pro výstavbu
lnetra.
OS-inženýrská geodézie spolupracovala při natáčení

odborných filmú "Měření, projektování a vytyčování
geometrické polohy koleje", "Zaměřování příčných
tunelových profilú čs.. soupravou FST-2" a "Tvorba
jednotné železniční mapy a její využití".
Členové pobočky Geofyziáklního ústavu ČSAV se

rovněž podíleli na plnění úkolú v rámci mnohostranné
spolupráce KAPG a Interkosmos. V rámci programu
Interkosmos byla spolupráce na přípravě první čs. dru-
žice Magion a na experimentu Interkosmos, provedením
pozemního podpůrného průzkumu v oblasti Zemplínské
Šíravy.
Byl vypracován soubor map, který umožňuje stanovit

stupeú seismického ohrožení na celém území ČSSR.
Soubor map epicenter, intensit zemětřesení a hlubinné
tektoniky tvoří základní podkladový materiál pro po-
souzení lokalit vybraných pro stavby jaderných
elektráren a přehrad.
Byla vyvinuta nová metodika :určování trig0Il;0-

metrických výšek v horách - kombmace elektrooptIC-
kého měření délek a úhlových měření - s přesností,
která odpovídá požadavkům velmi přesné nivelace.
To byl krátký výčet některých přík1adú práce členů

i poboček ČSVTS·GK v rámci působnosti MR Praha,
který v rozšířenější formě byl předmětem hlavního refe-
rátu konference, předneseného jejím dosavadním před-
sedou.
V další části konference byly nastíněny úkoly společ-

nosti g. a k. pro další funkční období a návrhy opatření
ke zkvalitnění a zlepšení činnosti.
Především je nutno získá.vat členy ČSVTS a ostatní

pracovníky pro aktivní a angažovaný přístup k řešení
úkolů, zejména v oblasti vědeckotechnického rozvoje.
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Uzavíráním konkrétních dohod, zvyšováním kom-
plexnosti. a uzavřenosti tematických okruhú hlavních
odborných akcí docílit bezprostřední návaznost a soulad
plánů odborné činnosti orgánú a poboček MV společ-
nosti geodézic a kartografic s úkoly hospodářské sféry.
Při organizování odborných akcí dbát na účelné využí-
vání časového fondu, aby ztráty pracovní doby účast-
níkú byly minimální.
Dále rozšiřovat formy společné tvúrčí a racionali·

zační.. práce v realizačních kolektivech, prohlubovat
poradcnskou a konzultační činnost. Věnovat vyšší
pozornost rozvoji VZH, aby svou tematikou př'ispívalo
k řešení cílových programú a ve stále větší míře využí-
valo výsledků moderní vědy a techniky.

Odbornou činnost orientovat na oblasti významné
z hlediska splnění úkolŮ.7. pětiletého plánu, zejména na:
~ zvyšování produktivity a kvality veškeré práee,
--- uryehlování využívání vědeckotechnických poznatkú

ve smyslu hesla "Spojením vědy s výrobou za splnění
hospodářské politiky strany v 7. pětiletce",

-- dustedné prosazoVlí.ní 'zásad ,;Souboru opatření",
-- ..zlepšování životního a pracovního prostředí
a dalších významných úkolech jako je zejména pomoc
ph přestavbě a výstavbě hl. m,Prahy, např. při řešení
problémú spojených s výstavbou rozhodujících objektú
v Praze (Metro, bytová_ výstavba, dopravní stavby,
III. etapa vodního díla Zelivka apod.).

Po zprá,-ě o činnosti za uplynulé období a úkolech
pro období následujíůí pokračovala rozsáhlá diskuse,
ve které delegáti, zástupci orgánú a organizací a hosté
se.zabývali mj.:
~ orientací činnosti geo(ietú a kartografll a významem

společenského využití výsledkú,
T potřebou stálé aktivity, zejména v oblasti VZH, TÚ

a nutnosti jejího usměrňování v této oblasti,
- ~polupráce s VTS-GK socialistických státú,
-'součinností při organizování odborných akcí,
-úlohou čsvirs v socialistické společnosti,
-- významem spoluzodpovědnosti každého pracovníka

ve své pracovní oblasti,
~ otázkou informovanosti rúzných úrovní členú ČSVTS
--- zhodnocením st.udentské odborné' činnosti SPŠZ.

Po odeznění diskusních příspěvkú následovaly volby
do městského výboru společnosti geodézie a kart<2grafie,
delegáta na VII. konferenci městské rady CSVTS
Praha a delegátú na národní konferenci společnosti
geo&ízi'l a kartografie.
Konference, MV-GK byla doplněna o příspěvek

s. doc. I_ng. J. Šmidrkala, CSc., proděkana stavební
fakulty CVUT, k současnému stavu vysokoškolského
studia oboru geodézie a kartografie.
_ Závěr konference provedl Z!1stupce městské rady
CSVTS Praha ..
Neod~nYHli:telnousoučástí konference bylo schválení

návrhUl~snesení, které ukládá městskému výboru i po-
bočkám CSVTS konkrétní úkoly ve smyslu urychlování
a efektivního uplatúování vědeckotechnického rozvoje
v.oboru g. a k. pro následující období.
Po skončení pOHledního bodu programu konference

se sešla ustavující sůhúze nového městského výboru
společnosti geodézie a kartografie, která ze svého středu
zvolila nové předsednictvo MV-GK. Je jím Ing. J. Kunss-
Qerger (předseda), PhDr:: O. Roubík (místopředseda),
M. Diviš(místopředsedá), Ing. J. Vaingát (věd. tajem-
ník), Ing. K. Maxmilián (jednatel), Ing. M. Martinek
(hospodář).
Dále byli zvoleni předsedové jednotlivýeh odbor-

ných skupin a projednány další organizační záležitosti.

Ing. Jiří Vaingát,
tajemník ČÚV ČS VTS,

Praha

PARAMONOVA, E. G. - JUNUSOV, A. G.: Geodezi-
ěeskije raboty v meliorativnom stroitelstve. (Geodetické
práce pro meliorační stavby.) Moskva, Nedra 1981,
142 s., 97 obr., 7 tab., lit. 50, cena 45 kop.

(048)528.48:626.8

V nakladatelství Nedra v Moskvě byla vydána další
specializovaně zaměřená příručka inženýrské geodézie,
a to pro geodetické práce pro meliorační stavby. Pří-
ručka je rozdělena do následujících čtyř kapitol:
1. Geodetické práce při prúzkumech a projektování
meliorací, která obsahuje přeWedný popis melioračních
Systémll a objektú pro zavlažování i odvodňování, zá-
klady geodetických prací při průzkumech, požadavky
na parametry mapových podkladú a využívání dřívěj-
ších mapových děl a zásady vytyčovacích prací.
2. Geodetické vytyč ovací práce, obsahující přípravy
vytyč ovacích prvkú, metody vytyčování, měření a vy-
tyčování úhlů a délek, nivelaci a kontrolu zemních
prací.
3. Obecné problémy použití laserů pro geodetické práce
na melioračních stavbách, obsahující základy laseru
a jeho použití. pro metodu záměrné přímky, vlivy na
stabilitu paprsku, použití laseru pro kontrolu staveb-
ních strojú a zpúsoby indikace polohy paprsku.
4. Použití laserových přístrojú v jednotlivých etapách
melioračních staveb, obsahující použití laseru při prů-
zkumech, vytyčování, kontrole drenážních soustav
a automatické metody kontroly provádění zemních
prací.
Příručka je sepsána velmi srozumitelným způsobem,.

obvyklým pro tento druh odborné literatury v SSSR
a vzhledem k tomu, že i u nás se věnují melioracím
značné investiční prostředky, lze tuto publikaci dopo-
ručit všem geodetúm i stavbařům, činným v projekci
i na stavbách meliorací.

Ing. Miroslav Heráa"OSc.,
VUGTK

SYTNIK, V. S. - KLJUŠIN, A. B.: Geodeziěeskij
kontrol toěnosti vozvedenija monolitnych zdanij i 80-
oruženij. (Geodetická kontrola přesnosti stavby mono-
litických budova objektú.) Nakl. Strojizdat Moskva
1981, 119 s., 73 obr., tab. 14, lit. 24, cena 40 kop.

(048)528.486.4 : 72.5

V nakladatelství Strojizdat v Moskvě vyšla další spe-
ciálně zaměřená publikace, věnovaná inženýrskogeode-
tiekým pracím při stavbě monolitických budova objek-
tú a zejména problematice posuvného bednění. Látka je
zpracována v následujících 5 kapitolách:

1. Zvláštnosti geodetikého zajištění stavby
monolitických budov s větším počtem podlaží
Obsahuje základní principy konstrukčních řešení a tech-
nologie stavby monolitických budov, přehled geodetic.
kých prací při jejich stavbě a normy přesnosti.

2. Zřízení polohové a výškové geodetické sítě
pro nadzemní část stavebních objektú
V této kapitole jsou popsány přístroje a pomůcky pro
geodetické práce při stavbě monolitických objektů,
postupy při založení vytyč ovací sítě v základní úrovni
a zásady projektu měření sedání.

3. Geodetické metody při stavbě budov
s použitím posuvného bednění
Tato kapitola je nejvýznamnější, neboť obsahuje po-
drobný popis geodetických prací při použití posuvného
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bednění, zejména práce při montáži bednění, vytyčování
výšek v úrovni montáže, metody kontroly svislosti
pohybu bednění a určení odchylek od svislice, postupy
rektifikace pohybu bednění a metody měření naklonění
vysokých věží a objektů.

4. Geodetické laserové přístroje pro stavbu
monolitických budova objektů
V této části jsou popsány laserové přístroje, používané
při stavbě monolitických konstrukcí, konstruktivní
zvláštnosti nových typů laserových přístrojů a bez·
pečnostní opatření při práci s těmito přístroji.

5. Optimalizace metod při zpracování prognóz
přesnosti geode~ických prací při stavbě mo·
nolitických budova objektů
V této teoretické části jsou zpracovány problémy přes-
nosti geometrických parametrů a vlivu geodetických
prací na přesnost a to také z hlediska nákladů na tyto
práce.
Publikace dvou význačných sovětských odborníků

v inženýrské geodézii je významným přínosem k tech-
nologii geodetických prací při použití posuvného bed·
nění a zejména při jeho rektifikaci během pohybu a uka-
zuje, jak teoreticky správně je možné přistupovat
k řešení těchto úkolů. Teoreticky významnou je i část,
obsahující apriorní rozbory přesnosti a vliv přesnosti
na stavební náklady. Publikaci je možné doporučit
zejména geodetům-specialistům stavebních organizací
a zájemcům o problematiku ekonomie geodetických
prací.

Ing. Miro81av Herda,_ OSc.,
VUGTK

SPIRIDONOV,A. I. . KULAGIN. Ju. N .. KUZMIN,
M. V.: Poverka geodezi~eskich priborov. (Zkoušky geode·
tických přístrojů.) Nakl. Nedra Moskva 1981, 159 s.,
19 obr., tab. 64, lit. 50, cena 55 kop.

(048)528.089.6

Problematice zkoušek geodetických přístrojů ve výrobě
i v geodetické praxi je věnována specializovaná mono·
grafie nakladatelství Nedra v Moskvě. Je zpracována
v těchto osmi kapitolách:

1. Krátké informace o metrologii
Obsahuje základní pojmy z metrologie, jednotky fyzi-
kálních veličin; systém zajišťující jednotnost měření
a postup přenášení rozměru jednotek až k pracovním
měřicím zařízením.

2. Obecná charakteristika geodetických pří-
strojů jako měřicích zařízení
V této části jsou aplikovány obecné zásady na geodetic.
ké přístroje, je zde uvedena klasifikace geodetických
přístrojů, jejich standardizace, zvláštnosti při jejich
používání a některé problémy organizace ověřovacích
prací.

3. Zkoušky teodolitů
Obsahuje typy a popis teodolitů, jejich metrologické
charakteristiky, rozsah zkušebních prací a pořadí jed.
notlivých zkušebních úkonů.

4. Zkoušky nivelačních přístrojú
V této kapitole je uveden krátký př.ehled současnýcn
nivelačních přístrojů a rozsah zko;ušek včetněnivelooních
latí. '

5. Zkoušky geodetických přístrojů
pro měření délek
Tato kapitola je nejrozsáhlejší, neboť obsahuje zkušební
postupy elektromagnetických dálkoměrll s obvyklým
rozdělením na světelné a radiové, dále zkoušky dvoj-
obrazových dálkoměrů, měřických pásem a zařízcní
pro paralaktické měření délek.

6. Zkoušky přístrojů pro mapování

Tato část s názvem, pro nás neobvyklým, obsahuje
přehled přístrojů pro geodetické metody mapování
a zkoušky záměrných pravítek, tachymetrú a busol.

7. Zkoušky gyroteodolitů
V této části je rovněž přehled gyroteodolitů, používa-
ných v geodézii a jejich zkoušky.

8. Kontrolní měřicí přístroje
V této kapitole, rovněž rozsáhlé, je přehledně zpraco-
vána látka, týkající se přístrojů a zařízení pro zkoušky
a to s obsahem a přístupem, v geodézii pravděpodobně
dosud nepublikovaném; kontrolní měřicí přístroje jsou
zde roztříděny a jednotlivé skupiny popsány, zejména
optickomechanické kontrolní přístroje (autokolimátor,
goniometr, úhlové hranolové etalony, libely, měřiC'Í
mikroskopy, měřicí stroje, katetometry, radiové měřicí
přístroje) a speciální zařízení pro zkoušky geodetických
přístrojů a pomůcek (komparátory, kolimační stanovi-
ště, autokolimační teodolitv, zařízení ke zkoušení děle-
ných kruhú a nivelačních přístrojů).
Celkově je třeba u této monografie konstatovat, že je

velmi komplexní a přitom stručná a i když sc zkoušky
moderních geodetických přístrojů stávají stále více
náplní specialistů nejen ve výrobě, ale i v dílnách
pro opravy a údržbu, lze ji doporučit geodetické praxi,
neboť minimálně poskytuje informaci o možnostech
zkoušek v terénu a o tom, které zásahy by geodet měl
přenechat specialistúm.

Ing. Miro81av Herda, OSc.,
VÚGTK

LEONTJEV, N. F.: Tematiěeskaja kartograftja (Tema.
t,ická kartografia). Moskva, IzdateIstvo Nauka 1981,
102 s., 13 obr., I tab., lit. 26

(048)528.94

Táto rozsahom neveIká brožúra vyšla v sérii "Veda
a technický pokrok" v náklade 34 000 výtlačkov a má
populárno.vedecký charakter. Autqr je dlhoročným pra-
covníkom oddelenia kartografie Ustav u geografie AV
ZSSR v Moskve. Je známy svojimi prácami namii
z oblasti tvorby komplexných atlasov. Spolupracoval
napr. aj pri tvorbe národného Atlasu Kuby.
Hoci je publikácia určená pre široký okruh (aj laic-

kých) čitateIov, ktorým vysvetIuje vývoj, obsah a úlohu
tematickej kartografie v súčasnom živote spoločnosti,
má čo povedať aj odborníkom. Ide o to, že v takýchto
populárno.vedeckých publikáciách Sil. autor spravidla
nevyhne potrebe vyjadriť Sil. jednoznačne a priamo
o takých problémoch, ktoré v stroho vedeckom článku
alebo v odbornej monografii "pohodlne" skryje do zlo·
žitých formulácií. Takýmito poblémami sú v danej
oblasti napr. vymedzenia pojmov "tematická mapa",
"tematická kartogra.fia", "komplexný atlas" a mnohé
dalšie.
Pozoruhodne vymedzuje autor rozdiel medzi vše·

obecnozemepisnou a tematickou mapou: topografický
obsah na všeobecnozemepisnej mape označuje za mnoho·
predmetný, kým obsah tematickej mapy za jednopred.
metný. Tým prispieva do odbornej diskusie, aktuálnej
i u nás, pretože medzi niektorými odborm1oni prevláda.
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mylný názor, že i topografické mapy sú tematické
(pretože, vraj, nemožu nemať tému)! Za tematické
mapy považuje autor také geografické mapy, ktoré
majú v pozadí niektoré prvky topografického obsahu, ale
v popredí ilustrujú určité charakteristiky niektorých
prírodných alebo socioekonomických javov. Pod poj-
mom "tematická kartografia" autor rozumie problema-
tiku tvorby a využitia širok0j palety t0matických máp,
t. j. máp prírody, hospodárstva, obyvatel'stva, dejín,
hviezdnej oblohy ap., pričom hranicn tohoto vymedze-
nia považuje za neostrú, nejednoznačnú. Komplexnými
atlasmi sú podl'a autora také atlasy, ktoré na rozdiel
od všeobecnozemepisných atlasov obsahujú súčasne
mapy z oblasti fyzickej', socioekonomick0j a politickej
geografie. Podl'a jeho poznatkov v súčasnom období
z množstva vydávaných atlasov je len asi 20 % všeobec-
nozemepisných, ostatné sú komplexné a tematické
atlasy.

Okrem popisu rozvoj a kartografie sa v publikácii
rozoberajú jednotlivé druhy tematických máp - hlavne
mapy prírodných komponentov. Samostatné kapitoly
sú venované mape ako prostriedku poznania, mapám
prírody v komplexných atlasoch, medzinárodnej spo-
lupráci pri tvorbe tematických máp prírody a geogra-
fickým mapám v praxi. Aj z týchto kapitol je zrejmé, že
sa autor orientoval prevažne na mapy prírody, čo treba
považovať za určitý nedostatok publikácie, pretože
problematika socioekonomických máp tvorí významnú
zložku v súčasnej tematickej kartografii. Publikácii by
tiež prospelo, keby bola viičšmi ilustrovaná. No nehl'a-
diac na to autorovi i vydavatel'stvu patrí neoddiskuto-
vatel'ná zásluha za to, že vydaním publikácie významne
prispeli k popnlarizácii vedeckých poznatkov z oblasti
kartografie.

Ing. Ján Pravda, OSe.,
Geografický ústav SA V,

Bratislava

K pětasedmdesátinám
Prof. Dr. A. A. Izotova

Nestor sovětské geodetické vědy, vychovatel celé řady
generací sovětských geodetů a upřímný náš přítel
Alexandr Alexandrovič !zotov se dožívá svých pěta-
sedmdesátin uprostřed aktivní vědecké tvůrčí činnosti.

Pracuje v Laboratoři kosmické geodézie Centrálního
vědeckého ústavu geodézie, fotogrammetrie a karto-
grafie (CNIIGAiK) v Moskvě, především na geodyna-
mických problémech. Tuto laboratoř vybudoval, ještě
nedávno ji vedl a stále je tvůrcem jejího vědeckého
programu, v nejprogresivnějším odvětví soudobé geo-
detické vědy, v kosmické geodézii a geodynamice.

Profesor1zotov se narodil 26. srpna 1907; o jeho
životě a díle bylo již v GaKO psáno u příležitosti jeho
šedesátin (č. lljl967) a sedmdesátin (č. 10jI977).

Jeho dílo se již stalo pojmem v měřítku celosvětovém.
My si však Alexandra Alexandroviče hluboce vážíme
i pro jeho upřímné přátelství k našim národúm, k naší
zemi a československé geodézii. Vděčíme mu za pomoc,
kterou již mnohokrát naší geodézii poskytl.

Hluboce si vážíme i jeho vlastností obecně lidských:.
ryzosti jeho chamkteru, přímosti a čestnosti jednání
za každých okolností, vždy v zájmu věci a ku prospěchu
rozvoje vědy.

Přejeme ze srdce našemu drahému jubilantovi dobré
zdraví a hodně tvúrčích sil do dalších let, aby mohl
pokračovat na výstavbě díla, ku prospěchu sovětské
i světovó geodetické vědy.

Doc. Ing. Jaroslav Abelovič, CSc.,
paťdesiatročný
92.Abclovič:528

V plnom rozmachu tvorivých síl rozšíril dila 4. aprílu'
1982 rady paťdesiatnikov doc. Ing. Jaroslav Abelovič"
CSc., pedagogický pracovník Kadetry geodetických
základov (KGZ) Stavebnej fakulty (SvF) Slovenskej
vysokej školy technickej v Bratislave (SVŠT).

Rodák z Naháňa, okres Trnava. Stredoškolské stn-
dium absolvoval na Gymnáziu v Piešťanoch (1948 až
1952) a zememeračské inžinierstvo na SVŠT v januári
1957 s vyznamenaním. V tomto roku začína aj jeho
pedagogická činnosť na Priemyselnej škole stavebm'j
a zememeračskej v Košiciach. V septembri 1958 pri-
chádza na KGZ SvF SVŠT, kde posobí ako asistent,
neskol' ako odborný asistent. Vedeckú hodnosť kandi-
dáta vied získal v roku 1970 obhájením dizertačnej
práce na tómu "Posudzovanie presnosti merania v po·
drobnej trigonometrick0j sieti". Za docenta pre odbor
geodézia bol vymenovaný 1. 10. 1976 na základe
habilitačnej práce "Niektoré met6dy a presnosť merania
triangulácie". Od 1. 10. 1973 prednáša vyššiu geodéziu,
vedie konzultácie v štúdiu popri zamestnaní, prednáša
na postgraduálnom štúdiu, vedie diplomové práce
a práce študentskej vedeckej a odbornej činnosti. Je ško-
litel'om vedeckých ašpirantov pre vedný odbor teore-
tická geodézia a členom komisie pre obhajoby kandi-
dátskych dizertačných prác z vedného odboru geodézia.

Doc. Abelovič si svoje. pedagogické povinnosti plnil
vždy vel'mi obetavo a vzorne. Napísal ako autor alebo
spoluautor 6 dočasných vysokoškolských učebníc.
Má·· I'Dzsiahlu prednáškovú, publikačnú a vedecko-
výskumnú činnosť. Je autorom vyše 50 odborných
a vedeckých prác. Čitatelia náš ho časopisu ho poznajú
ako autora viacerých príspevkov, prednášatel'a, prípad-
ne organizátora a odborného garanta róznych konfe·
rencií a seminárov (s oblastnou, celoslovenskou 1 celo-
štátnou pósobnosťou). Jeho práce sa vyznačujú teore-
tickou náročnosťou, ale majú na zreteli potreby praxe.

Popri svojej pedagogickej činnosti sa J. Abelovič
zapája do riešenia výskumných úloh (fakultných, re-
zortných a štátnych). Výsledky svojej vedeckovýskum-
nej činnosti zhrnul do 4 výskumných správ. V 7. pať-
ročnici je zodpovedným riešitel'om čiastkovej úlohy
štátneho plánu II-4-7/06 "Geodetické sledovanie dyna-
miky svahových pohybov".

Nemožno nespomenúť jeho aktívnu činnosť v spolo-
čenských organizáciách, najmii v ČSVTS, kde prešiel
celým radom funkcií. V súčasnosti je členom Mestkého
výboru Geodeticko-kartografickej spoločnosti (GKS)
ČSVTS a členom Slovenského ústredného výboru
GKS ČSVTS. Tiež aktívne pracuje ako člen Krajskej
koordinačnej komisie pre geodéziu a kartografiu pri
Správe geodézie a kartografie v Bratislave.

Záslužná pedagogická, politickovýchovná a vedecko-
výskumná činnosť doc. Abeloviča, CSc., bola ocenená
niekol'kými vyznamenaniami. Medzi ne patrí: "Čestné
uznanie SVTS", "Pamiitná medaila" k 25. vý-
ročiu vzniku ČSVTS v roku 1980, "Strieborná
medaila SVŠT" v roku 1982 a "Čestné uznanie
II. stupňa ČSVTS so strieborným odznakom"
v roku 1982.

Do druhej piiťdesiatky želáme jubilantovi, obetavó-
mu a skromnému pracovníkovi a priaterovi pevné
zdravie, nové pedagogické a osobné úspechy.

Dňa 13. júna 1982 oslávil svoju šesťdesiatku dr. Ing.
Anton Daniel, profesor a vedúci predmetovej komisie
geodézie Strednej priemyselnej školy stavebnej v Brati-
slave (SPŠS). S jeho menom je spojená výchova stredne
technických kádrov v geodézii na Slovensku.
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Jubilan~ sa naro,dil v Nitre, ,kde aj maturoval s vy-
znamenamm na realnom gymnazlu. Po maturite v roku
19~? odchádza do Bratislavy, kde v roku 1945 s vyni-
kaJuclm prospechom absolvoval zememeračské inži-
nierstvo na Slovonskej vysqkej školo technickej (SVŠT).
Po vysokoškolských štú<).iach ho záujme o aplikovanú
matematIku vICdol na Ustav aplikovanoj matematiky
SVŠT, kdo nastúpil ako asistent a kdo už od roku 1943
posobil ako vedeoká pomocná sila. V roku 1948 pro-
chádza na vlastnú žiadosť na Ústav vvššej goodézie
SVŠT. V roku 1949 získal titul doktora te<i'hnickýoh vied
(dr.) po obhájoní dizertačnej práco z matematiokej
kartogratle.
V roku 1950 priohádza dr. Ing. Daniel na SPŠS

k~o. sa zaslúžil o vybud~vanio odboru geodézia. Tu vy:
uouJo dod~es geodetlOko prodmety (geodetické počtár-
stvo, geodezm) a vychoval už stovky stredne techniokých
kádrov tak donného štúdia, ako aj štúdia popri za-
mestnaní. ~opri pedagogickej činnosti na SPŠS posobil
vo vlaoorych obdoblach ako člen štátnej skúšobnej
komlsle pro odbor geodézia a kartogratla na SVŠT,
a twž ako člen Krajskej koordinačnej komisie pre geo-
dézlU a kartogratlu pri Správo geodézie a kartogratle
v BratIslave.
Osobitno treba oceniť jeho publikačnú činnosť. Je

autorom známych príručiek "Základy geodézie", ktorá
vyšla v dvoch vydaniach (Bratislava, SPN 1951 a 1952)
a "L?g~ntmické počítadl~", ktorá vyšla v 4. vydaniach.
ĎaleJ ,le spoluautorom styroch celoštátnych učebníc
pre SPŠS a jednej dočasnej vysokoškolskej učebnice
"Základy monogratle" (Bratislava, SVŠT 1966). Okrem
toho dve d~siatky jeho prác (odborných a populárnych)
bolo uvereJnených v roznych časopisoch.
Záslužnú pedagogickú činnosť A. Daniela ocenila

Školsk~ a kultÝ.rna komisiá Západoslovenského KNV
v B:atlsla~'e "Cestným uznaníg:I" ~a obetavú prácu
na useku skolstva v roku 1966. Uspesná činnosť v re.
zorte geodézie a kartogratle bola ocenená Čes t n ým
uznaním za zásluhy o rozvoj geodézi'~ a karto-
g r a f i e " v roku 1974 a rezortným vyznamenaním
v roku 1979"Zaslúžilý pracovník rezortu SÚGK ".
Pr~ príležitosti životného jubilea oceňujeme činnost,

ktoru dr. Ing. Anton Damel vykonal pre rezort geodézie
a kartogratle na Slovensku a do dalších rokov mu
želáme vera pevného zdravia, dalšie pedagogické úspe-
chy a dobrú pohodu v osobnom živote.

Z GEODETICKÉHO KALENDÁŘE
(červenec, srpen, září)

Výročí 50 let:

2. srp~a 1982 ---; I.':lg. Josef L~šek, vedoucí provozu ma-
povalll v Geodezll, n. p., LIberec. V resortu pracuje
od r. 1954 v různých vedoucích funkcích, ve funkci
vedoucího provozu od r. 1974. Pracuje aktivně v orgá-
nech ČSVTS, je místopředsedou KV ČSVTS. Velmi
dobré pracovní výsledky Ing. Laška byly v r. 1981
oceněny propůjčením čestného odznaku "Vzorný pra-
covník resortu". Své vyznamné životní jubileum oslavil
v Alží.ru,. k!im b.yl již, podruhé yyslán k provádění
experhzm čmnostl na useku geodezie a kartografie.
9. srpna 1982 - Doc. Ing. Ladislav Hora, CSc. zástupce
vedoucího katedry vyšší geodézie FSv ČVUT v Praze.
": r. 1955 se po absolvování kursu pro přípravu pracují-
clOh na vysokou školu stal posluchačem zeměměřické
fakulty ČVUT v Praze. Absolvoval ji s vyznamenáním
v r. 1960. ~o provozní praxi v odd. geodetických základů
a v geodetIcké observatoři Pecný Geodetického ústavu
Praha pracuje od r. 1964 jako odborný asistent na ka-

tedře vyšší geodézie FSv ČVUT v Praze. Absolvoval
mimořádné postgraduální studium astronomie a geofy-
ziky na KU, v r. 1972 se stal kandidátem věd a v r. 1980
se habilitoval prací "Geometrie elipsoidu". Zastával
tadu stranických funkcí, pracuje v ROH, SČSP,
CSVTS.

5. července 1982 - Ing. Jiří PohořelÝ,Y9doucí oddělení
norem a cen v ekonomickém odboru CUGK. Na úřadě
pracuje od r. 1971, ve funkci vedoucího oddělení od r.
1973. Je uznávaným odborníkem v oblasti cenové,
mzdové a normotvorné politiky. Pracuje ve funkci
vedoucího stranické skupiny a jako loktor OV KSČ
Praha 1.

7. července 1982 - Ing. Václav Dorazil, vedoucí útvaru
přípravy výroby v Geodézii, n. p., Brno. Od r. 1967
prošel různými vedoucími funkcemi přes vedoucího čety
a vedoucího střediska geodézic. Na podnikovém ředi·
telství pracuje ve funkci vedouciho oddělení od r. 1981.
fracuje jako aktivista ÚKRK ČSR a předseda MKRK
CSR.

12. júla 1982 - Ing. Alojz Ritomský. vedúci ústrednej
geodetickej dokumentácie (ÚGO) Geodetického ústavu
(GÚ), n. p., Bratislava. Narodila sa v Malackách (okres
Bratislava-vidiek). Po skončení Slovenskej vysokej ško-
ly technickej v Bratislave (SVŠT) v roku 1952 nastúpil
na Slovenský zememeračský a kartografický ústav v Bra-
tislave, ktorý bol premenovaný na Geodetický, topogra-
fický a kartografický ústav, GÚ, Kartografický a geo-
detický fond a GÚ, n. p., kde vykonával práce nivelačné,
triangul:ačné, zhustovacie a dokumentačné. Od roku 1970
je vedúcim ÚGO. V januári 1975 skončil postgraduálne
štúdium geodézie a kartografie na SVŠT. Aktivne pra-
cuje v CSVTS ako predseda Odbornej skupiny "Geode-
tické bodové pole" SÚV Geodeticko-kartografickej spo-
ločnosti. Je nositerom vyznamenaní: "Zaslúžilý pracov-
ník GÚ" (1977), "najlepší pracovník GÚ (1979), "Pa-
miitnej medaily" hl. mesta SSR Bratislavy (1979), "Pa-
mii~nej medaily" k 25. výročiu vzniku ČSVTS (1981) a
"Najlepší pracovnfk rezortu SÚGK" (1981).

14. září 1982 - PhDr. Ondřej Roubík, vedoucí výzkum-
ného oddělení Výzkumného ústavu geodetického, topo-
grafického a kartografického ve Zdibech u Prahy.
V resortu pracuje od r. 1955, od r. 1976 ve funkci ved.
výzkumného oddělení kartografie. Je uznávaným odbor·
níkem na úseku kartggrafických prací. Zastává funkci
rpístgpředsedy MV CSVTS a souěasně je i členem
DV CSVTS a členem Národního kartografického komi.
tétu. Vykonává funkci 'soudce z lidu. Za jeho pracovní
a veřejnou angažovanost mu byl v r. 1978 pJZ..opůjčen
čestný titul "Nejlepší pracovník resortu CÚGK".
V letošním roce byl vyslán celkem již na třetí služebni
cestu na Kubu v rámci poskytování technické pomoci
této spřátelené zemi.

17. septembra 1982 - prof. Ing. Michal Danilí, CSc., no-
siter štátneho vyznamenania "Zaslúžilý učiter", vedúci
Katedry mapovania a pozemkových úprav (KMaPÚ) Sta-
vebnej fakulty (SvF) Slovenskej vysokej školy technic-
kej v Bratislave (SVŠT). Narodil sa Vo Franzúzsku
(Vaucouleurs). Po skončení SVŠT v roku 1953 nastúpil
na Katedru goedetických základov SvF. Vedeckú hod-
nost kandidáta vied získal v roku 1963. Za docenta bol
vymenovaný v roku 1964 a za profesora 1. 2. 1978 pre
odbor geodetická kartoprafia. Od roku 1969 je vedúcim
KMaPÚ SvF SVŠT. Okrem členstva v réiznych vedeckých
a odborných radách vykonával v rokoch 1969-1974
funkciu prodekana SvF SVŠT pre odbor geodézia a kar-
tografia. V rokoch 1976-1977 bol ríaditefom odboru
školských stykov so zahraničím na Ministerstve školstva
SSR. Má rozsiahlu prednáškovú, publikačnú, posudkovú
a vedeckovýskumnú činnost. Je tiež autorom projekcií
pre Atlas SSR. Je nositerom "Čestného uznania za zá-
sluhy o rozvoj geodézie a kartografie" (1974), "Zlatej
medaily SVŠT" (1975), štátneho vyznamenania SSR "Za-
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slúžiiý učiter" (1977) a rezortnéllO vyznamenania "Za-
slúžilý pracovník rezortu SÚGK" (1979).
27. septembra 1982 - doc. Ing. Sviitopluk Michalčák,
CSc., pedagogický pracovník Katedry geodézie (KG)
Stavebnej fakulty (SvF) Slovenskej vysokej školy tech-
nnickej v Bratislave (SVŠT). Rodák z Bottova (okres Ri-
mavská Sobota). Po absolvovaní priemyselnej školy
strojníckej a krátkej praxi v strojárstve, vyštudoval na
SVŠT zememeračské inžinierstvo. Od 1. 4. 1951 p6sobí
na KG SvF SVŠT. V roku 1963 získal vedeckú hodnosť
kandidáta vied a za docenta pre odbor geodézie bol
vymenovaný 1. 8. 1967. V rokoch 1970-1972 p6sobil na
vysokej škole v Kumasi v Ghane a v rokoch 1976 až
1978 na vysokej škole v Kampale v Ugande. Má bohatú
prednáškovú, publikačnú a vedeckovýskumnú činnost.
Významná je jeho činnosť v telovýchovných organizá-
ciách a v ČSVTS. V rokoch 1969-1975 bol členom Re-
dekčnej rady Geodetického a kartografického obzoru.

Výročí 65 let:

16. září 1982 - prof. Ing. Dr. Jaroslav Kovařík, CSc.,
profesor kartografie na ČVUT v Praze. Po praktickém
púsobení ve válečných letech pracoval od r. 1945 jako
asistent prof. Fialy na Vysoké škole speciálních nauk.
Pracoval v oboru kartografie, tvorby map a kartome-
trie. V r. 1952 dosáhl tehdejší hodnosti doktora technic-
kých věd a v r. 1968 hodnosti kandidáta věd. V r. 1952
s~ habilitoval a byl ustanoven docentem. V r. 1973 byl
jmenován profnsorem kartografie. Zastával řadu akade-
mických funkcí, byl vedoucím katedry mapování
a kartografie, dlouhou dohu proděkanem směru geodé-
zie a kartografie na FSv. Velmi hohatá je jeho literární
činnost, je autornm a spoluautorcm l-ady skript a učcbnine
"Kartografic" spolu s Ing. Karlem Dvořákem._Zastá-
val mnoho funkcí stranických a odborMských i v eSVTS.
Je členem národního kaI~tografického komitétu, dopi-
sujícím členem_.JeA a ólenem vědeckého kolegia geo-
10gie-g00grafie eSAV. .Jeho práce byla po zásluze
lnnohokráte odměni\na a vyznan18nána.

Výročí 70 let:

2. čprvOlH'(>1982 - Ing. Oldřich Šanda, stál v r. 1954
u zrodu sjcdnocc'né ZC'měměřické slll~by na Moravě
n byl prvním ředitelem tehdejšího Ohlastního ústavu
geodézie a kartografio v Brně ve všech joho proměnách
H~ do nové organizace v r. 1971. Měl k tomu předpoklady
z předcházojící činnosti politické i odborné. Za jeho
vedení získal ústRV v celostátních i krajských soutěžích
několikrát prvnllství. Je nositelem dvou státních vy-
ziwnlC'nání "Za vynikající práci" (1962) a "Za zásluhy
o v)·stavbll" (1972), kromě řady krajských ocenění.
Ani v rlúchorlu neodešel na pracovní odpočinek a jako
brigádník střerliska georlézie zaměřil několik komplexů
JZD na okrese Brno-venkov pro účely EN. Nyní vede
podnikovou evidenci púdy JZD ve svém bydlišti
Brno-Tuřany.

19. srpna 1982-l)oc. Ing. Dr. Jan Kašpar, CSc., význačný
pracovník v oboru teor!.{tických otázek vyšši geodézie,
pracoval po studiu na eVUT v Praze od r. 1934 jako
flsistent u prof. Fialy. V té době absolvoval též obor
matematiky na KU. Po válečných letech se věnoval
dálc pedagogické práci. V r. 1947 byl promován dokto-
rem technických věd a v r. 1951 sc stal docentem pro
obor gcodézie a kartografie. V letech 1955-1958
púsobil jflko prorlělmn pro vědeckovýzkumnou činnost
na zeměměřické fakultě. Od r. 1959 pracoval jako_samo-
statn)' vědecký pracovník v Geofyzikálním ústavu eSA V.
Jeho vědecká a literární činnost je rozsáhlá. Je členem
řarly domácích i zahraničních vědeckých organizací.
Jeho pnice byly vždy vysoce hodnoceny a ceněny.

19. srpna 1982 -- Ing. J oset I,anger. Od r. 1949 pracoval
jako zástupce vedoucího zeměměřického odd. KNV
v Cottwa ld9vě. Od r. 1954 byl inspektorem tccl1nieké
kontJ'Oiy OUGK v Bl'Ilě a v 1. 1961-1973 vl~doucílll SG
v KJ'on;ěř-íži a v Oottwaldově. Veřejně pracoval v KSČ,
ZV ROH a v ZP eSVTS. Ve všech výkonných a ve-

doucích funkcích vystupoval jako odborník s velikými
zkušenostmi. V r. 1960 byla jeho práce oceněna titulem
"Nejlepší pracovník resortu". I po odchodu na odpoči-
nek od r. 1973 pomáhá plnit úkoly jako výkonný
pracovník SG v Gottwaldově.

1. září 1982 - proto Ing. Dr. Josef Vyknti!, profesor
na VUT v Brně, vyznačný československý geodetický
pracovník v oboru geodeticktch základů. Absolvoval
ČVŠT v Brně ';' r. 1934. Od té doby až do r. 1951
pracovel ve VZU s přerušením ve válečných letech, kdy
byl zaměstnán v Zeměměřickém úřadu. Od r. 1951
až do r. 1973 byl profesorem na VAAZ v Brně. ,Jeho
odborná vědecká činnost vyústila v řadu litcrárních
prací, je autorem více než 60 čJánků v našich i zahra-
ničníeh odborných časopisech a autorem řady knižních
vědcckých publikací. Je členem řady vědeckých rad
a orlbornýsh institueí. Jeho veřejná činnost zejména
na půdě eSVTS je též velmi bohatá. Za rozsáhlou
odbornou H pcdagogiekou činnost byl odměněn Medailí
za zásluhy o obranu vlasti, Medailí VAAZ, Vysoké
školy báňské a I.-nnohačestnými uznáními MNO, VAAZ,
VUT v Brně a eSVTS.

Výročí 75 let:

21. srpna 1982 - prof. Ing._ Dr. Josef Bobm, DrSc.,
profesor vyšší geodézie na eVUT v Praze, dnes již
nestor československých zeměměřičú. Je význačným
geodetem pedagogem v oboru vyšší geodézie a vyrovná-
vacího počtu. Jeho rozsáhlá literární činnost v našich
i zahraničních časopisech byla vždy vysoce hodnoeena,
stejně jako jeho učebnicC' "Vyrovnávací počet", jejíž
další vydání se připravuje. Neméně rozsáhlá byla jeho
činnost v odborných v_ědeckých institucích u nás i v za-
hraničí, zastupoval eSSR na mnoha mezinárodních
jednáních a kongrcse~h a dosud je zván k přednáškám
na zahraničních vysokých školách. Jeho životní elán je
stále oceňován mezi sportovci i studenty, jejichž spor-
tovních akcí se vždy zúčastňuje.

1. září 1982 - Ing. Zdeněk Mašín, profesor na průmys-
lové škole zeměměřické v Praze, dlouholetý člen re-
gakční rady našeho i:asopisu. Po skončení studií na
eVUT v Praze pracoval jako asistent u prof. Fialy.
V r. 1932 přešel do katastrální měřičské služby, kde zís-
kal bohaté zkušenosti,_ které uplatnil na býv. minister-
stvu techniky i na USGK. V r. 1954 se stal profeso-
rcm geodézie a mapování na budované PŠZ. Pedago-
gické dráze zůstal věrný až do dnešních dmi, kdy odchá·
zí na zasloužený odpočinek. Své bohaté zkušenosti
a pedagogické schopnosti uplatnil v několika zdařilých
učebnicích pro střední průmyslové školy, jejichž byl
spoluautorem.

Výročí 85 let:

9. září 1982 - Ing. Josef Obst, rodák z Jaroměřic,
okr._Moravská Třebová, působil nejrpve jako asistent
na eVŠT v Brně u prof. Semeráda. Potom přechází
do katastrální služby v Prešově a v Brně, kde pracuje
v různých vedoucích funkcích a dále u Zemského fin.
ředitelství v Brně. Po osvobození se aktivně účastnil
socializace vesnice na jižní Moravě. V r. 1961 odešel
do důchodu a na odpočinku žije v Brně.

Z dalších výročí připomínáme:

22. júla 1912 - pred 70 rokmi sa narodil v Podolí (okres
Žďár nad Sázavou) Ing. Ján Kocián. Po absolvovaní
zememeračského inžinierstva na ČVUT v Prahe roku
1934, celý život zostal verný geodézii a kartografii na
Slovensku. P6sobil v Sečovciach (Katastrálny meračský
úrad - KMÚ), Trenčíne (KMÚ) a Bratislave (Slovenský
zememeračský a kartografický ústav, Správa geodézie
a kartografie na Slovensku, ústav geodézie a kartogra-
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fie, Inžinierska geodézia, n. p., Výskumný ústav geodé-
zie a kartografie). Za svojej 40-ročnej bohatej praxe vy-
konával viaceré druhy geodetických prác a zastával
r6zne funkcie. Osobitne treba vyzdvihnúť jeho zásluhy
pri propagácii a zavádzaní pokrokových met6d v geodé-
zii, najma na úseku mechanizácie a automatizácie. vý-
sledkom jeho bohatej činnosti je vyše 10 výskumných
správ a štúdií a viacero odborných prác uverejnených
v Geodetickom a kartografickom obzore (GaKO). Bohatá
bola aj jeho pedagogická činnosť. Nielkofko rokov vy-
učoval na Priemyselnej škole stavebnej v Bratislave a
na postgraduálnom štúdiu geodézie a kartografie na
Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave. Ako
dlhoročný aktívny funkcionár ČSVTS bol často organi-
zátorom a prednášatefom na viacerých odborných podu-
jatiach. Od roku 1955 bol nepretržite členom Redakčnej
rady GaKO. Bol nositefom rezortných vyznamenaní
"Najlepší pracovník rezortu SÚGK" a "čestného uznania
za zásluhy o rozvoj geodézie a kartografie" z rokov
1968 a 1974 - in memoriam. Zomrel 9. 3. 1974 v Brati-
slave.

13. srpna 1t;52 -- pí'od 130 lety se narodil v Paskově
na Moravě Ing. Josel T.íťka, první prof{'sOl' nižliÍ a vyliliÍ

goodéziu]ln ll()VČ zalOŽelH) Č:(':...;ké '",v:--i1d,é ;'kol{' t('('lllli('k{~
v Brně (1'. 1t;99) a později j{'jí J'(,ktol', .'piJo Z<ÍslužlI'\
prác{' spoěívá přodcvliím v budování nov,;iJo g('Od"1 i('k,;-
ho IÍstavu na vědecké IÍrovni, v organizmání \',\'uky
w'odetick'ý'ch pí'{'dmětú pro obor stan~i>llíJw inžo".\Tst\'i
a samostatného zern,\miShckého bČ'hu, kt(']'\, zd,' 1"'1
zahájen ve šk. r, 1900/1901. Dobudování úst,;V\[ v 11lI;'é
budově otnvř"n6 v r. 1911 se již Ill',!o(·ka!. Z,'mi'l'l
náhle 4. srpna 1909 v Brné.

24. srpna 1862- před 120 lNy s,, ll<lrodil \' 1'1';1z''
na 8míchov() PhDr. Válela\' ],úska. pr,>!','sor užil," mll1,'·
matiky na KU v Praze. ,Joho oi>sáhlé n\d"c1d- dílo.
('ítající několik sot titu!ú, j{' pi'ovúžnl" \'(l\[ová,llJ a~t 1'0-

nomii, geofyziel', jllIPllovité zemskélllll IllHgnl'tismLl.
gravitaci a seisnlÍeo. Pro svou j('()J",tiekou i praktickou
lnnohostrannost iJyl zv>ín "polyhist ''''elll'' doi>y, V fU!·

šem oboru byly využity jeho nutlll'rid.;:ogndiel,C(. lIl"tod,v.
Podstatně tnké přispěl ke zdokonal"ní měřiekÝ('h pÍ·Í.
strojů ve spoluprác:i s v,ÝTobnÍmi fíl'lnilllli. Z"mi'l'l
27. ěCl"'lOneu 1B4:{ v H""ll ieÍe!t II Prahy,

1. septembra 1967 - precl 15 rokmi bol olvorený prvý
ročník odboru geodézie na Strednej priemyselnej škole
stavebnej v liIine.

,',,'unf ,;'; GMJFOTO 'lY
Autor: .vl. Skuřepa
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Seznam diplomových prací obhájených
absolventy oboru geodézie
a kartografie stavební fakulty ČVUT
v Praze v roce 1981
016: 378.2(087) ••1981": 528

Katedra geodézie a pozemkových úprav

Brokeš Vladimír
Projekt rybníka pro užitkové a rekreační účely pro JZD
Maršovice
Čtvrtečka Karel
Ochrana a obnova krajiny narušené těžební'činností
Effenberk Josef
Studie erozní ohroženosti části pozemků JZD Jiskra
Struhařov včetně vypracování výškopisu pro odvodnění
v lokalitě farmy Dalovy

Fiurášek Pavel
Geometrizace rozptýlených ložisek rud barevných kovů
a její vliv na racionalizaci otvírky
Fuchsová Jana
Přezkoušení gyroteodolitového nástavce MOM Gi-C·II
Hannoun Samih
Metoda určování sítě tachymetrických stanovisek bez
měření vzdáleností
Hanzálek Aleš
Úprava odtokových poměrů jako součást řešení kritic.
kého stavu centrální části bývalé Královské obory
v Praze

Jányš Jan
Využití polygonizace pro projekt, stavbu a údržbu
železničních tratí
Konečný Milan
Projekt terénních úprav s vypracováním podkladu pro
vynětí pozemků ze zemědělského půdníh() fondu
Kopta Jan
Posouzení vhodnosti lichoběžníkových tvarů pozemku
orné půdy při projektování pozemkových úprav
Kubín Miloslav
Studie plošné sítě jako podkladu pro geodetické práce
při výstavbě sídliště

Kučera Pavel
Úprava terénu jako součást řešení kritického stavu cen-
trální části bývalé Královské obory v Praze
Láska Jaroslav
Studium vlivu volby stranové rovnice na vyrovnání sa·
mostatné místní sítě
Lepič Jan
Výpočty zásob pevných nerostných surovin s konkrétní
aplikací na ložisku fluoritů Čulut Cagan Del (Mongolsko)

Martinec Zdeněk
Projekt hlavní cesty P6/50 pro JZD Maršovice
Meixner Miroslav
Úprava terénu jako součást řešení kritického stavu cen-
trální části bývalé Královské obory v Praze
Minářů Miloslav
Projekt rybníka pro iJžitkové a rekreační účely pro JZD
Struhařov
Pavelka František
Vliv tvaru pozemku orné půdy na ekonomiku obdělá·
vání
Po.ťnahač Dušan
Asanace části území ve Velkých Popovicích devastova-
ného skládkou a zamokřením .

Prášek Karel
Výzkumná síť - ]. etapa

Rosina Michal
Projekt hlavní polní cesty P6/40 pro JZD Maršovice
Stein Karel
Vypracování ochranářské mapy chráněné krajinné ob-
lasti a rozbor erozní ohroženosti pozemků orné půdy

Sindelář Milan
Přesnost polohopisného a výškopisného měření
Sperglová Eva
Vliv průměrné velikosti pozemků zemědělské půdy na
délku technologické dopravy

V Iček Vladimír
Trigonometrické určení výšek ve výzkumné síti - I.
etapa
Vo gI František
Studie závislosti mezi zemědělským půdním fondem
a soběstačností ve výživě obyvatel

Zákoutská Jarmila
Modelové vyjádření vložené sítě v aplikaci blokové
tachymetrie

Zákoutský Libor
Přezkoušení dálkoměru EOT 2000

Katedra vyššf geodézle

Jandová Alena
Vyrovnání nivelační sítě metodou přenášení výšek
s nepravými váhami
Kaňoková Hana
Rózbor tvaru kovarianční funkce pro zobecněnou me-
todu nejmenších čtverců
Kubricht Jan
Kolokace a její použití v astrometrii .

Miarková Jitka
Hledání korelace při přesném měření úhlů mezi délkou
záměry a přesností

Motyková Zuzana
Vyrovnání opakovaně měřené trigonometrické sítě

Němcová Stanislava
Korelační vztahy v nivelaci a odhad některých systema-
tických faktorů

Nikl Miroslav
Ověření stability záměrné přímky nivelačních přístrOjů
při přeostření
Noháč Jan
Určení a sledování vertikálních pohybů kompresorové
stanice KSX

Pohlová Helena (roz. Mťihlbergerová)
Vyrovnání sítí opakované nivelace

Prokšík Petr
Ověření laboratorního komparátoru

Ron Cyril
Kolokace a její použití v gravimetrii

Stibůrek Václav
Vzorec pro převod přímé spojnice dvou bodů na geode-
tickou křivku na elipsoidu

Sochová Alena
Odhad refrakční korekce při nivelaci metodou Angus -
Leppana

Vašát Stanislav
Vliv změn tlaku vzduchu na slapová měření gravimet-
rem Gs 15, č. v. 228

Zázvorka Vladimír
Určit zeměpisné geodetické souřadnice soustavy,.ol,lser-
vačních pilíM na bqdově B fakulty stavebníí

Zimová Růžena
Ověření vzorce mi = IX + {J di a odhad koeficientů IX, {J
z experimentálních měření
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Katedra mapováni a kartografte

Cejnar Miroslav
Studie možností grafického software AKS Digikart
z hlediska jeho uplatnění v kartografické tvorbě

Gabrielová Miroslava
Využití materiálů dálkového průzkumu Země pro účely
inventarizace půdního fondu

Havelka Jan
Využití automatizovaného zpracování geodetické do-
kumentace liniové stavby k porovnání realizovaného
a projektovaného díla

Hylmar František
Geometrické transformace digitalizovaných snímků
Javůrková Jiřina
Aplikační výstupy. z báze dat ZMVM
Jebavý Miloslav
Kartografické a reprodukční zprJtcování tematické mapy

Jílková Hana
Údržba pozemkových map EN na podkladě diferenciál-
ně překreslených leteckých snímků
Kašpar Jaroslav
Měření průhybů železničního mostu
Korelová Svatava
Výpočet meridiánové konvergence v Křovákově zobra-
zení přibližnými metodami

Kostka Jaroslav
Studie využití dálkového průzkumu Země v tvorbě map
zabývajících se životním prostředím člověka
Lánský Rudolf
Porovnání přesnosti a ekonomiky polárních metod při
zaměřování sídlišť

Lysý Michal
Zaměření kostela v Rané u Loun stereofotogrammetric-
kou metodou .

Mareška Jiří
Geometrický plán "Koridor Most"
Michalička Zdeněk
Měření zakřivení stěn ocelových nosníků

Michek Oto
Analytické metody v pozemní fotogrammetrii
Papežová Ivonka
Převod map velkého měřítka na PET fólie

Pěnička Jaromír
Malostranské náměstí - studie map v proměnách století
Rektorys Jiří
Využití programovatelného kalkulátoru TI 59 v ma-
pování

Řezník Zbyněk
Gnomonická projekce a její transformace
So botka Aleš
Zkoušky dvojitých komor laboratoře fotogrammetrie

Soukup Tomáš
Lokální vlastnosti kartografick)'ch zobrazení a jejich
použití při globální optimalizaci

Šlejharová Jarmila
Excentrické měření zenitových vzdáleností
Šulc Vladislav
Podniková evidence půdy a její aplikace pro průmyslové
závody

Vostřáková Růžena
Historie stavebních změn v bývalé Petrské čtvrti a plá-
novité výstavby Nového Města pražského
Wollnerová Jarmila
Studie možností využití snímků dálkového průzkumu
Země pro účely tvorby geologických Ulap

Katedra speciálni geodézie

Bureš Pavel
Vytyčení osy linioyé stavby
Čada Václav
Optické systémy pro transformaci laserového svazku
Červinka Petr
Studie a vytyčování tunelu
Dubský Leoš
Rektifikace :7.A]flzničníchoblouků metodou dlollhý',h
tětiv
Forman Jan
Vyhodnocení geodetické mikrosítě přehrady Orlík za-
měřené směrově i délkově
Hromek Ladislav
Posouzení přesnosti metody přechodných stanovisek
Janda Jiří
Použití laserů pro měření horizontálních posunů jezů
Kačaba Ivo
Záměrná přímka v obecné poloze vytvořená laserem
Karel Zdeněk
Sledování posunů vodní nádrže pomocí dálkoměru EOT
2000
Kofroň Milan
Přejímka měřických podkladů úseku liniové sta\·by
geodetem projektanta od investora

Košťál Jiří
Výběr optimálních důlně-měřických metod v podmín-
kách Uranových dolů k. p.
Krykorka Tomáš
Nový způsob pokládky kolejí na metru
Kubát Aleš
Sledování svislých posunů stavebních objektů cemen-
tárny
Lišková Milana
Vytyčení objektu průmyslového závodu
Novák Bohumil
Vytváření vodorovné úrovně pomocí laserových zařízení
Oli va Petr
Rozbor současného stavu klasifikace výkonů v oboru
984. geodetické a kartografické výkony a návrh dalšího
vývoje
Pohanková Eva
Hodnocení přesnosti podrobných bodů železničního
oblouku určených metodou dlouhých tětiv
Rohlík Martin
Posouzení přesnosti vytyčení stavebního objektu polár-
ní metodou s vytyčovacím ramenem typu II
Rydval Pavel
Sledování světelného svazku laseru v hale a na"základně
VUT Brno -

Snížková Eva
Vyhodnocení geodetické mikrosítě přehrady u Slap
zaměřené směrově i délkově a určení posunů bodů
hráze
Sobotková Jana
Ověřování funkce a přesnosti laserových souprav
Štěpánek Milan
Geodetické měření při zatěžovací zkoušce mostu Bari.
kádníků
Valentová Naděžda
Sledování změn geometrického tvaru mostních kon·
strukcí geodetickými metodami
Vinkler František
Kontrolní měření mostních objektů dopravního systému
"Severní cesta"
Vrána Jiří
Registr geometrických parametrů silničních komunikací

Ing. Zdeněk VrMcký,
katedra mapování a kartografieFSv ČVUT 1.1 Praze
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Seznam diplomových prací, obhájených
absolventy studia oboru geodézie
a kartografie na stavební fakultě VUT
v Brně v roce 1981 na katedře geodézie

Jo8ef AU8t
Zaměřcní a vyhodnocení pro8torových změn 8vahu
ohroženého 8csuvem a poklesú objektu v souvislosti
s výstavbou polikliniky v Brně

~iroslav Berg
Radová analytická aerotriangulace z dvojího náletu
Vilém Bojda
Zhotovení geodetické dokumentace historického objektu

Blanka Burešová
Vyrovnání převýšení v nivelační síti budovy J anáčkovy
operay v Brně

Vladimír Bušek
Užití pseudoinverze při vyrovnání geodetické sítě

Oldřich Černoch
Zjišťování deformací ocelových konstrukcí metodou
blízké fotogrammetrie

J iN Fiedlcr
Určení příčné složky relativní tížnicové odchylky na da·
ném bodě
Leoš :Fojta
Využití elektrooptického dálkoměru pro vyhotovení
tématické mapy
Antonín Gl'Ubeníčck
Urč,ení svislosti a posunú meteorologického stožáru
v Kopistoch II Mostu
Karel Gregor
Určení refrakčního koeficientu v městském prostředí
z mčí'ených úhlú a známého převýšení bodú
Josef Grcsl
Testování toodol itú
Ivo Hanzl
Vliv rcfrakce ph měření vertikálních úhlú na vodorov-
ných 8Uechách stavebních objektú
Martin Hasík
Porovnání př'esnosti polohového měření dálkoměrem
Zoi88 EOK 2000 a metodou ortogonální
Zdeněk Hotař'
Výškopisný plán krasového území
Josef Kubáň
Určení souř'adnic bodú v systému Místní sítě Brno
Milan KrúlÍ.vek
Porovnání projektu výstavby sídliště Židenice se sku-
tečným stavem v terénu
Luboš Laeina
Fyzikální a matematické redukce délek
Mahdal Stanislav
Projekt geodetického pozorování svislých posunú vIi·
vem ražby tunelu metra ve stavebním úseku 1. B - 08,
stanice Purkyňova
Jindřich Malát
Měření a vyhodnocení prostorových změn svahu ohro-
ženého 80suvern
Maximilián Matzke
Současné zpracování nezávislých modelú pro zhuštění
a podrobné vyhodnocení
Jaromír Morkus
Určení svislých posunu stavebních objektů

Tomáš Mot!
Aplikace blízké fotogrammetrie prl modelovém výzku.
mu deformací betonových prvkú
Hana Ondráčková
Vyhotovení geometrického plánu ze zaměření tělesa
dálničního typu po ukončené výstavbě
František Prkna
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Ing. Pavel Kosta,
PAST VUT Brno
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Nejen v naší, ale i v zahraniční literatuře chybí sou-
borné pojednání o problematice elektrohydraulické
regulace vodních turbín, která se rozšířila ve všech
průmyslově vyspělých zemích v posledním desetiletí
natolik, že prakticky nahrazuje dosud výhradně po-
užívanou regulaci mechanicko-hydralickou.

EIEKTROHYDRAUIICKÁ REGULACE
VODNíCH TURBíN

Knížka vysvětluje činnost elektrohydraulických regulátorů čes-
koslovenské i zahraniční výroby, seznamuje s typickými obvo-
dy elektrické části těchto regulátorů a popis'uje jejich zkoušení
a měření.

Vodní turbíny a jejich regulátory
Regulace otáček a podmínky stability
Rozběh turbíny a synchronizace
Regulace činného výkonu
Československý elektrohydraulický regulátor typu
A-ROT
Elektrohydraulické regulátory zahraničních výrobců
Typické obvody elektrické části regulátorů

Převodník kmitočtů
Regulátor otáček
Obvod zatěžování
Omezovač otevření
Regulátor činného výkonu
Elektrohydraulický převodník (ovladač)
Regulátor otevření reverzačních turbín
Synchronizátor
Snímač otevření
Převodník činného výkonu

Zkoušen í a měřen í elektrohydrau Iických regu látorů

Pracovníkům, kteří se zabývají vývojem, výrobou, provozem a
údržbou regulátorů pro vodní turbíny, a studujícím odborných
a vysokých škol.

Zde odstřihněte a pošlete na adresu SNTL - Nakladatelství technické literatury, odbytové oddělení,
Spálená 51, 11302 Praha 1


