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528.061.2:528.37/.38

ZEMAN, A.

Ověření Angus-Leppanova modelu nivelační refrakce

Geodetick:\, a kartografick:\, obzor, 30, 1984, č. 3, str.
53-56, 2 obr., lit. 2
Shrnuti teorie Angus-Leppanova modelu nivelační re-
frakce do pracovních vzorců a jejich úprava pro vy-
počet na poČít.ači. Ověření vlivu nivelační refrakce po-
dle Angus-Leppanova modelu na nivelačním pořadu po-
mocí v:\,početního programu v jazyce Fortran.

528.5:519.7

HAUF, M.

Grafický kybernetický model geodetického přístroje

Geodetick:\, a kartografick:\, obzor, 30, 1984, Č. 3, str.
56-59, 4 obr., llt. 8
Tok Informací v geodetickém přístroji je možno zná-
zornit podle teorie informací pomocí kybernetického
grafit-kého modelu. V blokov:\,ch schématech jsou uve-
deny vazby mezi různ:\,ml částmi přístroje.

528.414-187.4

ŠOLC, j. - KOHÚT, F. -- HOSTINOVÁ, G.

Príspevok k presnosti polygónových ťahov

Geodetick:\, a kartografický obzor, 30, 1984, Č. 3, str.
60-65, 5 obr., 15 tab., lll. 8
Anal:\,za presnosti polygónov:\,ch ťahov. Teoretické
vzorce na výpočet npost'e,riórnych charakteristik pres-
nostL Výsledky a rozbor pJ'esnosti roznych polygóno-
v:\,ch ťahov pre mapovacie práce.

528.521+528.022.62
HAUF, M.

Gyroteodolity

Geodetický a kartografický obzor, 3U, 1984, Č. 3, pří-
loha na pokračování, 40 obr., 3 tab., lll. 42
Publlknce objasiíuje fyzikální základny gyroteodolltů,
popisuje jejich funkci a podává rámcov:\, návod k je-
jich obsluze při určování astronomického azimutu.
Tento v:\,klad doplňuje postupem v:\,počtu azimutu i
směrníku, kallbrací gyroteodolltu a rozborem přesnos-
t! měření a výpočtu. V závěru hovoří o možnostech
využití gyroteodolitů v geodetické praxi.

528061 :528.37/.38
3EMAH, A.

OI\eHKa Mo.n:eJIlI HllBeJIHpHOH pe~paKI\IIH AHryc-JIenna-
Ha
feo.n:e3wreCKllU II KapTorpapWleCKnu 0630p, 30, 1984,
No 3, CTjJ. 53-56, 2 pnc., JIllT. 2
I10)l.hITOlKeHne Toopnn MO)l.eJIn HnBeJInpHOH peppaKIJ;IIll
AHryc-JIeIlIlaHa B pa60qlle POPMYJIbI II llX 06pa6OTKa
)l.JIJl BblqllCJIeHllU Ha 8BM. OIJ;eHKa BJIllJlHllll HllBeJIllp-
HOll peppaKn;llII no MO)l.eJIllAHryc-JIerrrraHa Ha HllBeJIHp-
HOM rrOJIllrOHe c "ncnOJIb30BaHHeM BhIqHCJIHTeJIbHOllnpo-
rpaMMbI Ha JI3bIKe <1>opTpan.

528.5:519.7

fAY<1>, M.

fpa~nqCCKaJI Kn6epHCTHqeCKaJI MOJlCJIL reOJlC3UQeCKOrO
npu60pa

fOO)l.C3llqecKllll II KapTOrpaepnQecKllll 0630P, 30, 1984,
No 3, CTp. 56-59, 4 pHC., JIHT. 8
I10TOK llHpopMaU;llll B rOO)l.e3llqecKoM npll60pe MOlKHO
Ilpe)l.CTaBllTb no Teopllll llH~OpMau;llll C llCIlOJIb30BaHHeM
Kll6cpHeTllqeCKOll rpapnQeCKOll MO)l.eJIn. B 6JIOQHbIXcxe-
Ma~ npnBO)l.JITCJICBJI3n MelK)l.y pa3JInQHbIMH KOMrrOHeH-
TaMn npn6opa.

528.414-187.4

lllOJIU, H. KOfYT, <1>. - fOCTlIHOBA, f.

K TOQHOCTHnOJIHrOHOMCTpnQCCKHXXO.n:OB

feO)l.e3llQecKnll H KapTDrpaepnQOCKHll 0630p, 30, 1984,
No 3, CTp. 60-65, 5 pnc., 15 Ta6., JIHT. 8
AHaJIH3 TOQHOCTn nOJInrOHoM8TjJnQeCKnX xo.n:OB. Teo-
peTnQecKHe popMYJILI )l.JIJI BbIQnCJIeHHJI arrOCTepHopHbIX
xapaKTepllcTllK TQqHOCTH.Pe3YJIbTaTbI n: aHaJIU3 TmHOC-
TU pa3JIllQHbIX nOJIilrOHOMeTpUQecKHXXOJlOB)l.JIJlC'beMKU.

528.521+528.022.62
fAY<1>, M.

rUpOTCO.n:OJIHTLI

feo.n:e3UQeCKUll n KapTorpapWleCKUll 0630P, 30, 1984,
No 3, npUJIOlKeHUe C npo)l.OJIlKeHUeM, 40 pUC., 3 Ta6.,
JIUT. 42
CTaTbJI 06'bJlCHJIeT pU3UQeCKne npUHIJ;UIlbI rupOTeo)l.O-
JIUTOB II OIlUCbIBaeT llX PYHKIJ;UU. I1PUIJO,lUITCJIB 06-
ID,HX QepTaX IlpaBlIJIa ilO 06CJIY>KuBaHHlornpOTeOD,O,lH-
TaB IlpIl U3MepeHnu aCTpOHOMUQeCKOrOa3UMYTa, IlOPJI-
nOK BbIQHCJIeHllJIa3UMYTa II TolKe )l.llpeKIJ;UOHHOrOyr JIa
II 3TaJIOHllpOBaHnJI rUpOTeO,l:\OJIUTaU IlpUIJO.n:llTCJlOIJ;e:~-
Ka TOQHOCTllll3MepeHHJI II BbIQUCJIeHHJI.B 3aKJIroQeHlle
pacCMaTpuBaroTCJI B03MOJKHOCTHnpnMeHeHUJl rllpOTeo-
,l:\OJIUTOBHa reO)l.e3UQeCKOHnpaKTUKe.

528.061.2:528.37!.38

ZEMAN, A.
tiberpriifung des Angus-Leppan Modells der Nlve,l-
lementsrefraktion
Geodetick:\, a kartografick:\, obzor, 30, 1984, Nr. 3, Sei-
tEl 53-56, 2 Abb., Lit. 2
Zusammeníassung der Theorie des Nlvelleme,ntsrelrak-
tionsmodel!s von Angus-Leppnn in den Arbeitsformeln
und Ihre Bearbeltung zur Berechnung aul ,ein8m Re,ch-
ner. Uberprulung <les NlveHementsrefraktionselnflus-
ses nach dem Angus-Leppan Model! auf elnem
Nivel,Jeme'1ltszug mittels eines Rechenprogrnmms ln
FORTRAN.

528.5:519.7

HAUF, M.
Ein graphisches kybernetisches Modell des geodati-
schen Instruments

Geodetlck:\, a kartografick:\, obzor, 30, 1984, Nr. 3,
Seite 56-59, 5 Abb., Lit. 8
Der Datenfluss in einem geodlltischen Instrument kann
nach deT lnlormationstheorle rnlttels e'ines kyberneti-
schen graphischen Modells dargestellt werden. In
Blockscha1tblldern werden Bedlngungen zwischen ver-
schiedenen InstrumententeUen angeflihrt.
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528.414-187.4

ŠOLC, J. - KOHÚT, F. - HOSTlNOvA, G.

Beitrag zUr Gennuigkeit der Polygonziige

Geodetický a kartografický obzor, 3D, 1984, Nr. 3, Sei·
te, 60-65, 5 Abb., 15 T,ab., Lit. 8
Genauigkeitsanalyse deJ:' Polygonziige. Theoretlsche
Forme1n zur Berechnung de,r "a·poste,rlori" Genaulg·
keHscharakteristlken. Ergebnisse und Analysle der Ge·
nauigkeit verschledener Polygonziige fUr Kartenauf·
nahme.

HAUF, M.

Kreiseltheodolite

Geodetický a kartogralický obzor, 3D, 1984, Nr. 3, Be,l·
lage zur Fortsetzung, 40 Abb., 3 Tab., Lit. 42
In der Publlkation werden ,die ,physlkalischen Grund·
lagen der Kreiseltheodolite erll1utert, ihre Funktion
beschreibt und elne kurze Gebrauchsanwelsung zu lh·
ren Bedienung bel der Bestlmmung astronomischer
Azimute gegeben. Diese Erl1iute1rung wird mlt einem Be-
rechnungsv,erfahren der Azlmute und Rlchtungswlnkel
und mlt der GenauigkeHsanalyse der Messungen und
Berechnungen 81rganzt. In der Schlussfolgerung wer·
den die Moglichkeiten dler Kreiseltheodolitsausnutzung
m der geoddtischen Praxis besprochen.

528.061.2:528.37/.38

ZEMAN, A.

Veriflcation of thc Angus-Leppan Model of LeveIling
Refraction

Geodetlcký a kartografický obzor, 3D, 1984, No. 3,
pp'. 53-56, 2 fig., 2 rer.
Summarlzing the theory of the Angus-Leppan model
of levelling refraction lnto form of working formu·
lae and their adaptation for use of computer. Verl-
fying the influence of the levelling refractlon in ac-
cordance wlth the Angus·Leppan model on a levellln,<;
line us ing computlng programme in the FORTRAN lan-
guage.

528.5:519.7

HAUF, M.

Graphic Kybernetic Model of a Geodetic Instrument

Geodetický a kartografický obzor, 3D, 1984, No. 3,
pp. 56-59, 4 fig., 8 rer.
The flow of informatlon ln a geodetic instrument is
posslble to represent ln accordance wlth the theory
of Information by help of a kybernetic graphic model.
In f10w Lharts there are relatlons among dlfferent
parts of an lnstrllment presented.

528.414-187.4

ŠOLC, J. - KOHOT, F. - HOSTlNOVA, G.

Contribution to the Accuracy of Polygonal Traverses

Geodetický a kartograflcký obzor, 3D, 1984, No. 3, pp.
60-65, 5 fig., 15 tab., 8 rer.
Analysis of accuracy of polygonal traverselS. The,ore·
tlcal formulae for computlng aposterior characte,rls-
tics of accuracy. Results and analysis of accuracy of
different polygonal traverses for mapping.

528.521+ 528.022.62

HAUF, M.

GyrotheodoIites

Geodetický a kartografický obzor, 3D, 1984, No. 3,
enclosure to be contlnued, 40 flg., 3 tab., 42 reL
The pllblicatlon explalnes physlcal princlples of gyro-
theodolltes, descrlbes thelr function, and glves fra·
mevork of operatlon Instructions for determlniUg the
astronomlcal azlmuth. The explanatlon is complemen·
ted by procedure of computing both azlmuth and di·
rectlon angle, the callbrating of gydrotheodolite and
the accuraLY analysis of measurement and calculation.
In concluslon the posslbillties of use of gyrotheodo-
Iltes ln geodetic practlce are dlscussed.

528.061.2:528.37/38

ZEMAN, A.

Vériflcation du modiHe de réfractlon de nivellement
de Angus-Leppan

Geodetický a kartografický obzor, 3D, 1984, No. 3,
pages 53·-56, 2 lllustratlons, 2 blbliograhies
Résumé de la théorie du modele de réfraction de ni·
vellementi de Angus·Leppan en formules d'opération et
leur modiflcation pour 181cal cul effectué sur ordina·
teur. Vérlflcatlon de l'influence de la réfraction de
nlvellement selon 181modele de Angus·Leppan sur che·
mineme nt de nlvellement par 181programme de cal cul
en language Fortran.

528.5:519.7

HAUF, M.
Modele graphique cybernétique d'nn appareiI géodési·
qne

Geodetický a kartografický obzor, 3D, 1984, No. 3,
pages 56·-59, 4 lllllstrations 8 bibliographies
Posslbillté de représentatlon du cours ďinformations
dans I'appareil géodéslque d'apres la théorle ďlnfor-
mations il I'aide du modele graphlque cybernétique.
Les liaisons' entre dlfférentes parties de I'appareil sont
lntrodultes dans les bloLk·schémas.

528.414--187.4

ŠOLC, J. - KOHÚT, F. - HOSTlNOVA, G.

Contribution a la précision des tracés polygonanx

Geodetický a kartografický obzor, 3D, 1984, No. 3, pa-
ges 60-65, 5 lllustrations, 15 planches, 8 blbllographles
Analyse de la préclsion des tr.acés polygonaux. For·
mules théorlques pour le calcul des caractérlstiques
de précision postérleures. Résultats 81t analyse de la
préclslon de dlfférents tracés polygonaux pour les
travaux du levé.

528.521+ 528.022.62

HAUF, M.

Les théodoIites gyroscopiques

Geodetický a kartografický obzor, 3D, 1984, No. 3,
Annexe a suivre, 40 lllustrations, 3 planches, 42 blb-
llographles
La publlcation expllque les bases physlques des théo·
dolites gyroscoplques, elle décrit leur fonctlon et pré·
sente le mode ďemplol général du maniement pour
la détermination de I'azlmut astronomique. Celte ln·
terprétatlon est complétée par le procédé de cal cul
de I'azimut alnsl que de I'angle de direction, la ca·
llbration du théodolite gyroscoplque et par l'analyse
de la préclslon du mesurage et du calcul. Flnalement
elle tralte les posslbilltés d'utllisation des théodolites
gyroscoplques dans la profession géOdésique.
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Ověření Angus-Leppanova modelu
nivelační refrakce

Na XVII. valném shromáždění Mezinárodní unie
geodetické a geofyzikální (MUGG) v prosinci 1979
(Canberra, Austrálie) přednesl Angus-Leppan nový
způsob určování korekce z nivelační refrakoe. Na zá-
kladě nejnovějších poznatků atmosférické fyziky na·
hrazuje vertikální teplotní gradient gradientem teplot-
ního potenciálu, který lze odhadnout podle meteoro-
logických podmínek.

2.1 Gradient teplotního potenciálu

Podle nové metody autora je nezbytné rozlišovat mezi
různými stavy atmosférické stability. Stav je nesta-
bilní tehdy, je-li povrch terénu teplý a teplo se vyza.
řuje vzhůru. Typický pro tento stav je letní slunečný
den. V takovém případě může být gradient dTjdz vy-
jádřen pomocí gradientu teplotního potenciálu dejdz

dT de
-=--001
d.. dz "

kde poslední člen udává adiabatický teplotní gradient·
Hodnoty gradientu teplotního potenciálu závisejí na
komplexu fyzikálních procesů vyrovnávání a předá-
vání energie na zemském povrchu a v nejnižších vrst·
vách atmosféry. To bylo předmětem rozsáhlých vý-
zkumů, jejichž výsledkem je mimo jiné vzorec pro
gradient dejdz. Vzorec příslušející nestabilním stavům
a vrstvám, v nichž se niveluje, mMe být zjednodušen
dotvaru

~~ = -0,027 H2/3 Z-4/3 ,

kde H je svislý tok tepla atmosférou. Použitím hodnot
H pro podmínky v době měření se získá dynamické
vyjádření gradientu, citlivé na všechny faktory
ovlivňující H.
Angus-Leppan ve své práci pro určení chyby z ni-

velační refrakce vychází ze vztahu

S( P
B = 8iJf3 = -1 . 10-6 J 2,8T2 +

P dT)+ 82 T2 dz (8 -x) dx,

kde iJf3 je refrakční úhel ,P atmosférický tlak v mili-
barech, T absolutní teplota vzduchu, dTjdz vertikální
teplotní gradient, 8 délka záměry a x proměnlivá
délka podél záměry. Za předpokladu, že výška z ni-
velační záměry se mění lineárně od výšky přístroje
i do výšky l, což je čtení na lati, dostaneme po inte-
graci z rov. (3) podle Angus-Leppana vztah

Ing. Antonín Zeman, CSc.,
Výzkumný ústav geodetický, topografický

a kartografický, Zdiby

B = 1. 10-6 P8
2

{ 10-
T2 '

[
i2/3 I 21i-1/3_ 312/3 ]}-33H2/3 T .

, (i-1)2

Jestliže zavedeme v rovnici (4) výškový faktor Zj,!
abychom vyjádřili výškovou závislost, výraz pro B
(v metrech) přejde na tvar

B = 1.10-6 P;2 (1 - 3,3 H2/3Zj,l) .

Pozn.: Faktor Zi,l klesá přibližně o 20% pro 0,3 m zvý-
šení výšky přístroje a pro čtení na lati 3 m je faktor
pouze 50% hodnoty pro čtení 0,5 m.

Snadno lze zjistit, že v případech, kdy nivelační
záměra je téměř rovnoběžná s terénem (případy pro
nivelaci typické), nabývá činitel i jmenovatel ve vý-
razu pro výškový faktor Zi,l velmi malých hodnot,
které je pak nutno počítat na velký počet desetinných
míst. V případě přesné rovnoběžnosti (i = 1) dává
zlomek vůbec neurčitou hodnotu. Angus-Leppan se
o této okolnosti nezmiňuje a v tabulce uvedené v jeho
práci není tento případ zahrnut.

Pro spolehlivější určení hodnoty výškového faktoru
Zi,l jsme výraz pro uvedený faktor transformovali na
vhodnější výpočetní tvar. Pro hodnoty čtení na lati
blízké výšce přístroje, můžeme provést substituci 1 =
= i + di. Po dosazení do rovnice pro výškový faktor
a jednoduché úpravě dostáváme výraz

(
ď )2/3i2/3+ 2i2/3+ 2i-1/3 di - 3i2/3 1+ --i-

di2

Po dosazení všech členú rozvoje do 4. řádu do rovnice
(6) a po úpravách dostaneme pro výškový faktor
Zi,!, výraz 1 (1 di2 4 dia 7 di4)

Zi,l = di2 3 i4/3 - 277,772 + 81 i10/3- . (8)

Rovnice (8) platí pro nivelační záměry kdy i ---+ 1.
Pro přesně rovnoběžně nivelační záměry s terénem
můžeme rovnici (8) zjednodušit tím, že zanedbáme
všechny členy od druhého řádu výše, protože pro
di ---+ Ose i jejich hodnota bude blížit nule. Pro rovnost
i = l potom lze výškový faktor Zl,! vypočítat z jedno.
duchého vztahu

1984/53
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1, O C tO

1

W
čistá obloha suchý povrch terénu bez vegetace

\

suchý asfalt
částečně zataženo
vysoká oblačnost

0,8 suchá dlažba

O,B
zataženo

I
vysoká oblačnost (Cirrus) suchý povrch, řídká vegetace

tráva
vysoká oblačnost

0,6

1
oblačnost ve střední výšce o

1
o'(Altostratus, Cumulus) I-' vlhký povrch
lil

0,6 (l(
::s

I o

1
nízká obla.čnost 0,4 vlhký povrch plus vítr
(Stratus, Wimbostratus)

I povrch mokrý nebo s volně
odpa.řující vegetací

0,4

I
0,2

zataženo - vyšší oblačnost
(Altostratus, Cumulus) N

Ilil
ci- mokrý nebo zarostlý povrchil'N< plus vítrm::s 0,0o

0,2 t zataženo - nízká oblačnost zavodňove,né pozemky v suché
(Stratus, Nimbostratus) oblasti (oázy) plus slabý vítr

I j -0,2
zavodňované pozemky v suché

mlha oblasti plus silný vítr
0,0

-OA

Obr. 1: Hodnoty faktorů O a W pro odpovídající meteorologické podmínky

1
Zi,l = 3i4/3 '

2.2 Meteorologické parametry

Tepelný tok H, který je nejvýznamnějším meteorolo-
gickým parametrem ovlivňujícím velikost refrakce,
se nedá snadno přímo měřit,avšak může být odhadnut
určením zbývajících složek tepelné rovnováhy. Pro
nivelační refrakci se určí hodnota H s dostatečnou
přesností odhadem ve vztahu k jeho hlavním složkám

H = 450 C W cos 1,; (W m-2), (10)

kde C je faktor vyjadřující vliv oblačnosti, W faktor
vyjadřující vliv vlhkosti povrchu a 1,;je zenitová vzdá-
lenost Slunce. Výraz (10) byl odvozen pro použití
při výpočtech atmosférické korekce krátkých elektro-
nicky měřených délek. Tepelný tok H se ve středních
zeměpisných šířkách mění asi od 400 Wm-2 pro slu-
nečné dny kolem poledne k nulové hodnotě pro zcela

zataženou oblohu, kdy se stav atmosféry stává
neutrálním. Pro stabilní stavy se H stává záporným
a rovnice (10) neplatí. Hodnoty faktorů C a TV pro
odpovídajíc meteorologické podmínky jsou uvedeny
na obr. 1.

Změny tepelného toku H vyplývající ze změn sklonu
a směru svahu terénu závisí na úhlu sklonu této plochy
vůči dopadajícím paprskům. Zenitovou vzdálenost 1,;
a azimut <X Slunce lze vypočítat ze vztahů

cos 1,;= sin tJ) sin b + cos tJ) cos b cos t,

cotg <X = sin tJ) cotg t - cos tJ) tg b/sin t, (11)

kde tJ) je zeměpisná šířka místa nivelační záměry,
b a t jsou deklinace a hodinový úhel Slunce. Pro terén,
jehož normála je od vertikálního směru odkloněna
o úhel e v rovině o azimutu y se vypočítá úhel 1,;'mezi
směrem na Slunce a normálou k povrchu terénu
z rovnice
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COS C' = cos (}cos C + sin e sin C cos (y -IX). (12)

Označíme-li hodnotu H pro skloněný terén jako H'
dostaneme ze vztahu

cos C'
cos C

rovnici pro H' dosazením (U) a (12)

H' =-~H[cos e + sin e tg C cos (y - (X)]. (14)

Tato rovnice tedy představuje účinek tepelného toku
H na svažitý terén o sklonu (! a azimutu y.

Refrakční korekce nivelace je tedy vyjádřena rovni-
cí (5), kde tepelný tok H se mění s polohou Slunce
a sklonem svahu podle rovnice (14). Korekce je vý-
slednicí komplexu vnitřních vztahů mezi slunečním
zářením, povrchem terénu, meteorologickými faktory
a směrem záměr vzhledem k terénu. Je nezbytné
přijmout nějaký model atmosféry pro vyjácHení para-
metrů způsobujících refrakci. Přijatý model je zde
jednoduchý a zahrnuje hlavní meteorologický para-
metr H' a mocninu výšky z. Ty tvoří minimální poža-
davek na vyjádření tvaru křivky teplotního gradientu
(Z-4/3) a jeho velikosti jako funkce meteorologických
parametrů v době měření.

Pro výpočet korekcí byl autorem sestaven výpočetní
program v programovacím jazyku FORTRAN. Pro
znázornění, jaké velikosti dosahují opravy z nivelační
refrakce vypočtené podle vzorce (5) Angus-Leppana,
bylo pomocí tohoto výpočetního programu zpracováno

měření nivelačního pořadu Rožnov pod Radhoš-
těm - Hlavatá (profil Horní Bečva) z července a srp-
na 1979. Měření probíhalo za letních slunečních dnů
a splňuje tedy charakteristické podmínky nutné pro
výpočet podle uvedeného vzorce.

Z celého nivelačního pořadu byla vybrám" severo-
jižní část od bodu 109 do bodu 94 (109 --'r 31.0.1. _
33 --)-94). Bod 31.0.1, který má z vybrané části pořadu
nejmenší nadmol'skou výšku, byl určen jako výchozí
pro nivelaci do obou svahú (jižního a severního). Bylo
vJpočteno relativní převýšení koncoy)'ch bodů obou
částí profilu nad tímto bodem (bez uvážení oprav
z nivelační refrakce). Vzhledem k ročnímu období
a meteorologickým podmínkám, za kterých bylo mě-
ření prováděno, bylo však pravděpodobné, že jeho
výsledky jsou zatíženy systematickou chybou z vlivu
nivelační refrakce. Jaké velikosti může uvedená chyba
dosáhnout, ukazují postupně načítané korekce, vy-
počtené podle rovnice (5) pro každý oddíl samostatně
v obou směrech měření, znázorněné na obr. 2.

Z výpočtu je patrné, že systematicky se hromadící
chyba z nivelační refrakce dosahuje při nivelaci po-
měrně značných hodnot. V našem případě se relativní
převýšení asi 90 m po zavedení opravy z nivelační
refrakce zvětšilo asi o 3 mm. Na druhém svahu
(převýšení asi U5 m) způsobila nivelační refrflkce
chybu asi 2 mm.

Ja.k ukazují výpočty, je refrakce nebezpečným pra-
menem systematických chyb při nivelaci. O její mate-
matické vyjádření nebo případnou eliminaci se po.
kouší řada autorů různými metodami a postupy.

Lagll-nda :
----..- Výškový profil před zaveden(m opravy z refrakcll.

-------- Vý~kový profil po zflveden( opravy z refrflkcll.

Měřítko délek:

200 400 60000 4km
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Metoda Angus-Leppana má výhodu v tom, že ne-
zvětšuje nároky na práci v terénu. Výpočet korekce
z nivelační refrakce se provádí v kanceláři s použitím
údajů, které se při nivelaci v terénu běžně zaznamená-
vají do nivelačních zápisníků. Celý výpočet se dá
zauto:natizovat a provádět na počítači.
Aby se však dala dostatečně určit přesnost prověřo-

vaného vzorce, bylo by nutné provést experimentální
měření na polygonu s pevně stabilizovanými body
(aby jejich posun neovlivňoval přesnost měření),
v různou roční dobu a za odlišných meteorologických
podmínek. Výsledky by se potom vzájemně porovná-
valy. Pro měření podezřelá z vlivu refrakce by byly
vypočteny korekce podle uvedeného vzorce. Vedl-li by
tento postup ke sblížení měření s rúznými podmínka-
mi, byla by prověřena jeho správnost a mohlo by se
uvažovat o jeho praktickém využití.

[1] ANGUS-LEPPAN, P. V.: Refraction in Levelling-
its Variation with Ground Slope and Metllorological
Conditions. [Předloženo na XVII. valném shromáž-
dění MUGG, Canberra 1979.] In: Proceedings of
the XVlIIth IUGG Plenary Meeting. Canberra,
Dec. 2-15, 1979.

[2] ŠOCHOVÁ, A.: Výpočet oprav z nivelační refrakce
podle A~gus-Leppana. [Diplomová práce.] Praha
1981 - CVUT, Fakulta stavební.

Lektoroval:
Ing. Ján Vanko.

VÚGK. Bratislava

Grafický kybernetický model
geodetického přístroje

Prof. Ing. dr. Miroslav Hauf, CSc .•
Zasloužilý učitel.

katedra vyšší geodézie
FSv ČVUT v Praze

o uplatnění kybernetiky k modelování měřických po·
stupů či řešení jiných problémú v geodézii pojednalo
již několik našich autorů, a to vždy z určitého pohledu.
Obecnými otázkami se zabývali O. Válka [7], M. Hauf,
[1], z hlediska nivelace F. Šilar [6] a zkoušek geodetic-
kých přístrojú S. Michalčák [4], [5]. Předkládaný člá-
nek se zabývá návazností jednotlivých konstrukčních
prvků uvnitř geodetického přístroje.
Geodetickou výrobu je možno rozdělit na 3 části:

a) měřický proces, b) zpracování naměřených hodnot,
c) dokumentaci. Rozhraní mezi těmito částmi procesu
jsou někdy více, někdy méně přesně stanovitelné.
Tak např. část zpracování naměřených hodnot lze
provést přímo při měřickém procesu v poli, takže
část ad b) je možno rozdělit na dvě etapy: předběžné
zpracování a hlavní zpracování. Tím se rozpadne celý
výrobní postup na 4 části. To odpovídá i v současné
době realizovaným integrovaným geodetickým systé.
múm a navíc i informačnímu řetězci. Uvnitř tohoto
hlavního řetězce budou dílčí informační řetězce, které
hudou na sebe navazovat.
Zdrojem informace je měřená veličina (směr, výška,

délka). Tato informace bude předána kanálem do
přijímače, do geodetického přístroje, který informaci
zpracuje zvláštním zpúsobem: porovná ji s pracovním
měřítkem. Pracovními měřítky geodetických přístrojú
jsou: dělené kruhy a jiné stupnice mechanické, optic-
ké, elektronické. Ty jsou zdrojem další informace,
která k neznámé informaci musí být přivedena samo-
statným kanálem. Teprve porovnáním obou informací

nastává vlastní zpracování neznámé informace, v geo-
dézii její kvantitativní hodnocení. Přenos obou infor-
mací a jejich porovnávání nutně bude provázeno chy-
bami, které z hlediska teorie informace jsou šumy
znehodnocující informa-ci. Obdobné šumy znehodno-
cují informaci při jejím chodu kanálem od zdroje in-
formace do přijímače.
Přejdeme-Ii od tohoto obecného modelu informač-

ního řetězu k modelům konkrétních přístrojú, model
se zkomplikuje, a to zejména tehdy, když budeme
chtít vytvořit model univerzálnějšího přístroje a v něm
naznačit přenášení informací mechanickými, optický-
mi či elektronickými kanály, vznik šumu v těchto
kanálech a jeho desinformační vliv.

U měřického přístroje lze rozlišit tyto dúležité spe-
cifické části:
a) ovládací zařízení (stavěcí šrouby, ustanovky, za-

ostřovací zařízení, elevační šroub, vypínače, ladicí
knoflíky, funkční přepínače ap.),
b) zprostředkující zařízení (dalekohledy, mikrosko-

py, lupy, kontrolní přístroje, odrazné hranoly, kon·
trolní světla ap.),
c) orientační pomůcky (libely, koIimátorky, busoly,

setrvačníky ap.),

d) pracovní měřítka (dělené kruhy, stupnice líbel,
rúzné stupnice, oscilátory, zdroje pulsů ap.),
e) čtecí zařízení (pomocné stupnice, mikrometry,

fázovací články, displeje),
f) osové systémy hlavní a vedlejší.
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krab.lib.

čtecí
index

hz - kruh

_I, výška .-n 1-

t
záměr. čteci alh.lib.obrazec index

dalekohled v-kruh stav. šroub

hz - osa index. lib.
šroub
ind.lib.

•..J nivelace L.•
r""J r-

t
la~ čteci niv.lib.index

la~.lib. dalekohled hz - osa

v - osa elev.šr.

krab. lib.

stav. šroub

Vztah k objektu měření je dvojí: informační a geo-
metrický. Informační vztah je zajišťován prostřed.
nictvím zprost,ředkujících zařízení a geometrický
vztah osovým systémem, který navíc zajišťuje geo-
metrické vztahy mezi různými částmi přístroje.

Části měřického přístroje, které se bezprostředně
podílejí na měřickém úkonu, které bezprostředně mají
vztah ke vstupní informaci a tím též bezprostředně
ovlivňují přesnost naměřených hodnot, lze označit
jako hlavní konstrukční prvky. K těmto prvkům se

váží ony konstrukční prvky či soubory konstrukčních
prvků, kterými se hlavní konstrukční prvky ovládají,
či které hlavnímu konstrukčnímu prvku umožňují vy-
konávat jeho funkci s požadovanou př·esností. Takový
na sebe navazující soubor prvků (součástek) lze ozna-
čit jako funkční soubor.

Měřické operace lze rozdělit v zásadě na 4 druhy:
měření směrů, délek, výšek a nivelaci. Podle toho lze
pak rozlišit i čtyři základní měřické sestavy na sebe
v určité následnosti vázaných konstrukčních prvků,
zajišťující onu základní operaci. Na obr. I jsou uve-
deny jednotlivé sestavy. Ve sloupcích jsou funkční
soubory seřazeny pod hlavním konstrukčním prvkem,
jehož chyba - ovlivněna více či méně i chybami
ostatních prvků souboru - vstupuje jako dílčí chyba
do celkové chyby měřické operace. Uvedená schémata
jsou záměrně zjednodušena a nejsou v nich zachyceny
vazby mezi funkčními soubory. Uvedená schémata
lze užít i zpětně. Je-li zadána výsledná chyba měřické
operace, lze podle zásady stejného vlivu rozdělit tuto
chybu na funkční soubory, v nich ji rozdělit na jednot-
livé konstrukční prvky a poté určit technická data či
tolerance jednotlivých konstrukčních prvků, anebo
technické parametry podpůrných prvků volit tak, aby
jejich chyby byly zanedbatelné. Ten či onen postup
závisí na technických mor,nostech výroby. Tuto otázku
řešil autor již ve své habilitační práci [2].

Jakmile si počneme všímat nejen vazeb UVilitř
funkčního souboru, ale i vazeb mezi soubory a začne-
me tvořit model geodetického přístroje, vzniká složitý
informační řetěz. Vytvoř'it jej není jednoduché. Na
obr. 2, 3 jsou znázorněny autorovy pokusy o model
teodolitu a nivelačního přístroje. Modely jsou vytvo.
řeny tak, že odleva působí ruce, zprava přijímá signály
zrak, který je pochopitelně vázán přes nervový systém
s rukama. Je naznačena i vazba se stanoviskem a cílem
(přes prostředí). Schéma ukazuje; že geodetický při-
stroj není tak jednoduchý, jak se na první pohled zdá.
Jiště by nestálo nic v cestě upravit schéma teodolitu
i pro elektronické teodolity a tachymetry. Autor tak
již učinil v jednoduché formě, aby porovnal mezi sebou
typy elektronických tachymetrů [3].

Autor byl přiveden k myšlence aplikace blokových
schémat u klasických přístrojů, poněvadž se zabývá
aplikací elektroniky v měřickém procesu. Slouží-li
dobře zde, proč by nemohlo grafické znázornění vazeb
pomoci k důkladnému pochopení funkce jednotlivých
součástí klasického geodetického přístroje, který bude
užíván i nadále. Vždyť studenti i někteří praktici chá-
pou dosud geodetický přístroj jako soubor vzájemně
izolovaných prvků a uvědomují si pouze triviálně
známý požadavek geometrického vztahu hlavních os
např. teodolitu. Ostatně i tento vztah se dá velmi
výstižně zobrazit blokovým schématem (obr. 4).

Z blokového schématu lze odvodit nejen složitost
toku informací v geodetickém přistroji, ale i to, že
geodetické měření je složitým fyzikálním měřením,
které se děje mimo laboratoř a často za nepříznivých
podmínek a vyžaduje důkladnou souhru všech částí
přístroje, dobrou interakci přístroje a měřiče a u tohoto
dobrý fyzický i nervový stav.
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~ obsluha I

Na blokovém schématu lze ukázat cestu signálu
a místa přistupování chyb, jejich postup, případně
i místa jejich eliminace. A je-li při výuce k dispozici
zpětný projektor, lze předvést nejprve jednotlivé
funkční soubory samostatně v dílčích výtažcích a poté
je postupně skládat. Autor se proto domnívá, že blo-
ková schémata přístrojil i výrobních postupil mohou
nalézt uplatnění i v geodézii, jako se již stalo v jiných
oborech.

[1] HAUF M.: Elektronické teodolity a tachymetry,
ČVUT 1974, 1981, ruský překlad, Nědra Moskva
1974.

[2] HAUF M.: Příspěvek k teorii nivelačního přístroje.
[Habilitační práce.] Praha 1960. 100 s. - České
vysoké učení technické. Fakulta stavební.

[3] HAUF M.: Elektronické tachymetry a automatizace
geodetických prací. Sborník Báňské měř. základny
VŠB Ostrava, 1981.

[4] MICHALČÁK S.: Beitrag zu aUgemeinen Grundzu-
gen der geodatischen Gerateprufung. Sborník 12.
kongresu FIG, London, 1968. Invited paper Nr.
502.

[5] MICHALČÁK S.: Zur Theorie dos goodatischen
Gerats vom Standpunkt der Prufungen. Ver-
messungsteohnik, 1969, č. 8, s. 303-307.

[6] ŠILAR F.: Automatisierung der Hohenmessungen.
Allgemeine Verm. Nachrichten, 1966, č. 10, s.
406-413.

[7] VÁLKA O.: Logioké vztahy v automatizaci. Geode-
tický a kartografický obzor, 1964, 10 (52), č. 4 a 5.

[8] HAUF, M.: Das graphische kybernetische Modell
des Geogera tes. Sborník 17. kongresu FIG, Sofie,
1983. lnvited paper Nr. 503.4

Lektoroval:
Doc. Ing. Svatopluk Michalčák, CSc.,

SvF SVŠT, Bratislava

Geodézia és Kartográfla, č. 0/82
Joó, I.: Situace v oblasti státních geodetických a karto-
grafických prací, s. 315-322.

Hazay, I.: Rychlý přepočet válcových projekcí, s. 323 až
328.

Nemeth, Gy. - Agjalvi, M. - Szabó, Gy.: 10 let katedry
geodézie a pozemkových úprav, s. 328-334.

Kádár, 1. - Agjalvi, M.: Dynamická tvorba a výpočet
sítí s použitím programovacího jazyka APL, s. 334 až
341.

Csepregi, Sz.: Obecná vážená inverze matic a změny
ve vyrovnávání, s. 341-346.

Gerencsér, M.: Několik částečných výsledků fotointer·
pretace makrovegetace jezera Velence, s. 347-352.

Papp, K,: Dispozice území Švýcarska, s. 352-356.
Székely, D.: Geodetické práce při modernizaci letiště
Budapešť-Ferihegy, s. 356-362.

Domokos, Gy.·né: Práce provedené Geodetickým
institutem Budapešťské technické univerzity s vy-
užitím dálkového průzkumu Země a letecké foto-
grammetrie, s. 362-367.

Veroné, H. ]Ir!.: Zjištění horizontálních pohybú s vy-
užitím závislých elips chyb, s. 367-368.

Bod, E.: Krátká historie maďarské astronomické geo-
dézie od roku 1730 až do současnosti, s. 368-375.

Homoródi, L.: 200 let geodézie, ~. 376-381.
Joó, I.: Základní geodetická síť CLR, s. 381-382.
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Príspevok k presnosti polygónových
ťahov

Doc. Ing. Juraj Šolc, CSC.,
Ing. František Kohút, CSc.,

Ing. Gabriela Hostinová, CSc.,
Katedra geodézie SvF SVŠT, Bratislava

Na zhustenie podrobného polohového bodového pola
8a v geodetickej praxi najčastejšie používajú poly-
gónové ťahy. Preto cielom tohto príspevku je analýza
obojstranne orientovaných polygónových ťahov.

Teoretickú strednú priečnu chybu stredného bodu pria-
močiarého polygónového ťahu odvodil Jordan-Eg-
gert [3] a má tvar

n4 + 2n2-3
192 n (n-I)2

= m",LV(n2+3)(n2-I).
p 192 n (n _1)2

ktorý však platí len pri dostatočne velkom počte
vrcholov n > 7. Priečna odchýlka stredného bodu
polygónového ťahu narastá úmerne d1žke polygónové-
ho ťahu L (medzi koncovými bodmi), presnosti mera-
nia vrcholových uhlov m", a počtu vrcholových uhlov n.
Preto je účelné a potrebné znížiť počet vrcholových
uhlov, voliť dlhšie strany a venovať velkú pozornosť
orientácii, o čom budeme ešte hovoriť neskor.

Teoretickú strednú pozd1žnu chybu strednéhó bodu
polygónového ťahu vyjadruje podla [7] vzťah

ml = ~V(n + 1) (n-3)
2 n-l '

mv-ml=----f- n-l.

Z teoretickej strednej chyby prlečnej (1) a pozdížnej (3)
možeme vypočítať strednú aposteriórnu (apost.)
chybu meraného vrcholového uhla m", a meraneJ'apost.
dížky ms t takto:apos .

mqp V I92n(n-l)2
m"'apost. = -y;- (n2+ 3)(n2-1) ,

respektíve v zjednodušenom tvare

m"'apost. = ml p V 1:2 .
m - 2 m V n_-__ l__
Sapost. - I (n + 1) (n - 3)

2ml

Vn-I
Vzťahy (6) a (8) umožňujú vypočítať strednú apC!ste-
riórnu chybu meraného vrcholového uhla a dlžky
v príslušnom polygónovom ťahu.

Podrobný rozbor polygónového ťahu je aktuálny
a často potrebný pri zhusťovaní podrobného poloho-
vého bodového pola roznej triedy presnosti [1] pri
mapovaní alebo v inžinierskej gecdézii, kde je zvlášť
potrebné poznať presnosť každého bodu použitého
polygónového ťahu (v ďalšom uvažujeme priamočiary
obojstranne orientovaný a pripojený polygónový ťah).

V práci ďalej analyzujeme

- pať hlavných polygónových ťahov s celkovou
dížkou 13,3 km, s priemernou dížkou polygónových
strán8~205 m. Polygónovéťahy boli uhlove merané
teodolitom Zeiss THEO 010 A a dížkove svetelným
dialkomerom OPTON Eldi 3. Dížky polygónových
strán neboli merané závislou centráciou spolu
s vrcholovými uhlami;

- štyri náhodne vybrané hlavné pclygónové ťahy
z mapovania lokality Pezinok (vo velkých mier-
kach) pcdla [6]. Vrcholové uhly boli merané
sekundovým teodolitom, dížky priamo pásmom.
Polygónové ťahy boli dlhé od 800 m do 1600 m
a priemerné dížky strán od 140 m do 160 m.

ČSN 73 0415 Geodetické body [1] predpisuje do-
držiavanie krajnej súradnicovej cdchýlky. Preto sme
skúmali ako budú splnené krajné súradnicové odchýl-
ky stredného bodu polygónových ťahov, ktorý pova-
žujeme za najmenej presný bod v približne priamo-
čiarom polygónovom ťahu.

Pri analýze uvedených ťahov sme sa zamerali na
- presnosť merania vrcholových uhlov,
- presnosť merania dížok,
- polohovú presnosť bcdov,
- problém potreby a účinnosti medzilahlej orientácie.

Kontrolu správnosti a posúdenia presnosti meranía
vrcholových uhlov možno vykonať na roznych stup-
ňoch a s roznou účinnosťou, a to:
- na stanovisku teodolitu analýzou nameraných hod-

not; je to akási vnútorná presnosť merania vrcho-
lových uhlov;
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- opakovaným meraním vrcholových uhlov, čo je
met6da málo hospodárna a pracná;

- na základe uhlového uzáveru polygónového ťahu
podla vzťahu

kde n je počet meraných vrcholových uhlov a z je
počet polyg6nových ťahov.
Toto je vonkajšia presnosť merania vrcholových uhlov,
kde sa už maže prejaviť chyba z centrácie a pripájania
polyg6nového ťahu.
- z hodnoty priečnej odchýlky v strede polygóno-

vého ťahu mil' kde z rovnice (6) mažeme napísať
vzťah určujúci strednú aposteriórnu chybu merania
vrcholových uhlov takto

m2 p2192
m~all08t.= 'L2 n (10)

kde L je dÍžka medzi koncovými bodmi polygónového
ahu a n je počet vrcholov v polygónovom ťahu.

Zo vzťahu (10) vidíme, s akou celkovou presnosťou
vrcholových uhlov bol polygónový ťah počítaný.

V tab. 1 sú uvedené parametre piatich polygónových
ťahov a z nich spojených polygónových ťahov. Na
obr. 1-5 sú znázornené tvary uvedených polygóno.
vých ťahov. Uhlové uzávery a príslušné krajné uhlové
odchýlky v jednotlivých ťahoch sú v tab. 2.

Podla v minulosti platných Smerníc na technicko-
hospodárske mapovanie [6] pri meraní dfžok strán
elektronickými dialkomermi a pri dÍžke ťahov nad
2 km sa krajná uhlová odchýlka znížila na J.lolovicu.
Podla toho druhý a piaty polygónový ťah nesplňa pred-
písané požiadavky na presnosť merania uhlov. Krajná
uhlová odchýlka sa počítala zo vzťahu LIm = 100cC Vn' ,
kde n' je počet strán v ťahu. V tab. 2 je pre názornosť
uvedené aj percentuálne vyjadrenie uhlového uzáve.
ru O", voči krajnej uhlovej odchýlke LIm.

1984/61



Geodetický a kartografický obzor
62 ročník 30/72, číslo 3/1984

Číslo I Počet IPriemerná I Dížka

\
polygónového vreholov djžka strán tahu L Poznámka

tahu n [ml [ml

I 17 217 3131 obr. 1
2 18 184 2784 obr. 2
3 11 217 1769 obr. 3
4 13 232 2234 obr. 4
5 18 201 3223 obr. 5

3 + 4 21 218 3509
1 + 2 32 202 5463

3+4+5 36 203 6585

Číslo ,1 o., < ,1.,/2 0., <
polygónového 0., '" < ,1.,

n' < ,1.,/2tahu -- -- -- -- --
ee ee % ee %

1 - 89 400 22 16 200 44
2 216 412 52 17 206 105
3 -117 316 37 10 158 74
4 63 346 18 12 173 36
5 226 412 55 17 206 110

3 + 4 - 54 447 12 20 223 24
1 + 2 127 557 23 31 278 46

3+4+5 172 592 29 35 296 58

85

y---!~ 86

/ 8'8781

---- - .••.. 21,

V tab. 3 sú uvedené potrebné údaje na výpočet
strednej chyby meraných vrcholových uhlov z uhlové-
ho uzáveru polygónových ťahov.

Strednú aposteriórnu chybu vrcholových uhlov
uvádza tab. 4. V nej sú v poslednom stípci uvedené na
porovnanie aj stredné chyby vrcholových uhlov urče-
ných z uhlového uzáveru. Z dvoch druhov stredných
chýb určenia vrcholových uhlov, pri ich porovnaní,
nevideť nejakú vzájomnú súvislosť, čo je dosť pre-
kvapujúce.

2.1.2 Výsledky polygónových ťahov z Pezinka

Uhlové uzávery a krajné uhlové odchýlky jednotli-
vých ťahov sú uvedené v tab. 5. Pri všetkých polygó-
nových ťahoch O", < Llw. Pre lepšiu názornosť sú
uvedené aj percentuálne splnenia krajných uhlových
odchýlok. Celkové uhlové uzávery prekračujú polo-
vičnú hodnotu krajných uhlových odchýlok, čo na-
svedčuje tomu, že uhlovým meraniam nebola venova-
ná primeraná starostlivosť.

Ďalším krokom pri analýze presnosti merania vrcho.
lových uhlov boli výpočty stredných chýb meraných
uhlov v jednotlivých ťahoch (z uhlových uzáverov
polygónových ťahov), uvedené v tab. 6.

Stredná aposteriórna chyba meraných vrcholových
uhlov, odvodená z priečnej odchýlky stredného bodu
polygónového ťahu, je uvedená v tab. 7. V nej sú uve·
dené v poslednom stlpci aj stredné chyby vrcholového
uhla počítané z uhlových uzáverov.

Pri klasických polygónových ťahoch vidíme vačšie
rozdiely medzi obidvoma druhmi stredných chýb
vrcholových uhlov.

Číslo Počet
o' o~/npolygónového vreholov 0", '" m.,

tahu n

ee ee

1 17 - 89 7921 466 22
2 18 216 46656 2592 51
3 11 -117 13689 1244 35
4 13 63 3969 305 18
5 18 226 51076 2838 53

3 + 4 21 - 54 2916 139 12
1 + 2 32 127 16121 504 22

3+4+5 36 172 29584 822 29

Číslo
Lpolygónového 0q m'wapost. rnw

tahu

m m ee ee

I
1 - 0,0391 3131 26,6 21,6
2 0,080' 2784 59,7 50,9
3 - 0,053 1769 79,7 35,3
4 0,008 2234 8,8 17,5
5 0,025 3224 16,1 53,3

3 + 4 - 0,092 3509 49,3 11,8
1 + 2 - 0,112 5463 31,5 22,4

3+4+5 - 0,233 6585 51,3 28,7
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/ /

IJ./ ".//

24 24

Ťah číslo \ °w I ilw %

I
n

Ic c

I -2,20 3,32 66,3 II
2 +2,90 3,32 87,3 II
3 +1,35 3,16 42,7 10
4 O 2,54 O 6

Ťah n °w
\

o' I O~ln mwčíslo w

cc I I cc
I

1 II -220 48400 4400 66,3
2 II +290 52441 4767 69,0
3 10 +135 18225 1822 42,7
4 6 O O O O

Ťah číslo I 0q

I
L

I
mwapost.

I
mw

mm m cc ce

1 -64 1331 127,8 66,3
2 47 1415 88,3 69,0
3 5 1153 12,1 42,7
4 -70 762 330,7 O

8

••I
106 I

I
I
I

1fJ7

Strednú aposteriórnu chybu meranej d1žky polygó-
nového ťahu dostaneme podla vzťahu (8) v tvare

2ml
mSapost. = v-- .n-l

Stredné aposteriórne chyby merania;dížok pre polygó-
nové ťahy pri dialnici sú uvedené v tab. 8.Stredné chyby
m. t sa pohybujú okolo 10-13 mm, keď presnosť

apOB. ,

meraniadlžok bolam.~ lOmm.To znamená,žepresnosť
merania dižok nebola vykonaná s primeranou sta-
rostlivosťou, alebo presnosť merania vrcholových
uhlov, včítane orientácie, nebola dosť presná a ešte
znehodnotila povodnú presnosť merania dÍžok. V tom-
to prípade nastal druhý prípad, čo sme dokázali vý-
počtom vloženého polygónového ťahu (čo bude obsa-
hom ďalšieho článku).
Stredné aposteriórne chyby dÍžok polygónových

ťahov z mapovania v Pezinku sú uvedené v tab. 9.

Číslo n'polygónového Dl m'apost.
tahu

m m

1 -0,024 16 0,012
2 -0,020 17 0,010
3 0,020 10 0,013
4 -0,018 12 0,010
5 0,024 17 0,012

3+4 -0,027 21 0,012
1 + 2 -0,099 32 0,035

3+4+5 -0,100 36 0,033

2.2 Presnosť merania dižok

Kontrolu správnosti merania d1žok a posúdenia pres-
nosti merania d1žok v polygónovom ťahu možno vy-
konať znovu na roznych úrovniach a s roznou účin-
nos tou takto:
- z meraných dvojíc dižok v teréne,
- opakovaným meraním dižok, Tab. 9
- z polohovej odchýlky op, ak uhlový uzáver Ow bol

menší ako krajná uhlová odchýlka L1w,
- na základe strednej pozdÍžnej chyby ml dostaneme

strednú aposteriórnu chybu meranej dižky.

Prvé tri možnosti kontroly presnosti merania dižok
sú všeobecne známe a nebudeme sa s nimi podrobne
zaoberať.

Ťah číslo

1

Dl

I
n-l

I
m.

mm mm

1 - 91 10 -58
2 -143 10 -90
3 -35 9 -23
4 -17 5 -15
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Číslo .1p 3/4 op <
polygóno- 071 0'" op Ap [s] < 3/1
vého tahu .1p

---- -- -- -- --
m m m m m m v%

1 0,12 -0,11 0,16 0,63 0,47 3466 34
2 0,12 0,30 0,32 0,60 0,45 3124 71
3 -0,07 -0,20 0,21 0,51 0,38 2170 55
4 -0,03 - 0,08 0,09 0,57 0,38 2786 23
5 -0,02 0,11 0,11 0,63 0,47 3422 23

3 + 4 -0,01 -0,38 0,38 0,70 0,53 4371 71
1 + 2 0,46 -0,38 0,60 0,83 0,62 6257 97
3+4+5 -0,14 -0,92 0,94 0,99 0,74 7107 127

Ťah I: () I~I---+-I
+0,19 +0,25 0,31 0,44
+0,27 -0,21 0,34 0,43
+ 0,06 -0,04 0,07 0,40
+0,17 I.+0,22 0,28 I 0,32

1614,57
1486,80
1287,08
809,00

70,5
79,1
17,5
87,5

Z údaj ov uvedených v tab. 8 a 9 vyplýva, že kým
dížky merané elektronickým dialkomerom sú oby-
čajne zmerané s rovnakou presnosťou, závislou na pres-
nosti.diaTkemeru,pr:iklasicky priamo meraných dlžkach
presnosť merania dlžok strán značne kolíše.

2.3 Polohová presnosť bodov

Dalšou charakteristikou presnosti polygónových ťa-
hov je polohová odchýlka op, ktorú treba porovnať
s kraj nou polohovou odchýIkou Llp. Vypočítali sme
ich podI'a známých vzťahov [6], platných pre hlavné
polygónové ťahy. podra [6], ak sa dížky strán merali
elektronickými diarkomermi pri držke ťahu nad 2 km,
Llp sa znižuje o 25 %' Polohové a krajné polohové
odchýlky pre polygónové ťahy uvádzame v tab. 10
(pre ťahy pri diarnici) a v tab. 11 (polygónové ťahy
z Pezinka). Porovnaním údajov v obech tabuI'kách
možno konštatovať toto:
- uhlový uzáver O~pri polygónových ťahochč. 2 a 5
(pri diaI'nici) nevyhovuje príslušným predpisom,
pritom polohová odchýlka tvorí u nich len 71 %,
resp. 23 % krajnej polohovej odchýlky;

- uhlová a polohová odchýlka u klasických ťahoch sa
javí vačšia;

- obmedzenie polygónového ťahu (s krátkymi stra-
nami) meraného elektronickým dialkomerom na
max. 5 km sa javí správnym.

Pri analyzovaní polohovej presnosti bedov polygó-
nového ťahu je výhodné poznať pozdÍžnu a priečnu
odchýlku koncového bodu polygónového ťahu, ktorú
dostaneme podra [4, 7]) z príslušných súradnicových
odchýlok Ov, O", v nasledujúcom tvare

Oqk = Oy cos a' - O", sin a', (12)

Olk = Oy sin a' + Ox cos a', (13)

kde a' je smerník spojnice počiatočného a koncového
bodu ťahu.

Priečnu a pozdÍžnu odchýlku stredného bodu poly.
gónového ťahu dostaneme takto

Oqk
Oq=T'

OZk
oZ=2'

Z priečnej a pozdÍžnej chyby stredného bodu polygó-
nového ťahu možno vypočítať polohovú chybu a stred·
nú súradnicovú chybu m,y stredného bodu ťahu. Uve-
dené údaje uvádzame v tab. 12 (pre polygónové ťahy
nachádzajúce sa pri diaInici) a v tab. 13 (z polygóno-
vých ťahov z Pezinka merané klasicky).

Porovnaním hodnot z oboch tabuliek možno prísť
k nasledujúcim záverom:
- podla hodnoty strednej súradnicovej chyby stred-
ného bodu polygónového ťahu m,y móžeme posúdiť
do akej triedy presnosti zadelíme body polygóno-
vého ťahu;

- pozdÍžne odchýlky 01 stredných bodov polygóno-
vých ťahov do 5 km sa pohybujú okolo 0,02 m,
pričom sa menia ich znamienka. Toto nasvedčuje
tomu, že merané dížky neboli zaťažené pozoruhod-
nejšou systematickou chybou;

- pri analyzovaných klasických ťahoch z Pezinka
01 > Oq, kým u polygónových ťahoch meraných
elektronickým diaIkomerom 01< Oq, pozri posledný
stÍpec tab. 12.

2.4 Medzilahlá orientácia

podra [6] pri dlhších polygónových ťahoch sa orien-
tačný smer zmeria aj z niektorých vrcholov vo vnútri
ťahu, pre kontrolu jednotlivých úsekov polygónového
ťahu.

Císlo
polygónového 0q Oz "'p rn

XfI 01 < op
tahu

m nl m m v %

1 -0,039 -0,024 0,046 0,033 62
2 0,080 -0,020 0,082 0,058 25
3 -0,053 0,020 0,057 0,040 38
4 0,008 -0,018 0,020 0,014 225
5 0,025 0,024 0,035 0,025 96
3 + 4 1-0'092 -0,027 0,096 0,068 29
1 + 2 -0,112 0,099 0,149 0,106 88

3 + 4 + 5 -0,233 -0,100 0,254 0,179 43

Ťah číslo I 0q

I
°1

I
'J1lp

I
"'''71

mm mm mm mm

1 -64 - 91 111 78
2 47 -143 151 107
3 5 - 35 35 25
4 -70 - 17 72 51

I
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Číslo I I op <polygóno- 01/ °x op 3/4 cJp
vého ťa,]nl I

I
< 3/4 _Ip

I Hl m no. m v o;
'o

5 -0,02 0,11 0,11 0,47 23,4
Srno -0,03 0,09 0,10 0,47 20,2
Sv -O,OS -0,01 O,OS 0,47 10,8

Číslo

I
polygóno- "'I m'q 1np 1nX1J
vého ť,ahu

111 m I ID ní

I

I I I
5 I 0,025 0,024 0,235 0,025
Srno 0,027 0,020 0,036 0,025

Pri výpočte obojstranne orientovaného polygóno-
vého ťahu s medziorientácicu sa postupuje takto. Po
uhlovom vyrovnaní sa vypočítajú predbežné súradnice
bodov polygónového ťahu, ako keby nebola mEdzi-
orientácia. Z takýchto súradníc sa vypočíta smerník
na orientačný bod, kde bola vykonaná medziorientá-
cia. Ďalej sa vyrovnajú namerané vrcholové uhly po
jednotlivých úsekoch a vypočítajú sa definitívne smer-
níky. Ďalej sa postupuje obvyklým sposobom.

Účinnosť medziorientácie sme skúmali na polygó-
novom ťahu Č. 5 (obr. 5), kde boli merané štyri medzi-
orientácie. Porovnaním oboch druhoch polygónových
ťahov sme získali rczdiel v smerníku 30cc, čo zodpovedá
priemernej hcdnote strednej chyby meraného vrcho-
lového uhla. Uhlový uzáver bol pritom 226cc. Medzi-
orientácia (mo) teda má len nepatrný vplyv na súrad-
nice bodov polygónového ťahu, ako to vidno z hcdnot
uvedených v tab. 14. V treťom riadku sú uvedené
výsledky keď ten istý polygónový ťah počítame ako
vložený (v).

Pri kontrole polygónového ťahu ak napr. vznikla
chyba v meraní vrcholového uhla potom dostallfme
vefkú uhlovú odchýlku a tak isto aj v smemíku na
orientovaný bod. Však nevieme v ktorom úseku je
chyba. Takže medziorientácia nemá ani vefkú kon-
trolnú funkciu.

Zeger v práci [8] teoreticky potvrdil naše praktické
výsledky a uvádza, že medziorientácia výrazne ne-
zlepší polygónový ťah.

To, že v našom prípade medziorientácia nezvýšila
presnosť polohy polygónových bodov, potvrdzujú
údaje uvedené v tab. 15.

Na záver mozeme kcnštatovať, že uvedená analýza
a kontrola polygónového ťahu je pre praktika Užitoč-
ná, lebo može hneď po vypočítaní pdygónového ťahu
vreckovým kalkulačným strojom dostať obraz o pres-
nosti svojho polygónového ťahu.

Na základe vykonanej andýzy presnosti sme videli
rozdielncsť dvoch typov polygónových ťahov mera·
ných v praxi. SamGzrejme uvedtné údaje sa vzťahujú
len na analyzované polygónové ťahy.

Z empirickej strednej súradnicovej chyby stredného
bcdu polygónového ťahu možno vo všeobecnosti po-
súdiť presnosť celého ťahu a zaradenie do triedy pres-
nosti.

Uvažovali sme prevážne priamočiare pclygónové
ťahy. Na presnosť určenia polohy polygónových bcdov
majú vplyv aj iné faktory, napr. tvar polygónového
ťahu, odklon ťahu od priamky, polohová presnosť
pripájacích a orientačných bodov a pod. Tieto problé-
my dokladne analyzoval Ingeduld v [2].

Dížky polygónových strán majú doležitú úlohu pri
zvyšovaní presnosti polygónového ťahu. Pri dlhších
stranách dosiahncme menšie hcdnoty prieč,neho posu-
nu ťahu, čo musíme mať vždy na pamati.

O niektorých ďalších aspektoch analýzy presnosti
polygónových ťahov budeme hovmiť v nasledujúcom
nadvaznom článku.
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Lektoroval:
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V minulých sedmi letech od roku 1976 probíhala roz-
sáhlá rekonstrukce a dostavba Národního divadla
v Praze. Mezi ř'adou účastníků výstavby se na geode-
tických pracích podílel podnik Geodézie Praha.
V průběhu rekonstrukčních prací, v době značné

rozpracovanosti výstavby, od roku 1980 zabezpečoval
veškeré geodetické práce této velice náročné stavby
až do ukončení celé výstavby Národního divadla pro-
voz pro geodetické práce v investiční výstavbě a bu-
dování metra Geodézie, n. p., Praha. Zajišťoval čin-
nost odpovědného geodeta investora (OGI) pro vý-
stavbu hl. m. Prahy a odpovědného geodeta dodavate-
le pro n. p. Pozemní stavby České Budějovice.
Do roku 1980 se používala vytyčovací síť generální-

ho projektanta, která svou přesností i ostatními para-
metry plně vyhovovala pro vytyčování železobetono-
vých objektů. Pro další práce - montáž ocelových
konstrukcí - bylo třeba vybudovat vytyčovací síť
s přesností pětkrát větší než je nejmenší přípustná
tolerance pro montáž.

Koncepce geodetických prací musela řešit několik
zásadních podmínek:
- zajistit návaznost na stávající síť a polohovou

přesnost jednotlivých bodů vytyčovací sítě v hod-
notě středních chyb v souřadnicích mJ! = mv =
= ±1 mm,

- zajistit přechod z původní sítě, kde byla přesnost
±1 cm,

- zajistit možnost opakovaného postavení teodolitu
či dálkoměru s nejistotou ±0,1 mm,

- provést volbu bodů vytyčovací sítě tak, aby je
bylo možno použít pro podrobná vytýčení či kon.
trolní měření ve všech prostorách stísněného stave-
niště,

- zabezpečit údržbu sítě v průběhu stavby tak, aby
přesnost sítě se v důsledku dynamických sil půso-
bících na okolí stavby nesnížila.
Za tím účelem byly stabilizovány body na střechách

a balkónech přilehlých objektů, byly vybaveny nuce-
nou centrací, pro vyrovnání chyb bylo použito vy-
rovnání volné sítě, které umožňovalo zajistit prostřed-
nictvím opakovaných měření dynamický vývoj sítě
v souladu s etapami výstavby jednotlivých objektů.
Na základě technologického postupu vypracovaného

ve spolupráci s katedrou geodézie a pozemkových
úprav stavební fakulty ČVUT v Praze byla celá
nová síť zaměřena dvakrát nezávisle úhlově i délkově.
Z rozboru měřených osnov směrů teodolity Zeiss
Theo 010 A bylo možno charakterizovat přesnost
měřených směrů '1jJ střední chybou m", = 4cc. Délky
měřené dálkoměrem Kern Mekometr 3000, redukova-
né do vodorovné roviny prostřednictvím zenitových
úhlů a s přihlédnutím ke sbíhavosti tížnic, byly určeny
se střední chybou ms = 0,3 mm.
Dvojím nezávislým měřickým a výpočetním postupem
byl odvozen vztah základního bodu původní sítě a bo-
dů nové sítě.

Rozmístění bodů nové sítě velmi dobře vyhovovalo
praktickým potřebám na staveništi; v každém místě
Rtaveniště bylo možné jednoduše určit souřadnice
nového bodu buď protínáním nebo polární metodou,
kde délky byly měřeny výše uvedeným dálkoměrem
nebo komparovaným ocelovým pásmem.

Přesná síť sloužila především k vytyčení ocelových
konstrukcí nad úrovní ±O, tj. zhruba nad úrovní Ná-
rodní třídy, ale i ke kontrolnímu určení odchylek od
projektu. Závažným úkolem tohoto druhu bylo určení
rovinnosti opláštění správní budovy a budovy Nové
scény. Za tím účelem bylo třeba souřadnicově určit

Národní dívadlo v Praze
Vám vřele děkuje za spoluprácí při splnění
vrlkého celonárodního úkolu, jímž byla rekonstrukce
hístorické budovy Národního divadla v Praze
a dostavba jejího okolí.
K uclění této mimořádné skutečnosti pI-ijměte laskavě
tento památeční list jako projev naší upřímné
vděčností. Slibujeme Vám, že budeme pečovat
o růst naší první scény se stejnou láskou a oddanosti,
jakou jste věnovalí Vy svému vysoce náročnému úkolu
Zavazuje nás - stejně jako i Vás - velkolepá
tradice Národního divadla
i povinnost k současným a budoucím generacím,
pro něž musí Zlatá kaplička zůstat vzorným stánkem
umění, kde se bude podle slov Palackého
zjevovat národu veškerá pravda a krása.

GEODÉZIEPrahaz n. p ,............................................................................................................•

vedeného s !.!.:~•......~ O' ?:: ~ l>?.Ill ..~.e.~ .

'''o,•••". ""by _ __ ~: _ .

Jménem Stavebnl odllorové rady ~~.

V Praze dne .. 2T~č~~81~C.~ ~~~ .
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desíiky baclú na nOV0kmstrukci, navrhnout;ejich
srovn<Íní s menší odchylkou než ±2 cm. Poté umístit
do správné polohy rektifikatní šrouby a opět zaměře-
ním ověřovat správnost jejich umístění. Teprve potom
se mohlo začít se 2avěšováním skleněný(h obkladú,
které musely vzájemně licovat, ale nesměly se tlakem
bortit. Vmiklý problém byl pro účastníky výstavby
zcela nový, nepoč:ítalo se s ním a bylo nutno jej řešit
velmi urychlenč. Př·ísnó termíny výstavby bylo nutno
dodržet a zmč·ny v konstrukcích pláště musely být
minimální. Obě tyto podmínky byly řešeny geodety.
Přesné zaméí'ení konRtrukce pláště bylo předmětem
zlepšovac'ho návrhu OCI Ing. Ivana Halady, pracov-
níka pověIeného provozu Ceodézic, n. p., Pri1ha.
Neméně cl.ftležitým úkolem na dostavbě Národního

divadla bylo výškové měření přetvoření objektú. Mé10
za úkol zajistit jednak informace o pohybu objektú,
na nichž byly umístěny body vytyčovací sítě, jednak
zjistit eventuální deformace základové desky ve sta-
vební jámě.
Na okolních objektech bylo umístěno 47 nivelačních

značek, jejichž v)-šky byly sledovány metodou velmi
pí-esné llivehrce. Odtěžením stavební jámy a jejím
opětovným postupným zatéžováním vznikaly v okolí
staveniště dynamické síly, jejichž působení se projevi-
lo na nosných zdech stávajících objektú a přenášely
se i na body vytyčovací sítě, stabilizované na stře-
chách či balkónech těchto objektú.
Na základové desce v hloubce cca 17 m bylo stabili-

zováno 128 bodú, které byly sledovány a vyhodnoco-
vány v etapách, závislých na rústu vrchní stavby.
Jsou stabilizovány a chránény tak, aby se s jejich
méř'ením mohlo pokračovat nejméně do roku 1985.
V pojednání není uveden výčet všech prací, které

geodeti n. p. Ceodézie Praha béhem výstavby zajišťo-
vali. Byla prováděna celá řada geodetických prací jak
je známe z výstavby náročných investičních celků,
prací předpokládaných projektovou dokumentací
a řada dalších činností, které vyplynuly až v prúběhu
vlastní stavby.

Práce na rekonstrukci a dostavbě Národního divadla
byla velmi náro(-ná a odpovědná. Jednalo se ()ojedině-
lou národní památku, jejíž vý711am je mimoíádn,)T.
Rekonstrukce a dostavba Národního divadla byla
sledována celým národem a termín jeho znovuotevi~ní
byl stanoven na 18. listopadu 1983, aby v den IOO.vý-
ročí otevření Národního divadla mch1y opět za2l1ít
slavnostní tóny Smetanovy opery Libuf:e.

MimoÍ'ádným úsilím všech organizací zúčastněných
na rekonstrukci a dostavbě Národního divadla se po-
dařilo dokončit stavbu před stanoveným termínem.
Na tom mají svilj nemalý podíl i pracovníci provozu pro
geodetické práce v investiční v."stavbě a budování
metra n. p. Ceodézie Praha. Jejich činnost byla také
po zásluze oceněna vyznamenáním "Za zásluhy o re-
konstrukci Národn:ho divadla", uděleným kolektivu
geocl.etú Ceodézie, n. p., Praha, vedeného Ing. Zdeň-
kem Horákem (obr. 1) a udělením upomínkových
plaket při pHležitosti slavnostního odhalení Hynaisovy
opony. U pÍ'Í1ežitosti slavnostního otevření Národního
divadla byl kolektiv odměněn stříbrnými pamětními
medailemi Za zásluhy o výstavbu Národního divadla
a knihou "Národní divadlo", vydanou pro účastníky
výstavby k této slavnostní události.
Zmocněnec vlády Otakar Ferfecký, CSc., poděkoval

osobním dopisem řeďteli podniku Ing . .Jiřímu Kohou-
tovi za mimořádnou obétavost a iniciativu celého ko-
lektivu pracovníkú podniku.
Pamětní stříbrné medaile (obr. 2) a knihu "Národní

divadlo" předal v zastoupení s. Ferfeckého, CSc., dr. V.
Michal na slavnostním setkání s kolektivem pracovní-
ků a se zástupci vedení n. p. Ceodézie Praha.
Radostné chvíle z dobře vykonané práce a její vy-

soké ocenění nevyrrizí z paměti účastníkú stejně tak,
jako nevymizejí jména pracovníkú kolektivu, zapsaná
do "Knihy cti" a uložená v základních kamenech naší
Zlaté kapličky.

Kolektiv pracovníků
Geodézie, n.p., Praha
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Společná tematická soutěž pro vynálezce
a zlepšovatele resortu Českého úřadu
geodetického a kartografického
a Slovenského úradu geodézie
a kartografie na rok 1984

Český úřad geodetický a kartografický, )ČÚGK) a Slo-
venský úrad geodézie a kartografie (SUGK) vyhlašují
ve společné tematické soutěži následující tematické
úkoly na rok 1984:

Tematický úkol č. 1/84

1. Název úkolu:

ZHOTOVENÍ MIKROFIŠÍ OPERÁTU EN NA DO-
STUPNÝ (NEDOVÁŽENÝ) MATERIÁL

2. Termín pro vyřešení úkolu: 30. 9.1984
3. Odměna: 6000.- Kčs
4. Dosavadní stav a jeho technicko-

ekonomické nevýhody:
Při ~oučasném zhotovování mikrofiší systémem COM
v UVTEI Praha dochází v důsledku nedostatku
vhodného filmového materiálu, který je dovážen
z KS, k opožďování dodávek mikrofiší až o 6 měsíců.

5. Popis úkolu a jeho technicko-
ekonomické požadavky:
Navrhnout takový systém, který by nahradil filmo-
vý materiál dovážený doposud z KS, materiálem
tuzemským nebo materiálem vyráběným v některé
ze zemí RVHP, který by zároveň zajišťoval stejnou
kvalitu zpracování. Za vyřešení úkolu však nelze
považovat pouhé doporučení nákupu zařízení nebo
materiálu, bez současného ověřeného návrhu jeho
výhodnějšího využívání nebo opatřování.

6. Technicko-ekonomické informace o stavu
techniky:
Firemní literatura
Kolektiv řešitelů VÚGTK (Ing. M. Kotal a kol.):
Technická zpráva k realizaci výzkumného úkolu
3.4/76 - realizace inovací v systému EN.

7. Řešitelům úkolu zpdpoví dotazy:
Ing. Milouš Kotal, VUGTK, 250 66 Zdiby č. 98,
tel. 896 131-9.

8. Zdůvodnění národohospodářského
a společenského významu - rozbor
technickoekonomické efektivnosti:
Úspora devizových prostředků, zkvalitnění posky-
tování informací z EN.

9. ~ávruk7 využi~í vyhodnocených návrhů
resenI - termIn - kde:
Ve všech Geodéziích, n. p., bezprostředně po
vyřešení.

10. Název a sídlo organizace v níž se
podávají návrhy řešení:
Výzkumný ústav geodetický, topografický a karto-
grafický, 250 66 Zdiby č. 98

11. Průzkum prospěšnosti provede:
Geodézie, n. p., Plzeň, Radobyčická 12, 303 39 Plzeň

Tematický úkol č. 2/84
1. Název úkolu:

ÚDRŽBA A OBNOVA MAP EN NA PET FÓLIÍCH
2. Termín pro vyřešení úkolu: 30. 9. 1984
3. Odměna: 5000,- Kčs
4. Dosavadní stav aj eho technickoekonomické
nevýhody:
Kresba PET fóliích šedne, podložka stárne, ztrácí
pružnost a je tříštivá, fólie se opotřebovává zejména

Ing. Václav Slaboch, CSc••
Český úřad geodetický a kartografický.

Ing. Helena Žaarová,
Slovenský úrad geodézie a kartografie

při tisku na zařízeních typu OCE. Chemikálie pro
odstraňování staré kresby jsou nedostatkové, pře-
vážně z dovozu. Mechanické způsoby odstraňování
kresby poškozují fólii.

5. Popis úkolu a jeho technickoekonomické
požadavky:
Prodloužení životnosti podložky a stanovení způso-
bu a kritérií pro převod na novou podložku. Zkvalit-
nění způsobu údržby, zejména nalezení vhodnějšího
způsobu odstraňování staré kresby a pořizování
kopií.

6. Technickoekonomické informace o stavu
techniky:
Podnikové technologie pro převod map EN na PET
fólie.

7. Řešitelům zodpoví jednotlivé dotazy:
Ing. František Steklý, Geodézie, n. p., Pardubice,
SG 506, Smetanovo nám. 12, 531 37 Pardubice,
tel. 23011-6.

8. Zdůvodnění národohospodářského a spole-
čenského významu - rozbor technickoeko-
nomické efektivnosti:
Vyřešení problému je nezbytné pro zabezpečení map
EN..

9. Záruky využití vyhodnocených návrhů ře-
šení-termín - kde:
Ve všech Geodéziích, n. p., bezprostředně po vyřeše-
ní.

10. Název a sídlo organizace v níž se podávají
ná vr hy řešení:
Výzkumný ústav geodetický, topografický a karto-
grafický, 250 66 Zdiby č. 98.

11. Průzkum prospěšnosti provede:
Geodézie, n. p., Pardubice, Smetanovo nám. 12,
531 37 Pardubice.

1. Názov úlohy:

ZÁPIS ČÍSIEL PARCIEL V LlSTE VLASTNÍCTVA
Č. 1

2. Lehota na vyriešenie úlohy: 31. 12. 1984
3. Odmena: 3000,- Kčs
4. Doterajší stava jeho technicko-ekonomické
l.}evýhody:
Císla parciel sú zapisované v Liste vlastníctva (LV)
č. 1 postup ne tak, ako dochádzajú listiny (bez pora-
dia čísiel parciel). Početnosť zápisov na LV č. 1 je
vefmi vefká, najma vo vačších mestách. V důsledku
zmien, ktoré dochádzajú v súvislosti so zriaďovaním
práva osobného užívania pozemkov, prípadne ich
predaja do vlastníctva občanov, sa tento LV stáva
značne neprehfadným. Pri vydávaní čiastočných
výpisov z evidencie nehnutefností zaberá značný
časový fond vyhfadanie požadovanej parcely.

5. Popis úlohy a jej technicko-ekonomické
p'ožiadavky:
Ulohou je vypracovať nový systém poradia zápisov
podfa parcelných čísiel, prípa.dne navrhnúť nové
tlačivo listu vlastníctva č. 1. Uloha sa vzťahuje na
vačšie mestá a jej riešením sa má dosiahnúť urýchle-
nejšie vyhfadanie a vydávanie čiastočných výpisov
z evidencie nehnuterností. Pri konkrétnom riešení
tematickej úlohy sa požaduje 50 % úspora času
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spojená s vyhradávaním požadovaných parcelných
čísiel oproti doterajšiemu spósobu.

6. Technicko -ekonomické informácie o stave
techniky:
Návod na údržbu evidencie nehnuterností, časť B

7. Riešiterom úlohy odpovie jednotlivé do-
tazy:
Ing. Michal Kolesár, vedúci strediska geodézie, ul.
Janka Krára, 093 00 Vranov nad Toprou

8. Zdóvodnenie národohospodárskeho a
spoločenského významu, rozbor technicko-
ekonomickej efektívnosti:
Komplexným vyriešením úlohy sa zabezpečí ope-
ratívne vydávanie informácií z evidencie nehnuter-
ností. Získa sa úspora času pri vyhTadávaní parcel-
ných čísiel.

9. Záruky využitia vyhodnotených návrhov
riešení:
Po komplexnom vyriešení a vyhodnotení sa výsled-
ky využijú v organizáciách rezortu SÚGK.

10. Prieskum prospešnosti vykoná:
Geodézia, n. p., Prešov.

RACIONALIZÁCIA VYHOTOVOVANIA KÓPlí
Z POZEMKOVÝCH MÁP EN

2. Lehota na vyriešenie úlohy: 31. 12. 1984
3. Odmena: 3000,- Kčs
4. Doterajšístav a jeho technicko-ekonomické

nevýhody:
Pri doterajšom vyhotovovaní kópií z pozemkových
máp evidencie nehnuterností sa matrice zo záujmo-
vého priestoru vykresrujú ručne. Poskytovanie
týchto služieb sa vykonáva ve verkom rozsahu, pri-
čom požiadavky na pohotovosť služieb sú dané
v krátkych termínoch. Práca je pomalá a málo
efektívna. Kresba sa vykonáva na pauzovací papier
vo forme matrice, z ktorej sa vhodnou reprodukčnou
technikou vyhotovuje požadovaný počet kópií
z pozemkovej mapy.

5. Popis úlohy a jej technicko-ekonomické
požiadavky:
Ulohou je vyriešiť vyhotovovanie kópií z pozemko-
vých máp bez ručnej kresby matrice, využitím
jestvujúcej reprodukčnej techniky, mikrofilmovej
techniky, prípadne ďalších pomócok. Očakáva sa,
že vyriešením úlohy sa dosiahne 60 % úspory dote-
rajších kresličských prác (naďalej zostáva vylože-
nie mapového listu, vyhradanie rozsahu vhodnej
plochy, založenie mapového listu, adjustácia).

6. Technicko-ekonomické informácie o stave
techniky:
Firemná literatúra

7. Riešiterom úlohy odpovie jednotlivé
dotazy:
Ing. Igor Brucháč, Krajská správa geodézie a karto-
grafie, Partizánska 15, 974 22 Banská Bystrica

8. Zdóvodnenie národohospodárskeho a spo-
ločenského významu - rozbor technicko-
ekonomickej efektívnosti:
Stav poskytovania služieb na tomto úseku nezodpo-
vedá súčasným možnostiam, ktoré sú dané stavom
reprodukčnej techniky. Komplexným vyriešením
úlohy sa dosiahne úspora rudskej práce, zvýši sa
kultúra a efektívnosť prác.

9. Záruky využitia vyhodnotených návrhov
riešení:
Komplexne vyriešená úloha sa využije na všetkých
pracoviskách EN v okresoch SSR.

10. Prieskum prospešnosti vykoná:
Krajská správa geodézie a kartografie Banská
Bystrica.

A. Pro zlepšovatele
1. Řešení tematického úkolu se múže zúčastnit kdoko-

liv, vyjma těch osob, které schválily tematický úkol
k vyhlášení, a které byly pověřeny funkcí předsedy
nebo člena hodnotitelské komise a které provádějí
průzkum prospěšnosti nebo jakkoliv přijdou s ná-
vrhy řešení do styku; jestliže se však rozhodly vy-
pracovat a př'ihlásit návrh řešení a upozorní na tuto
okolnost dříve, než byly seznámeny s obsahem jiných
přihlášených návrhů, mohou se při současném
zproštění z funkce účastnit řešení tematického úkolu.

2. Návrh,v řešen! tematických úkolů - část ČÚGK se
podávaJí ve VUGT;K Zdiby, a návrhy řešení úkolů-
část SUGK ve VUGK Bratislava. Textová část se
podává v dvojím vyhotovení, přílohy, jako např.
funkční vzory a modely, popřípadě obtížné výkresy,
mohou být připojeny pouze v jednom vyhotovení.

3. Každý pávrh přihlášený do soutěže musí být označen
jako "Rešení tematického úkolu č.... " a musí obsa-
hovat jméno a adresu řešitele, název a adresu 7-a-
městnavatele.

4. Návrhy přihlášené do soutěže musí být srozumitelné,
technicky jasné a úplné. V případě, že se řešení opírá
o odbornou literaturu, musí být tato přesně uvedena.

5. Konečná lhůta k podání návrhů řešení je uvedena
u každého úkolu. Za včas došle se považují ty návrhy
řeš.ení, které ve stanoveném termínu budou doručeny
VUGTK Zdiby,.250 66 Zdiby č. 98, okr. Praha-vý-
chod, nebo VUGK v Bratislavé, Chlumeckého 4,
826 62 Bratislava (dále jen výzkumné ústavy). Ve
sporných nebo nejasných případech je rozhodující
datum poštovního razítka.

6. Všechny návrhy řešení tematických úkolů se evidují
jako zlepšovací návrhy u organizace pověřené prove-
dením průzkumu prospěšnosti.

B. Pro výzkumné ústavy

1. Každý návrh řešení po jeho přihlášení bude pře-
zkoumán organizagí pověřenou provedením průzku-
mu prospěšnosti. Rešitelé mohou být vyzváni, aby
neúplně zpracované části doplnili nebo dořešili.

2. Do jednoho měsíce po uplynutí lhůty pro podání
návrhů řešení musí být řešitel vyrozuměn o dalším
řízení.

3. Ze dvou stejných řešení bude dána přednost tomu,
které došlo do Výzkumného ústavu dříve.

4. Práva vyplývající pro řešitele ze zákonných p:ed-
pisů o vynálezech, objevech, zlepšovacích návrzích
a průmyslových vzorech a také nároky na ostatní
výhody, jako právo na přihlášení vynálezů apod.
zůstávají řešitelům zachována a nebudou dotčena,
zejména pokud jde o nárok na další odměnu v pří-
padě realizace vynálezu nebo zlepšovacího návrhu.

5. Každé jednotlivé řešení bude hodnoceno Výzkumným
ústavem. Návrh řešení, výsledek průzkumu prospěš-
nosti a hodnocení provedené Výzkumným ústavem
tvoří lJll!'teriál pr9 jednání hodnotitelské komise re-
sortů CUGK a SUGK.

1. Vyhlašující orgány ustaví hodnotitelskou komisi,
která projedná všechny návrhy nejdéle do dvou mě-
síců po uplynutí lhůty stanovené k vyřešení úkolu bez
zřetele na pořadí, ve kterém došly. Návrhy došlé po
lhůtě se projednají podle předpisů o ZN bez nároku
na odměnu z titulu tematického úkolu.

2. Po projednání návrhů řešení v hodnotitelské komisi,
informuje hodnotitelská komise všechny řešitele o vý-
sledku. Do 30 dnů od doručení informace mohou po-
dat řešitelé odvolání proti rozhodnutí komise. Po
tuto dobu jsou jim všechna navržená řešení přístupná
k nahlédnutí. Po projednání případných odvolání
informuje komise řešitele, kteří podali odvolání,
O konečném výsledku rozhodnutí s tím, že řešení
tematického úkolu považuje za uzavřené. Současně
podá podle příslušnosti ČÚGK nebo SÚGK návrh na
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vyplacení odměny a případných náhrad za vzorky,
prototypy. apod. Náv~h doloží zápisem z jednání
komise. ČUGK nobo SUGK navrženou odměnu a její
výplatu po případné úpravě schvaluje s konečnou
platností.

3. Vypsaná odměna bude přiznána za komplexní vy-
i'ešení úkolu odpovídající soutěžním podmínkám
a současně též požadavkům uvedellJ·m v zadání
jednotlivých tematických úkolů. V pHpadě dílčího
i'dení může být snížena nebo též rozdělena mezi
několik dílčích řešení. Dojde-Ii několik í'ešení vyho.
vujících všem požadavkům, budo odměna pÍ'iznána
nejvllOdnějšímll z nich. Bude-Ii optimálního i'ošení
clormžowlkombinací několika návrhú, z niohž každý

bude sám o sobě úplný, bude odměna rozdělena na
všechna tato řešení.

4. Za předložené vzorky, funkční modely nebo proto-
typy odpovídající podmínkám stanoveným pro
jednotlivé úkoly budou poskytovány přiměřené ná-
hrady. Tyto náhrady se nevčítají do odměn za řE;'šení
tematických úkolů a jejicl' úhradu zabezpcču)í ze
svého finančního rozpočtu VUGTK Zdiby nebo SUGK.

5. Odměny vyhodnogopým í'ešitelúm ~lkolú tematické
soutěže ~a resort CUqK vyplatí VUGTK Zdiby, za
resort SUGK přímo SUGK do 14 dnů po jejich schvá-
lení podle platných předpisů. V~'sledek soutěže bnde
zveřejněn.

Dne 13. března 1984 se dožívá šedesáti let věku ředitel
Geodetického a kartografického podniku v Praze, n. p.,
s. Dimitrij Gebauer. Od doby, kdy v roce 1942 nastoupil
zaměstnání u Triangulační kanceláře tehdejšího mi-
nisterstva financí jako měřický pomocník prošel v oboru
geodézie mnoha disciplinami a funkcemi od pomocného
technika přes vedoucího čety, oddílu, provozu, zástupce
technicko-výrobního náměstka ředitele až po ředitele
Geodetického ústavu, n. p., Praha, kterým byl jmeno-
ván v r. 1976.
Soudruh Gebauer je tí'ídně uvědomělý, stI.:,aněoddaný,

politicky angažovaný vedoucí pracovník. Clene[U KSČ
je od roku 1945. Jako místopředseda OKRK KSC a člen
sektorové komise OV KSC se podílí na všech význam-
ných politických akcích, které OV KSČ v Praze 7
organizuje.
Na podniku umožňuje z titulu své funkce ~iroký

prostor pro efektivní rozvíjení činnosti ZO KSC, ZV
ROH i ZO SSM. Velmi aktivní je i v místě svého bydliš-
tě, kde je poslancem MNV, členem rady MNV a místo-
předsedou MO SČSP.
Pod vedením s. Gebauera podnik úspěšně rozvíjí svou

činnost a zabezpečuje v požadované kvalitě a termínech
úkoly uložené mu z centra. Za výsledky práce v roce
1979 byl podnik vyhodnocen na 1. místě v resortu
a byl mu propůjčen Rudý prapor předsedy ČÚGK
a předsedy ÚVOS.
Soudruh Gebauer se úspěšně zhostil úkolu týkajícího

se sloučení dvou resortních podniků a přes nemalé
problémy se podařilo v zájmu zefektivnění a zhospo-
dárnění řídící práce včas vytvořit nezbytné podmínky
pro zahájení činnosti Geodetického a kartografického
podniku v Praze, n. p., k 1. 1. 1983.
Jeho pracovní, politická a společenská činnost byla

dosud oceněna propůjčením titulu "Nejlepší pracovník
resortu", státního vyznamenání "Za vynikající práci"
a řadou dalších medailí a diplomů. Při příležitosti jeho
životního jubilea šedesáti let věku mu bylo propůj-
čeno státní vyznamenání "Za zásluhy o výstavbu".
Blahopřejeme jubilantovi a přejeme mu v další práci

mnoho úspěchů a v životě hodně spokojenosti a pevné
zdraví.

29. února 1984 se narodil v Novém Městě na Moravě
Ing. Jan Dvořák, ředitel SPŠZ v Praze. Po studiích na
ČVUT v Praze pracoval na rúzných pracovištích resortu,
zejména v novém měření. Jeho svědomitost, iniciativa
a smysl pro aplikaci vědeckotechnického rozvoje byly
vždy uznávány a byly dobrým základem jeho současné
pedagogické práce, kterou započal v r. 1963 příchodem
na SPŠZ. Jeho cílevědomá práce, nejen při zvyšování
úrovně výuky středně technických kádrů, ale i při zvy-
šování kvalifikace pracovníků z praxe ve studiu při za-
městnání, byla ohodnocena jmenováním ředitelem prů-
myslové školy. Jako dobrý pedagog je iniciátorem a
spoluautorem řady odborných stí'edoškolských učeb-
nic a podílí se na tvorbě osnov předmětú pro novou
čs. výchovně vzdělávací soustavu. J oho pedagogická čin-
nost, smysl pro spolupráci s praxí i jeho společenská
angažovanost byly vždy kladně hodnoceny a odměněny
řadou uznání a vyznam~nání ("Zasloužilý pr'!:,covník
~inisterstva školství", "Cestný odznak vlády CSSR a
URO"). Za zásluhy o rozvoj br~nných sportů a branné
výchovy na škole obdržel od UV Svazarmu vyz!1ame-
nání "Za obětavou práci" a od ministra školství "Cestné
uznání".
Do dalších let přejeme Ing. Janu Dvořákovi dosavadní

životní a pracovní elán, mnoho úspěchů při výchově
mladých techniků a plnou spokojenost v osobním životě.

24. února 1984 oslavil své šedesátiny Ir,g. Jan J ungman,
zástupce ředitele SPŠS v Brně a vedoucí odboru geo-
dézie na této škole. Narodil se ve VelkéSevljuši (SSSR),
studoval na gymnásiu v Chustu a Užhorodě a dokončil
je v Brně. Po osvobození studoval matematiku na pří.
rodovědecké fakultě UJEP, VI'. 1947přestoupil na Vy-
sokou školu stavitelství v Brně,kdevr.1950 absolvoval
zeměměřické inženýrství. Po asistentuře u prof. dr.
Štvána a praxi u n. p. Průmstav Brno přichází v 1'.1957
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jako středoškolský profesor na SPŠS v Brně, kde podle
svých tužeb mohl plně rozvinout veškeré schopnosti
politickovýchovné a odborné pro dosahování vyšší
úrovně středně technických kádrú v oboru geodézie a
kartografie. Při ministerstvu školství ČSR je členem
odborné komise pro studijní obor geodézie, je spolu-
autorem výukových plánú a osnov pro geodetické
disciplíny. Z publikační činnosti uveďme spoluautor-
ství na celostátní středoškolské učebnici "Geodézie 2"
(1972, 1974), byl lektorem odborné učebnice "Mapo-
vání": Na škole zastával po 9 období (naposled 1976)
funkCI předsedy ZV ROH. Jeho dosavadní záslužná
činnost byla oceněna pamětní medailí u příležitosti 50.
výročí založení školy (1971), čestným uznáním MěVOS
a o~b?ru ~kolství NYmB (1977), a písemným podě-
kovamm predsedy ČUGK za dosavadní pedagogickou
činnost (1974) při životním jubileu.
Do dalších let přejeme Ing. Janu Jungmanovi pevné

zdraví, nové úspěchy v práci a mnoho štěstí v osobním
životě.

Vedoucí vědecký pracovník Výzkumného ústavu geode-
tického, topografického a kartografického Ing. Pavel
Vyskočil, CSc., oslavil své životní jubileum 9. února
1984. Ve VÚGTK pracuje od r. 1959.
Významných vědeckých úspěchů, kterým se dostalo

mezinárodního uznání, dosáhl ve studiu recentních po-
hybů zemské kůry, jimiž se zabývá od r. 1967 jako po-
kračovatel prl'.leopnických prací Ing. B. Kruise, CSc. Na
základě výsledků opakovaných nivelací sestavil pro úze-
mí CSR mapu vertikální složky těchto pohybů a zaloli!
několik geodynamických polygonů, které umožňují též
studium exogenních vlivů. Poté' započal i se systema-
tickým výzkumem horizont61ní složky recentních pohybů
a soustředil se zejména na geodynamiku prostoru na
sty.leu Karpat a Českého masívu. Výsledky výzkumu re-
centních pohybů získané geodetickými metodami spoju-
je Ing. Vyskočil, CSc., s výsledl'Y geologických a geo-
fyzikálních výzkumu. Získané poznatky představují pří-
nos nejen pro vědeckou interdisciplinární syntézu, ale
i pro n2rodní hospodársLví, zejména při budování vel-
xých děl palivoenergeticl,é základny.
Ing. Pavel Vyskočil, CSc., je autorem téměř 50 původ-

ních vědeckých prací pubHkovaných v domácích i zahra-
ničních časopisech a sbornících a monografie "Results
on Receut Crustal Movement Studles", vydávané ČSAV.
Provedl rajonizaci územi ČSR z hleuisl,a recentních po-
hybů zemského povrchu a podílel se na sestavení "Ma-
py svislých receutních pohybú zemského povrchu vý-
chodní Evropy". Je rovněž významným představitelem
českOSlovenské geoclézie na mezinárodním poli. V sou-
časné době pracuje v komisi k tématu Č. 4 mezinárodní
spolupráce geodetickýcl, služeb socialistických státú, je
vedoucím projektu Č. 9 kcmise akademií věd socialistic-
.kýC11států pro planetární geofyzikální výzkumy, prezi-
dentem Komise p,ro recentní pohyby zemské kůry při
Mezinárodní geodetické asociaci a ředitelem Mezini-
radního centra pro recentní pohyby zemské kůry.
Iniciativu, obětavost a POCtivost, se kterou se Ing.

Pavel Vyskočil, CSc., věnuje své vědecké práci, osvěd-
čUJe i ve vedoucích funkcích ve VÚGTK a ve funkcích
v KSC na pracovišti, v bydlišti i jako lektor OV KSČ
Praha-východ. Je rovněž dlouholetým funkcionářem
SČSP. Přejeme mu do dalSích let pevné zdraví, osobní
spokojenost a mnoho dalších pracovních úspěchú.

6. ledna 1984 - Ing. Jan Petráň, zástupce vedoucího
provozu mapování v n. p. Geodézie Liberec. V podniku
pracuje od r. 1957, j!{gržitelem čestného titulu "Nejlepší
pracovník resortu CUGK", který mu byl udělep v r.
1974. Za aktivní práci ve vyšších orgánech CSVTS
obdržel řadu čestných uznání a ocenění. Je nositelem
čestného odznaku "Vítěz socialistické soutěže" z r.
1981.

1. bř'ezna 1984 - Ing. Anna Jílková, vedoucí provozu
kartografie v Geodézii, n. p., Ceské Budějovice od roku
1972, dr,žitelka čestného titulu "Nejlepší pracovník re-
sortu ČUGK", který jí byl udělen v roce 1961.

13. januára 1984 -- Ing. Pavol Kmeťko, riaditef Sloven-
skej kartografie, n. p., BratisLava (SKJ. Rodák z Polu-
vsia (ok,res Prievidza J. Od skončenia Slovenskej vysokej
školy technickej v Bratislave v roku 1952, pracuje v štát-
nej zememeračskej službe na roznych pracoviskách
v Bratislave: Slovenský zememeračský a kartografický
ústav, Správa geodézie a kartografie na Slovensku,
Ústav geodézie a kartografie - vedúci Strediska geo-
dézie pire okres Bratislava-vidiek (1960-1967), Oblastný
ústav geodézie s celoslovenskou posobnosťou - riaditef
(1968-1972J a od 1. 5. 1972 riaditef SK. Pod jeho vede-
ním SK získala čestný názov Podnik VIII. všeodborového
zjazdu (1973J a štátne vyznamenanie Rad práce (1982],
za organizačné zabezpečenie, spracovanie a vydanie
Atlasu SSR. Aktívne pracuje v reznych rezortných i mi-
morezortných lwmisiách. Vefmi významná je jeho čin-
nosť v Geodeticko-kartograíickej spoločnosti (GKSJ
ČSVTS. Je predsedom Českos'ovenského a Slovenského
výboru GKS ČSVTS. Je nositefom vyznamenaní: "Čestné-
ho uznania za zásluhy o rozvoj geodézie a kartografie"
[z rokov 1968 a 1974), "Pamatnej medaily" k ~O. výro-
čiu založenia KSČ (1971), _"Čestného uznailia Slovenskej
rady CSVTS" (1977), "Cestného uznania II. stupfla
Ústrednej rady (ÚR) ČSVTS" so strieborným odznakom
[1979], "Najlepší pracovník rezortu SÚGK" (1979], "Za-
slúžilý pracovník rezortu SÚGK" (1979) a ,Čestného
uznania I. stupřla ÚR ČSVTS" so zlatým ~dznakom
(1984J.

26. 10dna 1984 - s•. Jiřina PI!!iharová, vedoucí útvaru
z~sobování. v Geodé7:ii, n. p., Ceské Budějovice. V pod-
lUku pracuje od r. 1954, v roce 1979 jí byl udělen čestm',
titul ,.Nejlepší pracovník resortu ČÚCa(" a v roee 198':3
"Zasloužilý pracovník roso rtu ČÚGK". Je dlouholetou
funkcionářkou ZV ROH.

30. ledna 1984 - Ing. Zdeněk TytI, technický~ náměstek
ředitele Gcodézie, n. p., Plzeú. V podniku pracuje od
roku 1956 v různých vedoucích funkcíeh pí'es vedoucího
oddílu, provozu až po současnou funkci TN ředitele
podniku. Angažuje se jako instruktor MěV. KSČ, lektor
DPV, předseda KV spplečnosti geodézie a kartografie
a je též členem jejího UV. V roce 1972 byl vyhodnocen
jako "Nejlepší pracovník resortu ČÚGK" a v roce 1974
jako "Zasloužilý pracovník".

31. ledna 1984 - Ing. Monika ~Iikšovská, hlavní kontro-
lor v Geodézii, n. p., Praha. Ve vedoucích funkcích pra-
cuje v resortu od roku 1952 od vedoucího oddílu, pro-
vozu, střediska geodézie a další; zkušenosti z řídící
činnosti získala i na centrálním orgánu. Politicky se
angažuje jako aktivista OV KSČ a lektor ZO KSČ.
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10. února 1984 - Ing. Bohumil Trnka, vedoucí oddílu SG
Vsetín n. p. Geodézie v Opayě, dlouholetý politický
a veřejný funkcionář, držitel "Cestného uznání" ředitele
podni~u a PV ROH z roku 1977, d!žitel "Pamětní me·
dail" CSTV z roku 1979, držitel "Cestného odznaku"-
ČSTV a "Čestného uznání" ČSTV za rozvoj tělovýchovy
v okrese Vsetín z roku 1979.

13. února 1984 - Ing. Václav Mtiller, vedoucí střediska
geodézie v Ústí nad Orlicí. Ve vedoucích funkcích pra-
cuje od roku 1972, současnou funkci zastává od r. 1976.
V IDístě bydliště vykonává funkci místopředsedy OV
KSC a je členem plánovací a stavební komise MěNV ve
Vamberku.

16. febrUHra 1984 - Ing. Jozef Horemuž, námestnik ria-
ditefa Geodézie, n. p., Žilina. Narodil se vo VeTkom Bys-
terci [dnes časť okresného mesta Dolný Kubin). Zeme-
meračské inžinierstvo študoval na Slovenskej vysokej
škole technickej v Bratislave [1948-1952). V rokoch
1952-1953 pracoval ako geodet Banských projektov Tep-
lice v Čechách. Potom nastúpil vojenskú službu. Po jej
skončeni v roku 1955, prichádza na Oblastný ústav geo-
dézie a kartografie v Žiline [neskol' Ústav geodézie
a kartografie), kde do 31. 12. 1967 postupne vykonával
funkcie: vedúceho meračskej čaty, vedúceho oddielu a
vedúceho oddelenia technickej kontroly. V rokoch 1968
až 1972 posobil na Oblastnom ústave geodézie v Brati·
slave ako prevádzkový inžinier. V roku 1973 vykon§.val
funkciu vedúceho prevádzky Geodézie, n. p., Žilina a od
1. 1. 1974 je technickovýrobný námestník riaditefa Geo-
dézie, n. p., Žilina. Aktívne pracuje v politických a spo-
ločenských organizáciách. V rokoch 1964-1971 bol po-
slancom a členom Rady MsNV vo Vrútkach. Je nosi1te-
Tom vyznamenania "Najlepší pracovník rezortu SÚGK"
(1979).

19. února 1984 - doc. Ing. Jan }'ixel, docent na VAAZ
v Brně. Narozen v Veselí na Moravě, vystudoval reátné
gymnázium v Telči a VUT v Brně v r. 1952. Pedagogic-
kou dráhu započal jako odborný asistent na VUT Brno,
pak přešel na VTA se zaměřením na geodetickou astro-
nomii a geofyziku. Pro posluchače vydal skripta Geo-
detická astronomie II (1977), Geofyzika-magnetismus
(1978), Úvod ke studiu seismiky (1980) a učebnici
Geodetická astronomie I (1983). Odborné články a vý-
sledky výzkumu uveřejňuje ve Vojenském topogra-
fickém sborníku. Kromě povinností pedagogických je
aktivním funkcionářem ROH (předseda ZV ROH a člen
předsednictva ÚVOS pracovníků ČSLA). Byl vyzname-
nán titulem "Nejlepší pracovník" FMNO (1973), stří-
brným odznakem ROH (1976) a státním vyznamenáním
"Za vynikající práci .. (1978).

4. marca 1984 - Ing. Ján Hurník, vedúci cddelenia geo-
dézie a evidencie nehnutefností (EN) Slovenského úradu
geodézie a kartografie (SÚGK). Narodil sa v Pezinku
(okres Bratislava-vidiek). ,Po absolvovaní Slovenskej vy-
sokej školy technickej v Bratislave v roku 1953, nastúpil
na zememeračské odelenie technického referátu KNV
v Bratis'ave. Potom nastúpil na vojenskú službu. Po jej
skončení v roku 1955 prichádza na Oblastný ústav geo-
dézie a kartografie v Bratislave [neskol' Ústav geodézie
a kartografie a Oblastný ústav geodézie - OÚG), kde
do 31. 12. 1967 pracoval na prevádzke špeciálnych prác.
V rokoch 1968-1971 vykonával funkciu vedúceho Stre-
diska geodézie pre okres Bratislava-vidiek. V dobe od
1. 4. 1971 do 30. 4. 1972 posobil ako expert geofyzikál-
nej expedície v Alžírsku. Po návrate do konca roka 1972
vykonával funkciu námestníka riaditefa OÚG v Brati-
slave. Od 1. 1. 1973 pracuje na SÚGK. Zaslúžil sa o roz-
voj EN na Slovensku. Je predsedom Odbornej skupiny
EN Geodeticko-kartografickej spoločnosti ČSVTS. V ro-
koch :1974-1975 bol členom Redakčnej rady Geodetic-
kého a kartografického obzoru. Nemožno nespomenúť
jeho aktívnu činnosť v KSS a v ROH. Je nositefom vy-
znamenaní: "Najlepší pracovník rezortu SOGK" (1979)
a "Pamatnej medaily" Ministerstva pofnohospodárstva
a výživy SSR k 30. výročiu socialistického poTnohospo-
c1árstva a znárodnenia potravinárskeho priemyslu (1979].

5. března 1984 - Ing. Zdeněk Šimon, CSc., vědecký ta-
je~ník VÚGTK, v resortu pracuje od r. 1954, ve
VUGTK od r. 1964. Je význačným mezinárodně uzná-
vaným odborníkem v oboru gravimetrie. Angažuje se
v rámci mezinárodní spolupráce KAPG, je členem
atestační komise resortu, aktivně pracuje v ROH
a ČVTS.
11. března 1984 - Ing. ~liroslav Jarolím, ředitel Krajské
geodetické a kartografické správy ((KGKS) pro Západo-
český kraj v Plzni. V resortu pracuje nepřetržitě od roku
1954, z toho od r. 1972 na KGKS v Plzni nejprve jako
zástupce ředitele a od r. 1978 jako ředitel tohoto orgánu.
Po celou dobu výkonu těchto funkcí je aktivně zapojen
do politické a veřejné práce. Je držitelem titulu "Za-
sloužilý pracovník", který mu byl udělen v roce 1974.
30. března 1984 - Ing. Leo Sacher, vedoucí střediska
geodézie (SG) v Trutnově. Ve vedoucích funkcích pra-
cuje od roku 1971, z toho od r. 1973 jako 'Sedoucí SG.
Zastává funkci aktivisty a lektora OV KSC, výsledky
jeho pracovní a politické angažovanosti byly v roce 1973
oceněny udělením čestného titulu "Nejlepší pracovník
resortu ČÚGK".

Výročí 65 let:
22. ledna 1984 - Ing. Jan Kunčický, v aktivní službě,
vedoucí provozu mapování u Geodézie, n. p., Opava,
nyní v důchodu. Dlouholetý odborářský a veřejný
funkcionář v národních výborech, nositel státního vy-
znamenání "Za vynikající práci" z roku 1965, gO,sitel
resortního vyznamen~ní "Nejlepší pracovník" CUGK
z roku 1965, držitel "Cestného uznání" ředitele podniku
a PV ROH z roku 1974, nositel odznaku "Z~sloužilý
pracovník" podniku z roku 1979 a držitel "Cestného
uznání" MěstNV v Klimkovicích k 30. výročí osvobození
ČSSR Sovětskou armádou.
31. března 1984 - doc. Ing. dr. Josef Zeman, CSc.,
dlouholetý a významný pedagogický pracovník na
VUT v Brně, kde od r. 1945 dosud nepřetržitě působí.
Za tuto dobu vychoval, do geodeticko-inženýrských
disciplín zasvětil a pro praxi připravil stovky mladých
inženýrů zeměměřických, stavebních, architektů i inže-
nýrů příbuzných oborů, a to nejen přednáškami v rámci
denního studia, ale i ve studiu dálkovém a postgraduál-
ním, při školení vědeckých aspirantú a členskou účastí
ve dvou státních zkušebních komisích na VUT a příro-
dovédecké fakultě UJEP v Brne. S pedagogickou
a vědeckou činností úzce souvisí jeho bohatá činnost
publikační a přednášková mimo školu. Jako původní
vědecko-odborné články publikoval na 100 titulú v ze-
měměřických i jiných odborných časopisech či sborní-
cích. Kromě členství ve FV ROH a působení v Socia·
listické akademii je těžiště jeho masové a veřejné čin-
nosti v ČSVTS. Od r. 1960 j§ vědeckým tajemníkem
a členem předsednictva KV QSYT~ v Brně a členem
užšího výboru OS 1701 při CUV CSVTS Spol~čnosti
geodézie a kartografie v Praze. V rámci činnosti v CSVTS
se osvědčuje jako výborný iniciátor, organizátor, lekto
a garant rúzných akcí, zejména pro vzdělávání odpověd-
ných geodetů. Za dlouholetou úspěšnou činnost pedago
gickou, vědeckou, publikační, přednáškovou a politicko
výchovnou dostalo se doc. Zemanovi řady čestných
uznání.

Výročí 75 let:

6. ledna 1984 - Ing. Kamil Jurajda. Narodil se v Pře-
peřích u Turnova, vystudoval reálku v Jičíně a země-
měřické inženýrství na ČVUT v Praze v r. 1935. Po
novoměřické katastrální a civilně-geometrovské praxi
v Chustu, Brně a Uh. Ostrohu vedl krajskou kancelář
Komunotechny v Uh. Hradišti, sloučenou v r. 1953
do n. p. Geometra Brn~. Od r. 1954 ve sjednocené
geodetické službě byl u OUGK v Brně vedoucím speciál-
ního oddílu. Vynikal organizátorskými schopnostmi, kva
ního oddílu. Vynikal organizátorskými schopnostmi,
kvalitou prací a podal řadu zlepšovacích návrhú. V r.
1957-58 byl zahraničním expertem ve Vietnamu a v r.
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1959-60 v Egyptě. Své zkušenosti vždy poutavě ode-
vzdával ostatním spolupracovníkům v přednáškách
pořádaných ZP ČSVTS. Potom zaměřoval historické
památky a vedl rozsáhlé práce při zaměřování podzem-
ních prostor a chodeb měst Jihlavy a Znojma. V r.
1974-75 vypracoval technologii pro vyhotovení Tech-
nické mapy města Brna, které je ve stadiu realizace.
Jeho bohatá praktická činnost byla oceněna několika
resortními a podnikovými čestnými uznáními. Do dů-
chodu odešel v r. 1975, ale dosud pomáhá podniku
plnit úkoly jako brigádník.
1. března 1984 - doc. Ing. dr. Bedřich Polák. Po stu-
diích na vysoké škole stavebního inženýrství ČVUT již
od počátku své praktické činnosti se věnoval pracím
geodetickým a astropomickým. Nastoupil jako civilní
zaměstnanec do VZU v Praze. Za války pracoval v Ze-
měměřickém úřadu na řadě základních geodetických
prací. Po válce působil, jako odborný redakto~
v SNTL a od r. 1957 jako profesor na SPŠ stavebm
v Praze. VI'. 1964 'přešel jako docent na obor geodézie
a kartografie, FSv CVUT v Praze, kde pracoval až do r.
1974. Jeho publikační činnost je bohatá; je autorem
několika učebnic a mnoha odborných statí a článků.
Je stále činným členem skupiny geodézie a kartografie
spolku přátel NTM a jeho přednášky o slunečních hodi-
nách jsou vždy se zájmem sledovány.

Výročí 80 let:

7. ledna 1984- Ing. Bedřich K!uis, CSc. Rodák z Prahy,
vystudoval zeměměř. inž. na CVUT v Praze a působil
v 1. 1924-1925 jako asistent u prof. Petříka. Svoji
praktickou odbornou činnost začínal u známé foto-
grammetrické fy Ing. Duchoslav. V r. 1933 pomáhal
zakládat fotogrammetrické oddělení ministerstva veřej-
ných prací. Z větších prací, které prováděl, je třeba
jmenovat fotogrammetrické zaměření Sázavy. Později
přešel do ministerstva dopravy a techniky a začal se
zabývat otázkami přesné nivelace. Byl spoluautorem
metody tzv. opakované nivelace. V poválečných letech
se pak věnoval, již v resortu geodézie a kartografie, zcela
přesné nivelaci, jak ve své praktické, tak. i vědecké
odborné činnosti. V r. 1954 přechází do VUGTK, kde
pracoval až do odchodu do důchodu. Je zakladll.:-telem
výzkumu recentních vertikálních pohybů v CSSR.
Většina jeho odborných článků a statí je věnována
právě otázkám přesné nivelace. Veřejně byl činný ve
Spolku NTM a Společnosti pro dějiny věd a techniky při
ČSAV, kde zastával místo věd. tajemníka a předsedy
geodetické sekce.
14. ledna 1984 - Ing. František Štefek, význačný
geodet-praktik a konstruktér měřických p0I1!ůcek.
Po ukončení studií na vys. škole spec. nauk CVUT
v Praze, pracoval nejdříve jako asistent prof. Petříka.
Ze školy odešel do praxe u katastrální měřické služby.
Prošel několika kat. měřickými úřady a po válce zaklá·
dal měřické od. na technickém referátě KNV v Karlo-
vých Varech. Odtud přešel do družstva "Geoplán",
později "Geometra" a po jejich přiřazení do resortu
g. a. k. pracoval u OÚGK Praha. Jeho publikační
i přednášková činnost byla hojná a vždy vysoce hodno;
cená. Jeho neutuchající životní elán a zájem o rozvoJ
oboru by měly sloužit za vzor mladé generaci, které
vždy rád předával své zkušenosti.

Z dalších výročí připomínáme:

1. ledna 1954 - p'řed 30 lety byla Vládním nař'ízením
č. 1/1954 zřízena Ustřední správa geodézic a kartografic,
jako centrální orgán státní správy pro řízení odvětví
geodézie a kartografie v našem státě. Tím byly sloučeny
dosud roztříštěné služby geodézie a kartografie do jed-
notného samostatného resortu státní geodetické a karto-
grafické služby.
1. januára 1954 - pred 30. rokmi bola vládnym nanaae-
ním č. 1/1954 Zb. zriadená Správa geodézie a kartogra·
fie na Slovensku (SGK), ako o!Jlastný orgán Ústřední
správy geodézie a kartografie (USGK) pre riadenie slo-

venskej časti odvetvia geodézie a kartografie. Riadil ju
predseda, menovaný Zborom povereníkov. SGK bola pod-
,riadená povereníkovi miestneho hospodárstva, od roku
1958 povereníkovi vnútra. Pri reorganizácii štátnej sprá-
vy bola v roku 1960 zrušená. Organizácie geodézie a
kartografie na Slovensku bol! potom riadené priamo
ÚSGK až do federatívneho usporiadania v r. 1968.

1. jé.nuá,ra 1954 - pred 30. rokmi bol zriadený Geode~
tický, topngrafický a kartografický ústav v Bratislave
s pósobnosťou pre celé územie Slovenska v oblasti bu-
dovania geodetických základov, mapovacích, vytyčova-
cích a kartografických prác a geodetickej a mapovej
dokumentácie. 1. 1. 1957 bol rozčlenený na Geodetický
ústav v Bratislave (GÚ) - terajší GÚ, n. p., a Karto-
grafický a reprodukčný ústav v Modre-Harm6nii (od ro-
ku 1963 v Bratislave), z ktorého bola 1. 1. 1968 vytvo-
rená Kartografia, n. p., Bratislava, a od 1. 1. 1970 Slo-
venská kartografia, n. p., Bratisl,ava.

1. januára 1979 -- pred 15. rokmi bola zákonom SNR
zo dňa 28. 12. 1968 Č. 207/1968 Zb. o uiadellí mmister-
stiev a iných ústredných orgánov štátnej správy SSR
zriadená Slovenská správa geodézie a kartografie
(SSGK), ako ústredný orgán štátnej spráVYSSR ~a za-
bezpečenie civilných potrieb geodézie a kartografle. Po-
dra zákona SNR Č. 39/1973 Zb. o orgánoch geodézie a
kartografie bola s účinnosťou od 1. 7. 1973 SSGK pre-
menovaná nia Slovenský úrad geodézie a kartogl'afie.

3. ledna 1914 - před 70 lety se narodil ve Zdíkově (okr.
Prachatice)lng. Rudolf Voldán. Vystudoval zeměměřické
inž. na ČVUT v Praze. Celou svoji praktickou činnost
věnoval služběv resortu. Od r. 1946 kdy nastoupil u kat.
mĚř. úřadu v Plz ni prošel postupně mnoha vedoucími
funkcemi od vedoucího oddílu až po provozního inže·
nýra a ředitele OÚGK. Později byl též vedoucím odd.
KGKS v Českých Budějovicích. Rozsáhlá byla i jeho
činnost veřejná zaměřená k rozvoji jak našeho oboru,
tak i celé naší společnosti. Po dlouhou dobu působil
jako předseda MNV v Hluboké n. Vltavou. Jeho čin-
nost byla oceněna mnoha uznáními, diplomy a vyzna-
menáními. (Zemřel v r. 1983.)

3. ledna 1889 - před 95 lety se narodil v Pen číně u Pro-
stějova Ing. Rudolf Hanák, vrchní méřický rada a dlou-
holetý přednosta Kmú v Prostějově. Jeho nevšední
zájem o všechno, co byb v geodézii nové a pokrokové
(náš historik Ing. Pudr ho nazval "živou kronikou"),
obsáhlá korespondence s významnými zahraničními
geodety, aktivní účast ve stavovských spolcích a bohatá
publikační činnost v zeměměřických a. jiných časopi.
sech, zajistily mu trvalé přední místo mezi geodety
z období po 1. světové válce. (Zemřel 24. září 1966
v Prostějově na následky úrazu.)

18. januára 1909 - pred 75. rokmi sa narodil v Bytči
(okres Žilina) Pavol Zhorela. Ako absolvent vojenskej
akadémie pracoval na Vojenskom zemepisnom ústave
v Prahe na úseku topografie. V roku 1949 prešiel do
štátnej zememe1račskej služby. P6sobil najskdr v Brati-
sl,ave a potom v Žiline (Oblastný ústav geodézie a kar-
tografie, lnžinierska geodézia, n. p.) na viacerých úse·
koch, najma však v topografických prácach a pri za-
kladaní štátnej mapy hospodárskej a odvodenej. Svoje
vedomosti zhrnul do publikácií "Náuka o mapách v te-
réne" (Trnava 1942) a Busola (Trnava 1947]. V roku
1969 odišiel do d6chodku. Bol nositeTom rezortného vy-
znamenanía "Najlepší pracovník ÚSGK". Zomrel 15. 4.
1972 v Bytči.

27. januára 1829 - pred 155. rokmi sa narodil vo Vyš-
nom Skálniku (dnes Verké Teriakovce, okres Rimavská
Sobota) lán BoUo. Zememeračské inžiníerstvo študoval
v rokoch 1847-1851 v Pešti. Ako geodet p6sobil v ro-
koch 1851-1860 na Pohraní, v Gemeri a v TUrci; v 1'0-

koch 1860-1870 v Banskej Štiavnici a od roku 1870
v Banskej Byst'rici ako pracovník komorného panstva.
Zapájal sa do nároctno-kultúrnych podujatí. Bol zakla-
dajúcim členom Matice slovenskej. Napriek existenčným
problémom neporavoval v básnickej činnosti a stal sa
jedným z najvýznamnejších básnikov slovenského lite-
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rárneho romantizmu. Vrcholným dielom jeho básnickej
tvorby je "Smrť Jánošíkova" (1862]. Zomrel v Banskej
Bystrici 28. 4. 1881,

18. února 1564 - před 420 lety se narodil vPise Galileo
Galilei, významný italský matematik, fyzik a astronom,
profesor na univerzitách v Pise a Padově, zakladatel
mechaniky pohybu pevných těles, vynálezce kyvadlo-
vých hodin, nové konstrukce dalekohledu a jiných fyzi-
kálních a astronomických přístrojů. Byl průkopníkem
učení Koperníkova a za své názory byl tehdejší církevní
hierarchií persekvován. (Zemřel 8. ledna 1642 ve
Florencii).
19. marca 1929 - pred 55. rokmi sa narodil v Levoči
(ok'res Spišská Nová Ves) Ing. EU.I'en Adler, CSc. Po
skončení Slovenskej vysokej školy technickej v Brati-
slave .!SVŠT) v Doku 1952, pracoval v n. p. Banské pro-
jekty Bratislava. Vedeckovýskumnou činnosťou 50. začal
zaoberať od roku 1954 na Ústave stavebníctva a archi-
tektúry SAV, odkiaT prešiel v roku 1957 do Vedeckého
laboratória fotogrametrie pri Katedre geodézie Staveb-
nej fakulty (SvF] SVŠT. Vedeckú hodnosť kandidáta vied
získal v roku 1963. Bol propagátorom nOVýCh fotogra-
metrických (najma analytických) metód. Posobil tiež
ako pedagóg na odbore geodézia a kartografia SvF
SVŠT. Bol publikačne činn}' a aktívne prac:oval v Č:::VTS
a v Medzinárodnej fotogrametrickej spolocnosti. Bol no-
siteTcm "Strieborného odznaku ČSVTS". Zomrel 2. 6.
1982 v Bratislave.

1664 - pred 320. rokmi bola vydaná v poradí t1'et·a
najvačšia kniha sveta - tzv. VeTk,ýoostocký atlas. Ten-
to knižný unikát má úctyhodné rozmery: hmotn-:sf 120

kilogramov, výšku 1,66 m a pri roztvorení je 2,04 m
široký. Po úspešnej "omladzovacej kúre" v Lipsku, bol
v roku 1982 opať umiestnený v Univerzitnej knižnlci
v RostClCku (NDR).

1849 - pred 135. :rokmi sa zača~o s mapovaním Uhor·
sk a, a tým aj Slovenska, vo vefkých mierkach podfa ra-
kúskeho V:l)oru. Najsk6r sa začalo s vykon'Ívaním t,rian·
gulačných prác na tento účel. Vlastné mapovanie na
území Slovenska sa začalo až v rcku 1856. Mapovalo sa
postupne v bezprojekčnej (v rokoch 1856-1864, cca 260
katastrálnych území - KÚ), stereografickej [v rokoch
1866--1925, prevažn'í časť KÚ), a valcovej (v rokoch
1912-1925, 55 KÚ) sústave.

V přípravě pro příští GaKO jsou:

TREŠL, J.: Měření tíhového zrychlení balistickými
metodami

MICHAL, J.: Modernizace pedagogického procesu
v předmětu Evidence nemovitostí

PRAVDA, J.: Kartografické vzorníky Geografického
ústavu SAV

KOLÁŘ, V.: Ověřování znalostí pracovníků podniku

Soutěž GEOFOTO'79
Auto)': J. Pomije, Geodézie, n.p., Č. Budějovice
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Odborná literatura pro čtenáře, kteří nejsou specia-
listy v daném oboru, klade mimořádné nároky na me-
todickou zkušenost autorů. Ukázkovou a potřebnou
prací v tomto směru v oblasti matematiky je knížka

Leonard Gillman - Robert H. Mc Dowell

MAIEMAIICKA ANAlÝZA
Učebnice základů diferenciálního a integrálního počtu funkcí
jedné a více proměnných. Uvádí řadu řešených příkladů, úloh
k samostatné práci a ukázek nejrůznějších aplikací.

Integrál

Rozsah

Mnohostrannost použití

Čísla a funkce

Limita a spojitost

Derivace a jejich použití

Použití integrálu

Logaritmus a exponenciála

Goniometrické funkce

Vektory v rovině

Polární souřadnice

Prostorové souřadn ice, vektory a křivky

Funkce více proměnných

Parciální derivace

Vícenásobné integrály

Nekonečné řady

Diferenciální rovnice

Posluchačům vysokých škol technického i humanitního směru,
inženýrům a technikům v praxi.
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