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528.2.001.1
PELLINEN, L. P.
Perspektivy rozvoja vedec,kého výskumu v ob:as:i
astronomlckej geodézle
Geodetický a kartografický obzor, 33, 1987, Č. 12, str.
327-330, lit. 1
Súčasné a perspektlvne možnosti využívanla prostrled-
kov kozmlckej geodézle prl určovaní tvaru a rozme-
ru Zeme I jej gravltačného pola. Budovanle geodetic-
kých sletí pre tvorbu a údržbu súradnlcového systému.
Formulácla vedeckých problémov výskumu pre naj-
bllžšle obdoble. Súčasný stav geodynamIckých výsku-
mov globálnych a lokálnych javov, Ich význam a per-
spektivy prl štúdlu procesov odohrávajúclch sa v zem-
skej kOre.

528.9••313",,1995"
MATULA, Z.
Slovenská kartografla do roku 1995
Geodetický a kartografický obzor, 33, 1987, Č. 12, str.
330-334, 5 tab., lit. 2
Prlpomína sa 30. výročle vzniku samostatnej karto-
graflckej organlzácIe na Slovensku. Ďalej na zákla-
de analýzy súčasného stavu sa naznačujú hlavné úlo-
hy kartografickej tvorby v nadvilznostl na dlhodobý
rozvoj rezortu Slovenského úradu geodézle a karto-
grafie a podmlenky Ich zabezpečenla.

528.482.4
VYSKOCIL, P.
Vlastnosti pole vodorovné deformace a studium re-
centních pohybd zemské kdry
Geodetický a kartografický obzcr, 33, 1987, Č. 12, str.
335-340, 5 obr., lit. 13
Základní údaje a rovnIce sloužící k odvození hlavních
parametrů pole deformace. VstupnímI údajI jsou sou-
řadnIcové rozdíly - vodorovné pohyby - nebo časo-
vé změny délek, resp. úhlů. Uvedené postupy obo-
hacují možnosti analýzy vodorovných pohybů, které
jsou vyjadfovány veličInamI srozumitelnýmI v jiných
oborech, jako je stavebnIctví, mechanika zemln apod.
Popsané postupy nacházejí uplatnění při aplikacích
v Inženýrské geodézli a výzkumu recentních pohybů
zemské kůry.

771+528.8
KRAUS, V. - OPELIK, J.
Ceskoslovenský vyvolávací automat filmových pásd
Geodetický a kartografický obzor, 33, 1987, Č. 12, str.
341-345, 5 obr., 1 tab., lit. 3
Popis vyvolávaclho stroje VAU, základní údaje o jeho
funkci a hodnoceni rozhodujicích zpracovatelských
parametrů. Rozbor provedených zkoušek a vyhodno-
cení příslušných grafů. Návrh konstrukčnich úprav
stroje a předpoklad využiti vyvolávaciho stroje pro
zpracování filmových pásů, exponovaných při plnění
úkolů leteckého dálkového průzkumu.

528.2.001.1
nEnlH1HEH, 11. n.
nepcneKTMBbl pa3BMTMII HSYIIHblX Mccne,qoBsHMH
B o6nscTM SCTpoHoMo·reo,qe3MM
reo,qe3H4ecKHH H KapTorpaepH4ecKHH 0630P, 33,
1987, N° 12, CTp. 327-330, nHT. 1
COBpeMeHHble H nepcneKTHBHble B03MOlKHOCHI npl1-
MeHeHHH KocMH4ecKoH reo,qe3HH npH onpeAeneHHH
epOpMbl H pa3MepoB 3eMnH H ee rpaBHTa"'HoHHoro
nonH. C03AaHHe reOAe3H4eCKHX ceTeH AnH 06pa30-
BaHHH H 06HoBneHHH CHCTeMbl KoopAHHaT. <POPMY-
nHpoBKa HaY4Hblx np06neMM HccneAoBaHHH Ha 6nH-
lKaHWHH nepHoA. COBpeMeHHoe COCTOHHMe reoAH-
HaMH4eCKHX HccneAoBaHHH rn06anbH~x H MeCTH~X
lIBneHHH, HX 3Ha4eHHe H nepcneKTHB~ npH M3Y4&
HHH npo",eccoB, npoHcxoAH~HX B 3eMHOH Kope.

528.9"313",, 1995"
MATYIlA,3.
CnoBs4KsII KspTorpsepMII ,1101995 r.
reoAe3H4ecKHH H KapTorpaepH4ecKHH 0630P, 33,
1987, N° 12, CTp. 330-334, 5 Ta6., nHT. 2
npHnoMHHaeTcH 30-H rOAOB~HHa 06pa30BaHHH ca-
MocToHTenbHoH KapTorpaepH4ecKoH opraHH3a"'HI1
B CnOBaKHH. no aHanH3Y COBpeMeHHoro COCTOHHHH
YKa3aHbl rnaBHble 3aAa4H KapTorpaepH4eCKoro TBOp-
4eCTBa, npHHHMaH BO BHHMaHHe AonroBpeMeHHoe'
pa3BHTHe BeAoMcTBa CnOBa"'Koro ynpaBneHHH reo-

'Ae3HH H KapTorpaepHH H ycnoBHH HX 06ecne4eHHH.

528.482.4
BbICK041111l, n.
CBOHCTBS nonll ropM30HTsnbHOH ,qeepopMS4HH H
M3YlleHMe COBpeMeHHblX ,qBHlKeHMH 3eMHOH KOpbl
rP.O.lle3•.•4eCKHH H KapTorpaepH4eCKHH 0630P, 33,
1987, N° 12, CTp. 335-340, 5 pHC., nHT. 13
OCHoBH~e AaHH~e H ypaBHeHHH AnH B~BOAa oc-
HOBHblX napaMeTpoB nonH AeepopMa"'HH. B BHAe
BXOAHblX AaHHblX Hcnonb3YlOTcH pa3HocTH KOOPAH-
HaT - ropH30HTanbHble ABHlKeHHH - HnH BpeMeH-
Hble H3MeHeHHH AnHH HnH yrnoB. npHBeAeHHaH Me-
TOAHKa 060ra~aeT B03MOlKHOCTHSHanH3a ropH30H-
TanbHblX ABHlKeHHH, KOTopble BblpalKalOTcH C no-
MO~blO BenH4HH nOHHTHblX B ApyrHx cne"'Hanb-
HOCTHX,KaKHMH HBnHIOTCHcTpoHTenbcTBo, MexaHHKa
nopoA H AP. OnHcaHHble npo",eccbl HaxoAHT ce6e
npHMeHeHHe B HHlKeHepHoH reoAe3HH H HccneAo-
BaHHH cOBpeMeHHblx ABHlKeHHH 3eMHoH KOpbl.

771 +528.8
KPAYC, B. - OnEIlIIIK, R
4exocnoBs4KMH npollBnll1014HH SBTOMST pynoHHblx
nneHOK
reoAe3H4ecKHH H KapTorpaepH4ecKHH 0630P, 33,
1987, N° 12, CTp .341-345, 5 pHC., 1 Ta6., nHT. 3
OnHcaHHe npoHBnHIO~eH MaWHHbl VAU, OCHOBHble
AaHHble o eH epYHK"'HH H o",eHKa pewalO~Hx napa-
MeTpoB 06ps60TKH. AHanH3 npoBeAeHHblx HcnblTa-
HHH H o",eHKa pe3ynbTaToB no rpaepHKaM. npoeKT
KOHCTPYK",HOHHbIXoepopMneHHH MaWHHbl H npeAno-
nOlKeHHe npHMeHeHHH npoHBnHIO~eH MaWHHbl AnH
06pa60TKH pynoHHblx nneHoK, 3KCnOHI1pOBaHHblx
npH BblnonHeHHH 3aAa4 a3poKocMH4ecKoro AHCTaH-
"'HOHHoro 30HAHpoBaHHH.



528.2.001.1
PELLINEN, L. P.
Perspektive der Entwieklung wissensehaftlieher For-
sehung im Gebiet astronomiseher Geodiisie
Geodetický a kartografický obzor, 33, 1987, Nr. 12,
Seite 327-330, Lit. 1
Gegenwiirtige und perspektive M5glichkeiten der
Nutzung von Mitte!n der kosmischen Geodasie bei Be-
stimmung der Form und Dimensionen der Erde und
ihres Gravitationsfeldes. Griindung geodatischer Netze
fiir Bllden und Laufenthaltung des Koordinatensystems.
Formulieren wissenschaftlicher Forschungsprob'emefiir nachsten Zeitabschnitt. Gegenwartlger Zustand geo-
dynamischer Forschungen der globalen und lokalen
Erscheinungen, ihre Bedeutung und Perspektiven
belm Studium der Prozesse, die ln der Erdkruste vel'-
laufen.

528.9,,313" ,,1995"
MATULA, Z.
Slowakisehe Kartographie bis zum Jahre1995
Geodetický a kartografIcký obzor, 33, 1987, Nr. 12,
Seite 330-334, 5 Tab., Lit. 2
Der 30. Jahrestag der Entstehung selbstiindiger kar-
tographischen Organisation in der Slowakel wlrd erln-
nert. Auf Grund elner Analyse des gegenwiirtigen Zu-
standes wurden weiter die Hauptaufgaben der ,Kal'-
tenherstellung. die auf langfristlge Entwicklung
des Ressorts des Slowaklschen Amtes flir Geodiisie und
Kartographle ankniipfen, und die Bedlngungen deren
Sicherung vermerkt. .

528.482.4
VYSKOCIL, P.
Eigensehaften des Feldes der horizontalen Deforma-
tion und Studium der rezenten Bewegungen der Erd-
kruste
GeJdetický a kartografIcký obzor, 33, 1987, Nr. 12,
Seite 335-340, 5 Abb., Lit. 13
Grundangaben und Gieichungen, die ZUl' Ableltung der
Hauptparameter des Deformationsfeldes dienen. Ein-
trlttangaben sind dle Koordinatendlfferenzen - hOr!-
zontale Bewegungen - oder Zeitiinderungen von Lan-
gen bzw. Winkeln. Angegebene Verfahren bereichern
die M5glichkeiten der Analyse von horizontalen Be-
wegungen, die in Gr5~en, di.e in anderen Fachgeble-
ten wle Bauwesen, Erdstoffmechanik u. a. verstandlich
sind, kenntlich gemacht werden. Beschriebene Vel'-
fahren machen slch geltend bei Applikationen 'in In-
genieurvermessungen und in der Forschung rezenter
Bewegungen der Erdkruste.

771+ 528.8
KRAUS, V. - OPELIK, J.
Tseheehoslowakischer Entw:c~lungsautalllat der Film-
streUen
Ge~detický a kartografický obzor, 33, 1987, Nr. 12,
Seite 341-345, 5 Abb., 1 Tab .. Lit. 3
Beschreibung der Entwlcklungsmaschine VAU, Grund-
angaben iiber ihre Funktion und Auswertung der ent-
scheldenden Verarbeltungsparameter. Analyse der
durchgefiihrten Proben und Auswertung zustandlger
Diagramme. Vorschlag VOn KonstruktionadaptatiDnen
der Maschlne und Voraussetzungen der Nutzung der
Entwlcklungsmaschine fiir Verarbeltung von Film-
strelfen, dle bel Erfiillung der Aufgaben der Flugfern-
erkundung exponlert wurden.

528.2.001.1
PELLINEN, L. P.
The Pl!rspeetives nf a Developement of Se,iéntifie R,e-
seareh in a Sphere of Astronomie Geodesy'
Geodetický a kartografický obzor, 33, 1,987, No. 12,
pp. 327-330, 1 ref. .
The contemporary and. perspective possibilities of ut!-
lizing space geodesy in determlning the shape and the
dimenslons of the Earth and Its gravity field. Estab-
lishment of the' geodetic nets for creatlon and ma in-
tenance of a coordinate system. Formulating the scien-
tiflc problems of research ln the nearest period. The
contemporary state of geodynamic research of the
global and local phenomena, their significance and the
perspectives in study Ing the processes in the Eartll
crust.

528.9,,313",,1995"
MATULA, Z.
The Slovak Cartography up to the Year 1995
Geodetický a kartografický obzor, 33, 1987, No. 12,
pp. 330-334, 5 tab., 2 ref.
The 30th anniversary of the rise of the independent
cartographic organizatlon in Slovakia Is mentioned. In
the consequence of the analysis of the contemporary
state, the maln Jasks of cartographlc creation are sug-
gested, consldering the long-term developement of
the branch of Slovak Office for Geodesy and Carto-
graphy, as well as the conditlons of their security.

528.482.4
VYSKOCIL, P.
Proper!ies of the Field of the Horlzontal Deformation
and the Study uf.. the Earth's Reeent Crustal Move-
ments
Geodetický a kactpgraLcký obzor, 33, 1987, No. 12,
rp. 335-340, 5 fig., 13 ref.
basic inforrI!ation and equations for derlvlng main
purameters of the defprmation field. Input data are
differences .of .coordinates - horlzontal movements
_. 01' temporal' changes of lengths, resp. angles. Pre-
s&nted processes enricl). possibilities of analyslng ho-
rizontal movements, which are expressed by means of
quantities, lntelliglble in other branches, I. e. bl,lll-
ding industrv. s·oltmechanics etc. Described .proces-
ses are applicable in englneering geodesy and tha
l'esearch of tha Earth's crustal movements.

771+ 528.8
KRAUS, V.
Czeehoslovak
Strlps
Geodetický a kartograLcký obzor, 33, 1987, No. 12,
pp. 341-345, 5 fig., 1 tab., 3 ref.
Description of the VAU developing machine, basic
informatIon on its function and evaluation of deci-
sive processing parameters. Analysis of carried out
tests and plotting the corresponding graphs. Propo-
sal of constructional Improvement of the machine and
preposltion on using the deiialoping machine for pro-
cessing film reels, e)(posed in airplane remote sen-
slng. ...

OPELÍK, J.
Automatie Developing .Maehine of Film
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Perspektívy rozvoj a vedeckého výskumu
V oblasti astronomickej geodézie

L. P. Pellinen,
CNIIGAiK, Moskva,

ZSSR

Za posledných 10-15 rokov [IJ predložili geodeti
viacero návrhov, v ktorých sa hovorilo o aktuálnosti
vytvorenia geodetickej siete nultého rádu alebo zá-
kladnej astronomicko-geodetickej siete, pozostávajú-
cej z niekol'kých desiatok bodov predstavujúcich
kostru, ktorou by sa realizoval a udržiaval súradnicový
Rystém v najšej krajine. Vyzdvihovala sa nevyhnut-
nORťorganizovať na niektorých bodoch stálu službu
určovania súradníc s ciel'omštúdia rotácie Zeme (urče-
nia vzťahu zemského a nebeského súradnicového systé-
mu) a iných planetárnych geodynamických javov.

Predpokladalo sa, že významnú úlohu pritom bude
hrať vel'mi presná polygonometria, ako metóda budo-
vania siete. Postupne sa zohl'adňovala skutočnosť,
že čím ďalej tým viac sa rozširujú možnosti využitia
umelých družíc Zeme (UDZ). Napr. dnes je k dispozícii
dopplerovská apartúra i dobre rozpracovaná metodika
jej využitia (metóda translokácie), ktorá umožňuje
dosiahnuť na vzdialenosť 200 km i viac ovel'a vyššiu
presnosť v určení vzájomnej polohy ako klasickými
geodetickými metódami. Objavili sa reálne možnosti
rýchlej tvorby nového, vysokopresného sposobu bu-
dovania v zásade s využitím kozmických prostriedkov.

V ďalšej perspektíve je účelná organizácia stálej
služby určovania parametrov rotácie Zeme, zahrňujú-
ca 6-12 bodov (observatórií), pričom práce na týchto
bodoch treba vykonávať spoločne s roznymi zložkami.
Práve tieto body alebo observatóriá budú základom
ako pri výskume planetárnych geodynamických javov
tak aj pri rozvoji všetkého následného geodetického
budovania alebo pri tvorbe jednotného súradnicového
systému. Poznamenávame, že v USA a v niektorých
iných krajinách už našli využitie nové kozmické pro-
striedky určovania polohy. Tak napríklad šesť rokov
sa vykonávajú pozorovania vel'mi presnými laserovými
systémami na vysoké UDZ "LAGEOS", čo umožňuje
určovať absolútne súradnice s presnosťou vyššou ako
decimeter. Prá ve tak dáva vysokú presnosť metóda
rádiointerferometrie s velmi dlhou základnicou, pri
využití ktorej sa pozorujú mimogalaktické rádiové
zdroje - kvazary. Pozorovania UDZ "LAGEOS"
a rádiointerferometrická metóda s velmi dlhými zá-
kladnicami, ktoré majú k dispozícii nielenstacionárne,
ale i premiestňova.cie prostriedky, sa považujú za
najefektívnejšie pre údržbu jednotného súradnicového
systému na dlhšiu dobu.

Rozpracované metódy budovania zabezpečia na-
plnenie vysokých požiadaviek na základné geodetické
siete ako jediného priestorového komplexu, zabezpe-
čujúceho presnosť 1-2 m (ale perspektívne ešte
vyššiu). Nehovoríme tu o veľmi presnej nivelácii, na
ktorú sú požiadavky ďaleko vyššie a budú rozobrané
spolu s problémami geodynamiky. Súčasná astrono-
micko-geodetická sieť musí byť vztiahnutá do velmi
presnej kostry. Práve tak bude treba vykonávať práce

na údržbe vybudovaných geodetických štruktúr, ktoré
okrem už spomenutej celkovej presnosti musia zabez-
pečiť presnosť určenia vzájomnej polohy susedných
bodov siete rádovo na 7-10 cm. Musíme podčiarknuť,
že geodetické siete treba považovať za priestorové,
pričom sa na radiálne súradnice nekladú menšie
požiadavky ako na rovinné. To sa vždy uskutočňuje
kozmickými sposobmi, pričom pozemnými metódami
Ra radiálne súradnice dORtávajú oddelene. Preto pri
rozbore otázok budúceho rozvoja alebo využitia
pozemných metód a tomu zodpovedajúcich vedec-
kých vÝRkumov treba zvlášť venovať pozornosť
určeniu radiálnej polohy.

S ohl'adom na uvedené možno formulovať tieto naj-
bližšie vedecké problémy:
1. Rozpracovanie programu tvorby súradnicovej RúRta-

vy. Taký program musí predvídať ako rozvoj po-
zemných sposobov budovania, vrátane ich zhuRtenia
a obnovy, tak aj kozmických.

2. Výskum metód riešenia geodetických úloh s vy-
užitím perspektívnych kozmickfch geodetických
a navigačných komplexov.

3. Zostavenie máp výšok kvázigeoidu s využitím celého
súboru existuj úcich astronomicko-geodetických,
gravimetrických a družicových údajov.

4. Vyrovnanie astronomicko-geodetickej siete a vy-
plňujúcich sietí, vrátane technológie automatizova-
ného zostavovania katalógov súradníc a vytvorenie
stáleho centrálneho katalógu súradníc na základe
samočinných počítačov. Spoločné vyrovnanie po-
zemných a kozmických vÝRledkovbudovania.

Ďalšie perspektívy rozvoj a geodetických prác budú
vo vel'mi veTkej miere zviazané s progresom kozmic-
kých prostriedkov. Tak napr. už teraz sa v USA
vytvára súhviezdie vysokých navigačných družíc
globálneho polohového systému (GPS), ktoré, ako
ukazujú projekty i prvé skúsenosti, poskytujú mož-
nosť pri ich pozorovan.í rádiointerferometrickou metó-
dou z dvoch pozemných staníc vzdialených od seba
200 km získať vzájomnú polohu, týchto dvoch staníc,
s presnosťou vyššou ako decimeter. Na druhej strane
možno očakávať, že rozvoj pozemných inerciálnych
prostriedkov, vrátane gyroteodolitov, tiež prinesie
nové do budovania geodetických sietí. Perspektívne
to umožní zaobísť sa bez vysokých stavieb geodetic-
kých signálov. To prudko zníži náklady prác pri budo-
vaní a údržbe geodetických bodov a povedie k mini-
málnemu výrubu lesa a narušeni u prírodného pro-
stredia.

Otázky štúdia tvaru Zeme a jej vonkajšieho gravitač-
ného pol'a boli vždy predmetom výskumu CNIIGAiK
a iných vedeckých kolektívov: fundamentálne teoretic-
ké problémy, z ktorých najvýznamnejším prínosom
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bola zásadná teória, rozpracovaná M. S. Molodenským;
praktické problémy venované konkrétnemu odvode-
niu parametrov tvaru a gravitačného poIa Zeme;
prístrojové, venované vytvoreniu aparatúry i techno-
lógie pre gravimetrické mapovanie pevniny a mora.
Všetky spomenuté smery výskumu sa zachovajú aj
v budúcnosti, ale zmenia svoj obsah v závislosti od
súčasných možností štúdia vonkajšieho gravitačného
poIa Zeme a požiadaviek na toto štúdium.

Najvyššie súčasné požiadavky poznania základných
parametrov tvaru a gravitačného poIa Zeme vyžadujú
prognózovanie pohybov špecialiwvaných navigač-
ných, geodetických a geodynamických UDZ. Pl'edsa
však samotné kozmické metódy sú základným pro-
striedkom planetárnych výskumov zemského gravi-
tačného poIa. Ukážeme to na príklade.

V súčasnosti sú uvedenými metódami určené geo-
centrická gravitačná konštanta s relatívnou presnosťou
10-8 (súčin univerzálnej gravitačnej konštanty a hmot-
nosti Zeme), rozmery Zeme 2 X 10-7, rovníková sila
tiaže 10-7• Presnosť určenia sploštenia Zeme umožnila
zachytiť jeho dlhodobé zmeny hodnotou v relatívnej
miere 3 X 10-9 za rok. Takéto parametre už možno
uvažovať v zadaní riešenia súradnicových geodetic-
kých úloh i v určovaní základných vlastností anomál-
nych častí tvaru Zeme a jej gravitačného poIa.

Možno očakávať, že budúce práce určovania para-
metro v tvaru a gravitačného poIa Zeme budú v zásade
venované určovaniu parametrov anomálneho poIa.
Je nevyhnutné zaoberať sa metódami odvodenia uve-
dených parametrov a hodnotenia ich presnosti s využi-
tím nielen tradičných astronomicko-geodetických
a gravitačných údajov i existujúcich tradičných metód
analýzy porúch orbít, ale aj novými priamymi metó-
dami, vychádzajúcimi z určenia radiálnych súradníc
v spojení s údaj mi geometrickej nivelácie, družicovej
altimetrie, medúdružicových meraní a družicovej
gradientometrie. Bude sa pokračovať vo výskume
výberu najvhodnejších systémov parametr ov zároveň
s koeficientmi pri sférických funkciách, ktoré nie sú
vhodné pri opÍsaní detailov gravitačného po]'a. So
zvyšovaním presnosti výsledkov sa dospeje k zdokona-
leniu teórie riešenia okrajových úloh geodézie. Bude
potrebné prihliadať na rozne jemné efekty, napr. ne-
hladinový povrch morÍ aoceánov, roznosť nuly pri
nivelácii v roznych krajinách, vplyv atmosféry a nie-
ktoré geodynamické efekty.

V poslednom desaťročí rýchlo vzrástli možnosti
a ešte rýchlejšie požiadavky na určovanie takých de-
tailných javov tvaru Zeme, ako sú výšky jej fyzického
povrchu a kvázigeoidu na pevnine nad výpočtovým
elipsoidom, ale tiež zodpovedajúce výšky povrchu
oceánov a hladinových ploch na mori, zvislicové od-
chýlky a elementy gravitačného poIa v roznych
výškach. Taká situácia potrvá ešte dlhú dobu. Ako
príklad nového smeru vo využití gravitačných údajov
uvedieme, že tieto spolu s altimetrickými údaj mi
umožňujú určiť odchýlku povrchu mora od hladino-
vých ploch, čo zasa dáva možnosť študovať dynamiku
oceána - rýchlosti a smery povrchových prúdení.
V súvislosti s rýchlo narastajúcim objemom infor-

mácií o gravitačnom poli Zeme, jeho výskum je možný
len využitím predností výpočtovej techniky. So zrete-

]'om na jej rozvoj možno reálne plánovať prieskumné-
experimentálne a nás ledne i výrobné práce s automa,
tizovaným výpočtom a grafickým zobrazením elemen-
tov gravitačného poIa Zeme a jej tvaru.

Pri vykonávaní budúcich gravimetrických prác na pev-
nine a na mori existujú špecifiká, ktoré si preto oddele-
ne pre jednotlivé typy prác všimneme.
PodIa doterajšej predstavy bude gravimetrická me-

tóda pri prácach na pevnine jediná na podrobný vý-
skum tvaru a gravitačného po]'aZeme. Predsa je treba
pripomenúť, že hromadné práce gravimetrického
prieskumu sa vykonávajú s takou presnosťou a husto-
tou, že ich výsledky s rezervou vyhovujú geodetom pr i
výpočte anomálií sily tiaže a iných elementov gravi-
tačného po]'a Zeme. Starosťou geodetov je vytvorenie
a údržba podkladu gravimetrického mapovania vo for-
me základnej siete a siete prvého, možno i druhého
rádu, metrologické zabezpečenie prác vytvorením
etalónových polygónov.
Druhý doležitý smer činnosti geodetov v oblasti

gravimetrie na pevnine je využitie tiažových meraní
pri riešení geodetických úloh. Treba poznamenať, že
potenciálne možnosti zvýšenia pl'esnosti tiažových
meraní ani zďaleka nie sú vyčerpan~ ako v stacionár-
nych, tak aj v terénnych podmienkach. Gmvimetrická
metóda je v zásade schopná zistiť ti'3 iSGaefekty ako
metóda veImi presnej geometrickej nivelácie, ale
v spojení s ňou umožňuje rozdeli6 účinky, ktora sú
zviazané s geometrickými výškovými zmen3.mi po-
vrchu a so zmenami gravitačného pola. V dosedku
mobilnosti je gravimetrická metóda osobitne cenná
pri štúdiu premiestňovania vody a iných pohyblivých
komponentov (nafta, plyn) v zemskej kóre.
Na základe uvedeného treba považovať za vážnu

úlohu, práce na tvorbe pozemnej gravimetrickej apa-
ratúry najvyššej presnosti a v nemenšej miere na
rozpracovaní technológie využitia takej aparatúry.
Poznamenávame, že úspešné využitie vysokopresného
kyvadlového komplexu "Agat", vytvoreného v CNII-
GAiK, ukázalo, že kyvadlová aparatúra nezostáva ani
v presnosti ani aplikačnými vlastnosťami za balistic-
kými pristrojmi a statickým gravimetrom. Účelne
vykonané práce na tvorbe nových vzoriek kyvadlo-
vých prístrojov dávajú vyššiu presnosť ako "Agat"
dva až trikrát (rádovo 0,2 [l-m.s-2). Takéto prístroje
sa budú s výhodou spájať s balistickými pri perma-
nentnom sledovaní variácií sily tiaže na vybraných
základných bodoch. Tie nájdu uplatnenie pri pravi-
delných opakovaných prácach na ďalších bodoch.
Súčasne treba pokračovať v prácach na využití balis-
tických prístrojov, najma transportabilných, na geo-
detické účely. Tradíciou vysokopresných prác v našej
krajine pri rozvinutí gravimetrických sietí vždy bolo
využitie aparatúry založenej v zásade na róznych
princípoch. To umožňovalo lepšie zhodnotenie reálnej
presnosti meraní a vcelku získať presnejšie a hodnover-
nejšie výsledky. V ďalšej perspektíve je nevyhnutné
garantovať presnosť 0,01-0,05 lLm.s-2• Preto treba
nájsť, okrem už spomenutých, iné cesty merania sily
tiaže, najma kryogenné gravimetre, pri ktorých sa
využíva jav supravodivosti.
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Ak hovoríme o budúcich prácach na mori, treba
pripomenúť, že s rozvojom metédy družicovej alti-
metrie a perspektívne systÉm "družica - družica"
a gradientometria, budú vytvorené prostriedky, ktoré
dovolia ďaleko rýchlejťie a ekonemickejšie ako gravi-
metrická metéda získať stredné charakteristiky gravi-
tačného pofa (napr. stredné anomálic sily tiaže pre
geografický lichol:ežník 1° X 1°). Avšak na pedstate
sa nič nezmení, pokiaf sa nenahradí gravimetrické
mapovanie s určovaním bodových hodnót sily tiaže
i zvislicovej odchýlky. Toto je veTmidOležité pri štúdiu
nepravidefnosti monkÉho povrchu, o čem ,me už skór
hovorili.

S rozvojom prostriedkov štúdia tvaru Zeme a jej
gravitačného pofa, so zvýšením presnosti a s rozšíre-
ním možností dostatočne častých opakovaných meraní,
nadobúda stále vačší význam určovanie zmim polohy
bodov zemského povrchu a elementov gravitačného
pofa Zeme v závislosti na čase. Objavilo "a nové člene-
nie vied o Zemi a tá časť, ktorá i"a zaoeerá týmito
problémami ako aj interpretáciou dosiahnutých vý-
sledkov, dostala názov "gecdynamika". Geodynamic-
ké výskumy zaujímajú stále významnejšie miesto
v základných práca( h, ktoré vykonávajú gecdeti.
Tieto práce sa stanú hlavnou nápJňou gecdMie, ktorá
z tohto aspektu lude zviazaná s ycdami o ZEmi.

Rozoberme možnosti výskumu globálnych geedy-
namických javov, dotýkajúcich Fa celej Zeme a ďalej
vefkomierkových, regionálnych a lokálnych, ktoré sa
vzťahujú na oblasti o rozsahu nie vačšom ako 10 000,
1000 a 100 km. V súčasnosti Fa nejvačšie úspechy do-
siahli v štúdiu celého radu globálnych javov (pohyb
pólov, variácia rýchlosti rotácie Zeme, prílivov) a na
druhej strane lokálnych javov (štúdium vertikálnych
a horizontálnych pohybov zemskej kóry a variácií
sily tiaže v medziach lokálnych geodynamických po-
lygónov). O niečo širšie sú skúmané vertikálne pohyby
zemskej kóry, hodnotenia ktorých na základe opako-
vaných nivelácií sú už k dispozícii pre oblasti o vačšom
rozsahu ako 1000 km.

Výskumy globálnych javovsa tradične vykonávajú
mnohé desaťročia metódami astronómie a gravimetrie
za účasti permanentne pracujúcich staníc a observa-
tórií na podklade koordinovaných plánov. Za posled-
ných 15 rokov sa na tento cief začali využívať koz-
mické metódy, dopplerovské a laserové pozorovania
UDZ, laserová lokácia Mesiaca a metóda rádiointer-
ferometrie s vefmi dlhými základnicami. Nové pro-
striedky sa ukázali natofko efektívne, že dnes sú
základnými pri určovaní parametrov rotácie Zeme,
pričom sa aj ďalej uplatňujú tradičné prostriedky.
Činnosť služieb k štúdiu rotácie Zeme a prílivov je
nevyhnutná pre geodetov pri spracovaní výsledkov
získaných astronomickým, gravimetrickým alebo dru-
žicovým pozorovaním. Preto je potrebné venovať
pozornosť činnosti služieb, stanoviť požiadavky pres-
nosti dosahovaných výsledkov, sledovať zmeny v po-
lohe staníc a observatórií v zemskom súradnicovom
systéme. Persepktívne sa zúčastniť na činnosti staníc
vybavených novšími kozmickými prostriedkami, vstu-
pujúcich do opornej geodetickej alebo gravimetrickej
siete.

Lokálne geodynamické javy sa študujú v naseJ
krajine cestou vykonávania prác na početných geody-
namických polygónoch, vybudovaných podnikmiHlav-
nej správy geodézie a kartografie (GUGK), ale tiež
inštitúciami Akadémie vied ZSSR a zviizových
republik. Hlavný cief týchto výskumov je štúdium
deformácií zemskej kóry a sú orientované predovšet-
kým na zistenie kinematických príznakov zemetrasení,
s ciefom vytvoriť v našej krajine služby prognózovania
zemetrasení. Rozoberanú problematiku nemožno riešiť
len s využitím geodetických údajov, jednako sú tieto
neodmyslitefnou časťou nevyhnutných informácií.
Snahou je dosiahnuť maximálne najvyššiu pres-
nosť, pretože hfadané variácie polohy a sily tiaže sú
obyčajne malé a akékofvek nepatrné zvýšenie presnosti
vedie k zvýšeniu dóležitosti doplňujúcej informácie.
Treba pripomenúť, že zároveň s výskumom seizmo-
tektonických procesov každým rokom nadobúda stále
viičší význam štúdium technogénnych javov v rajó-
.noch výstavby a využívania hydroelektrární, pri
dobývaní úžitkových nerastov a využívaní podzem-
n)"ch vodných zásob.

Vedecké geodetické ustanovizne, predovšetkým
CNIlGAiK, sú povinné zabezpečovať vedecko-meto-
di(ké vedenie prác na geodynamických polygónoch:
rOLpracovanie vedecky zdóvodneného programu prác
na zabezpečenie prognózy zemetrasení i riešenia iných
úloh; rozpracovanie metodiky spracovania opakova-
ných meraní s ciefom vyhodnotiť deformácie zemskej
kóry; rozpracovanie a výskum róznych foriem popiso-
vania týchto deformácií; štúdium korelačných vzťahov
medzi nimi a róznymi geofyzikálnymi pofami, predo-
všetkým tiažovým pofom.

Možno očakávať, že zásadné princípy rozvoja geody-
namických polygónov sa zachovajú aj v budúcnosti,
ale v skutočnosti bude treba zlepšiť ich technické
vytavenie využitím okrem existujúcich aparatúr aj vef-
mi presných gravimetrov, deformografov, svetelných
dialkcmerov - refraktometrov, náklonomerov atď.
V jednotlivých rajónoch zretefných prejavov deformá-
cií budú zriadené stanice s prechodom na deformačné
režimové merania. Bude zriadené operatívne spojenie
staníc s jednotnou službou prognózy seizmotektonic-
kého nebezpečia. Podobná organizácia meraní bude
možná aj na rade technogénnych polygónov. Výsledky
geodynamických pozorovaní sa budú musieť sústre·
ďovať v špecializovanej banke údajov.

V najbližších rokoch základným prostriedkom fe-
gionálnych geodynamických výskumov zostáva nive-
lácia I. rádu v spojení s gravimetrickými meraniami.
Základné vedecké výskumy v oblasti nivelácie treba
spájať so zrýchlením a automatizáciou procesu tohto
konzervatívneho spósobu prác, štúdiom vplyvu re·
frakcie v horách, organizáciou terénneho etalónovania
invarových lát, tak aby sa zvýšila presnosť a zrýchlil
priebeh prác. Samostatne treba riešiť úlohu vytvore-
nia služby pre meranie hladiny mora na vybraných
miestach vo vzťahu k presnej nivelácii. So završením
nových cyklov opakovanej nivelácie treba obnovovať
zostavovanie máp pohybov zemskej kóry a gradientov
týchto pohybov.

Regionálne výskumy horizontálnych pohyb ov zem·
skej kóry v najbližších rokoch sa budú vykonávať
súčasnými vefmi presnými svetelnými diafkomermi
v aktívnych driftových zónach (napr. na Bajkale
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a v zóne výstavby BAM), kde sú výhodné podmienky
. na meranie vefkých vzdialeností. Až vo vzdiaienejšej
perspektíve, keď bude vytvorená transportabilná
technika laserovej lokácie UDZ, ale tiež pre rádiointer-
ferometriu s dlhými základnicami s využitím pozoro-
vaní množstva objektov ako mimogalaktických rádio-
zdrojov, ako aj špeciálnyeh vysokých UDZ, sa ukáže
reálnosť úlohy rozsiahlých súčasných horizontálnych
a vertikálnych výskumov pohyb ov zemskej kory.
Prvé podobné pokusy boli už vykonané v Kalifornii
v USA. Tie isté prostl'iedky mažu byť využité na
štúdium vefkomierkových geodynamických javov, na-
pl'íklad na štúdium možnýeh pohybov litosferických

dosiek. Takéto výskumy majú vefký význam pri štú-
diu procesov odohrávajúcich sa v zemskej kore, vráta-
ne mechanizmu nahromadenia deformácií v najaktív-
nejších jej zónach.

[I] IZOTOV, A. A.: Problcmy postrojenija fundamen-
tafnoj astronomo-geodezičcskoj seti SSSR. Geodezija
i kartografija, 1976, č. 7.

Do redakcie došlo: 24. 4. 1987
Přeložil:

Doc. Ing. Jaroslav Abelovié, CSc.,
Katedra geodetických základov SvF SVŠT, Bratislava

Ing. Zdenko Matula,
námestník riaditera Slovenskej kartografie,

n. p., Bratislava

Rokom 1987 vstúpila kartografia na Slovensku do
štvrtej desiatky rokov 8vojej existencie a činnosti.
Z kartografickej a reprodukčnej prevádzky bývalého
Geodetického, topografického a kartografického ústavu
v Bratislave, ktorá bola detašovaná v Modre-Harmónii,
vznikla dňom 1. 1. 1957 samostatná kartografická or-
ganizácia, Kartografický a reprodukčný ústav v Mod-
re-Harmónii (od roku 1963 v Bratislave), ktorá sa na
území Slovenska začala profesionálne zaoberať tvor-
bou a výrobou kartografických diel.

Bez tradícií, ale plná entuziazmu, nadšenia, odhod.
lania a chuti pustiť 8a nevyšliapanými chodníčkami
začala hrstka ne8kúsených inžinierov zememeračov
a geografov, odborných polygrafických robotníkov
a kre8ličov realizovať úlohy v tvorbe, kresbe a poly-
grafickom spracovaní máp.

Za tri desaťročia prešla kartografia na Slovensku
rozličnými organizačnými zmenami. Od 1. 1. 1968
sa stala hospodárskou organizáciou pod názvom
"Kartografia, n. p., Bratislava". Významným aktom
bolo vytvorenie "Slovenskej kartografie, n. p., Brati-
slava" (SK) od 1. 1. 1970, keď organizácia začala poso-
biť ako komplexný vydavatefský, nakladatefský
a výrobný podnik. Nová organizácia sa stala vydava-
tefom kartografických diel pre školy a verejnosť i úče-
lových odborných diel pre rozličné organizácie a inšti-
túcie. Má svoj vlastný edičný program (EP) daný
potrebami škol a záujmom verejnosti, spoločnosti
a jej organizácií. Ako účelová organizácia rezortu
Slovenského úradu geodézie a kartografie (SÚGK)

zabezpečuje aj tvorbu, spracovanie a vydávanie kar-
tografických diel pre národné hospodárstvo v EP
SÚGK.

Triadsiate výročie je vhodnou príležitosťou na ob-
zretie sa dozadu na prejdenú ťažkú, ale úspečnú
cestu, na ktorej ako mífniky stoja diela, ktoré sa stali
základom postupného budovania kartografie na Slo-
vensku.

Reliéfna kartografia sa stala jej špecializovanou
doménou. Úspešné zvládnutá sériová výroba reliéf-
nych máp sa stala základom i pre novú progresívnu
výrobu glóbusov, ktorých obsahový a vefkostný sorti-
ment zaznamenávanebývalý vzrast práve v týchto
rokoch.

Roky usilovnej a tvorivej práce a získané skúsenosti
sa pretavili do zvládnutia takého vrcholového diela,
akým sa stal Atlas Slovenskej socialistickej republiky
(SSR), národný a súčasne regionálny atlas vefkého
.vedeckého významu. Mimoriadne kvalitné kartogra-
fické a polygrafickézvládnutie v jednote s vysoko
vedeckÝDl..obsahom ho radí medzi najvýznamnejšie
,diela svetovej atlasovej,tvorby v období jeho vydania.

Nadobudnuté skúsenosti logicky vyústilido spra-
covania ďalšieho významného atlasového diela.---,.-
Etnografického atlasu Slovenska, (EAS), ktoré bude
realizované v priebehu 8. piiťročnice.

2..Analýza dosiahnutého stavu

Analýza východiskového stavu vychádza z poslania
SK, ktorá je rezortnou účelovou organizáciou a súčasne
kartografickým vydavatefstvom a nakladaterstvom
s výrobnou základňou.
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1. Ako účelová organizácia rezortu SÚGK SK zabez-
pečuje tvorbu, výrobu a vydávanie kartografických
diel pre hospodársku výstavbu. Takými sú štátne
mapové diela, mapy územných celkov, ako i tema-
tické odvetvové mapy obsiahnuté v EP SÚGK.
Štátnvmi mapovýmidielami sú: Základná mapa
(ZM) .ČSSR 1 : 10 000; 1: 25000; 1: 50000; 1 :
: 100000; 1 : 200000; 1 : 500000 a 1 : 1000000.
Mapami územných celkov SSR sú: mapy
miest 1 : 10000; mapy okresov 1 : 50000; a admi-
nistratívne mapy 1 : 200000; 1 : 500000; ako i ma-
py administratívneho členenia v mierkach (M)
1 : 200000 - 1 : 1 000000.
Mcdzi tematické mapy celoštátneho významu
patria mapy v Ml: 50000: Vodohospodárska ma-
pa, Cestná mapa, Mapa základných sídefných jcd-
notiek a prehfad Československej jednotnej nivelač-
nej siete L-llL rádu (SSR).
Významnou aktivitou SK ako účelovej organi-

zácie rezortu SÚGK, sú úlohy celoštátneho a re-
publikového charakteru, ku ktdrým pátria: tvorba
technických predpisov z dblasti kartografie a karto-
grafickej polygrafie; realizácia vybraných úloh
mnoho'stranncj vedeckotechnickej spOlupráce geo-
detických služieb socialistických štá tov (GSSŠ);
štandardizácia geografického názvoslovia - činnosť
sekretarÍátu Názvoslovnej komisie (NK) SÚGK.

2. SK je súčasne kartografickým vydavatel'stvom
a v rámci vlastnej vydavatel'sko-nakladatel'skej čin-
nosti realizuje:

Kartografické diela pre školy:
- at1asové diela pre zemepis a dejepis,
- nástenné mapy,
- učebné pomocky, pracovné a reliéfne mapy.

Kartografické diela pre verej nosť v roznych
edíciách:

- mapy pre turistiku a šport,
- orientačné mapy miest,
- automapy,
- reliéfne mapy,
- kultúrno-poznávacie mapy.

Kartografické diela na objednávku

realizuje SK ako výrobná organizácia, ale '10 vačšine
prípadov súčasnei ako vydavatel'stvo. Ide aj
o odvetvové mapy pre rozličné odvetvia národného
hospodárstva.

Organizačná štrukťúra sk 'je upravená tak, aby
bolo možné plniť všetky úlQhy komplexného podniku
(výrobná, vydavatel'ská a nakladatel'ská činnosť).
Z celkového počtu pracovníkov je technicko-vydava-
terských pracovníkov viac ako 24 %, a to vrátane
redaktorova zostavovaterov. Výrobné kapacity repre-
zentuje 51 % pracovníkov (kartografi, polygrafickí
pracovníci a knihári). Zvyšok tvorí správa, ekonomické
zložky, doprava a materiálno-technické zabezpečenie
vrátane skladového hospodárstva.
Vekové zloženie predstavuje 33 % pracovníkov do

30 rokov, 45 % od 30 do 50 rokov a 22 % nad 50 rokov.
Z celkového počtu pracovníkov má 21 % vysoko-

školské vzdelanie a 20 % úplné stredné odborné vzde-
lanie. Ostatní pracovníci sú zvačša absolventi stred-

ných odborných učilíŠť. Štúdiom popri zamestnaní
si dopÍňa vzdelanie 8 pracovníkovo Vo vedeckej prípra-
ve - ašpirantúre sú 2 pracovníci. Postgraduálne štú-
dium odboru géodézia a kartografia absolvovalo 11 pra-
covníkov.
Dynamiku rozvoja 7. piiťročnice možno dokumento-

vať týmito vybranými ukazovatel'mi (tabul'ka 1):

l'kazovatcT
I

1980 1985 1985/
/1980

1. Výroba tovaru milión Kčs 27,0 34,2 1,267
2. Upravené vlastné
výkony {UVV) milión Kčs 16,4 21,3 1,299

3. Zisk milión Kčs 3,1 5,9 1,903
4. Nové výrobky
(podiel na pro-
dukcii) % 45,8 34,6 0,755

5. Základné prostriedky
(nadobúdácia
hodnota) milión Kčs 31,0 33,0 1,064

6. Priemerná mzda Kčs 2576 2722 1,063

3. Hlavné úlohy kartografickej tvorby odvodené z dlho-
dobého rozvoj a rezortu SÚGK do roku 1995

Za hlavné úlohy možno považovať tie, ktoré vyplývajú
zo zákonov, vyhlášok, uznesení straníckych a vládnych
orgánov, potrieb vlastného rezortu i ostatných rezol'-
tov, ako aj celospoločenských potrieb pomáhajúcich
ďalšiemu ekonomickému, sociálnemu a kultúrnemu
rozvoju rozvinutej socialistickej spoločnosti.
1. Hlavné úlohy pri tvorbe a vydávaní máp pre hospo-
dársku výstavbu sú stanovené EP SÚGK do roku
1995.

ZM ČSSR:
1: 10000 - dokončenie tvorby a vydanie všet-

kých nomenklatúr v počte 2791 do
konca roku 1986. Bola už uskutočne-
ná,

- obnova určených cyklov pre potreby
aktualizácie obsahu ZM tejto mierky
i pre tvorbu mapy mesta 1 : 10000
a ZM 1 : 25000,

1 25 000 - tvorba a prvé vydanie v stanovených
lokalitách ,na podklade aktualizova-
nej ZM 1 :'10 000,

1 50000 - obnova v určenom cykle do roku 1990,
~ nová tvorba počnúc rokom 1991,

1 : 100 000 - prvé vydanie bude skončené v roku
1987,

1 : 200 000 - bude pokračovať obnova podl'a sta·
noveného cyklu

1 : 500 000 a 1 : 1 000 000 - vzhYadom na zastara-
nosť obsahu potreba ďalšieho vydania
si vyžiada nové vyhotovenie.

Mapy územných celkov:
mapy miest 1 : 10 000 - predpokladá sa vydávať

ročne približne 3 sídla
v 1. vydaní,

- po roku 1990 sa uvažuje
pokračovať vo vydáva-
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ní a začať i obnovu vy-
daných máp,

mapy okresov 1 : 50000 - obnova nadvazuje na
obnovu ZM 1 : 50000,

administratívne mapy kraj ov SSR 1 : 200000 -
skončenie prvého vyda-
nia bude začiatkom 8.
paťročnice a súčasne sa
ráta s obnovou podTa
potreby,

mapy administratívneho delenia SSR 1 : 200 000 -
v priebehu 8. patročnice
bude realizovaná tvorba
a prvé vydanie,

- obnova koncom paťroč-
nice a v priebehu 9. pať-
ročnice.

Mapy menších mierok posledných dvoch titulov
(1 : 250000, prípadne 1 : 400000) vzniknú nadvaz.
ne fotomechanickým zmenšením alebo tvorbou.
Tematické mapy odvetvové:
Cestná mapa ČSSR 1 : 50 000 - bude pokračovať
obnova,
Vodohospodárska mapa ČSSR 1 : 50000 - začne
sa v 8. paťročnici obnova 2. vydania,
Mapa základných sídelných jednotiek ČSSR 1:
: 50 000 - bude realizovaná obnova a vydanie
v 8. paťročnici,
prehTad výškovej (nivelačnej) sietel: 50000 -
bude začiatkom paťročnice dokončená tvorba.

Predpokladá sa ďalej, že v priebehu 8. a 9. paťročnice
bude potrebné spracovať a vydať ZM ČSSR 1 : 50 000
s dotlačou trigonometrických bodov 1.-IV. rádu
a ZM ČSSR 1 : 200000 s dotlačou tiažových bodov.

Pripravuje sa tiež vydanie Cestnej mapy ČSSR
1 : 200 000, Vodohospodárskej mapy ČSSR 1 : 200 000
i mapy Úpravy povrchových a podzemných vod.

Pre potreby geologického prieskumu je aktuálne
spracovanie geologických máp v MI: 25000 -
1 : 100000.

V 8. paťročnici bude dokončené vydanie Hydrogeo-
logickej a Hydrochemickej mapy ČSSR 1 : 200000.

Ďalším významným projektom je vydanie Mapy
chránených krajinných oblastí v MI: 50000.

2. Hlavné úlohy SK pri vydávaní kartografic-
kých diel pre obyvateTstvo, socialistické
organizácie a export

EP SK na roky 1986-1990 bol zostavený začiatkom
roka 1985 a tvorí súčasť "Dlhodobého výhTadu rozvoj a
Slovenskej kartografie, n. p. , Bratislava, do roku 1995".
EP na 9. paťročnicu bude spracovaný do konca roka
1987. Frogramy obsahujú kartografické diela pre školy
i verejnosť, ako aj účelové a odvetvové mapy rozneho
tematického zamerania pre obyvateTov a sú základný-
mi východiskovými dokument mi, ktoré budú na
jednotlivé roky splesňované na základe konkrétnych
požiadaviek.

2.1 Kartografické diela pre školskú výučbu realizuje
SK na základe požiadaviek Ministerstva školstva
(MŠ) SSR. Ide o zemepisné a dejepisné atlasy, násten-
né mapy, ale i učebné pomocky na aktívny vyučovací

Rok I I z tobo I % inovácie. Počet titulov é d ., prv vy ama

1986 26 11 42
1987 21 9 43
1988 19 7 36
1989 19 9 47
1990 20 I 6 30

Spolu I 105 I 42 I 40

proces pre základné a stredné školy. Rozloženie titu·
lov na jednotlivé roky je v tabuTke 2.

Začiatkom 8. paťročnice (1986) už bol vydaný pre-
pracovaný Atlas ČSSR a v priebehu paťročnice sa budú
realizovať nástenné mapy v nadvaznosti na tento atlas.
Koncom obdobia v roku 1990 sa ráta s prepracovaným
vydaním školského zemepisného atlasu sveta pre
1. stupeň škol a s jeho nadstavbou pre II. stupeň škol
začiatkom 9. paťročnice, asi v roku 1991.

Aktualizované vydania sa budú operatívne zabez·
pečovať podTa požiadaviek MŠ SSR. ZatiaT sú pre
školskú výučbu nedocenené reliéfne mapy. Ich názor-
nosť, najma pre 1. stúpeň, je evidentná.
2.2 Kartografické diela pre verejnosť obsahujú v pod-
state širokú škálu tematických máp, ktoré sú usporia.
dané do edícií:
- mapy pre turistiku a šport,
- orientačné mapy miest,
- automapy,
- reliéfne mapy,
- kultúrno-poznávacie mapy.

Pripravuje sa nová edícia: Mapy okresov pre cestovný
ruch, ktorej vydávanie by sa malo začať od roku 1991.

Vo vačšine titulov týchto edícií je potrebná externá
spolupráca na tematickom obsahu s odbornými inšti·
túciami a autormi.

Vydavatefský program 8. paťročnice ukazuje ta·
buTka3.

V priebehu 8. paťročnice bude skončená 3. generácia
turistických máp a podrobné automapy a kultúrno-
poznávacie mapy z územia SSR, ktoré sú súčasťou
celoštátneho projektu.

V roku 1988 bude vydaný prvý atlas určený vý-
hradne širokej verejnosti - Atlas sveta pre každého.
Ďalej sa ráta koncom obdobia s vydaním Atlasu
RVHP, ktorý vznikol ako výsledok mnohostrannej
vedeckotechnickej spolupráce GSSŠ.

Budú rozpracované nové nosné tituly pre vydanie
v 9. paťročnici. Pojde hlavne o nový autoatlas, atlas

Rok . I ztobo I % inováciePočet tItul ov . d .prve vy ame

1986 32 16 50
1987 35 20 57
1988 41 20 49
1989 37 12 32
1990 41 17 41

Spolu I 186 I 85 I 46
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mieRt, prepracovanie Vreckového atlaRu svcta a novú
edíciu máp pre cestovný ruch. Začalo sa tiež s koncepč-
nou prípravou vydania príručného atlasu SSR, ktorý
bude vychádzať z vydaného národného atlasu SSR,
a to tým, že bola vypísaná podniková tematická úlo::c
na rok 1987.
V roku 1987 je reálny predpoklad vydať fyzický gló-

bus 1 : 50000000. Pred dokončením je spracovanie
koncepcie - program výroby glóbusov roznych ver-
kostí a druhov od Ml: 40 000 000. Pred dokončením
je glóbus hviezdnej oblohy a bol rozpracovaný polyed-
rický glóbus ako polytechnická hračka.

2.3EP ráta aj svydávaním účelových,odvetvových máp
pre rozne organizácie a inštitúcie. Rozsah úloh v tejto
skupine je limitovaný najma kartografickými kapaci-
tami.
V priebehu 8. paťročnice bude vydané ďalšie vý-

znamné kartografické dielo ako výsledok národopisné-
ho výskumu - EAS - v spoluvydavaterstve SK
a Národopisného ústavu Slovenskej akadémie vied.

2.4 Na širšiu realizáciu exportu vlastných titulov nie
sú zatiaT vytvorené predpoklady. Uvádzanie 5-jazyč-
ných vysvetliviek takmer vo všetkých tituloch umož-
ňuje predaj titulov i do zahraničia. Okrem toho sa
realizuje výroba titulov na export, najma reliéfnych
a nástenných máp a v poslednom čase sa rokuje aj
o exporte atlasov (výrobný export). V roku 1986 bol
vydaný nový titul Svet - reliéfna mapa, ktorá by sa
mohla stať predmetom vlastného výrobného exportu.

3. Úlohy celoštátneho charakteru a medzi-
národnej spolupráce

3.1 Úlohy celoštátneho charakteru, ktmé bude potreb-
né zabezpečovať a riešiť počas oboch budúcich paťroč-
níc, možno zaradiť do nasledujúcich oblastí:

a) Legislatíva
- celoštátne gestorstvo technických predpisov od-

boru 9846 a 73521 a ich výklad,
- tvorba a vydávanie technických predpisov a ich

aktualizácia pred opakovaným vydaním.
b) Normatívna základňa
- tvorba, objektivizácia a skvalitňovanie noriem

spotreby práce, jednotných výkonových noriem,
podnikových noriem a normatívov,

- tvorbaaspresňovanie noriemspotrebymateriálov
a výkon ostatnej normatívnej činnosti.

c) Cenotvorba
- príprava potrebných podkladov na vytvorenie

nových tabuTkových cien odboru 984 v skupine
máp pre hospodársku výstavbu, odvetvových
máp a atlasov,

- skvalitňovanie cenníkov spresňovaním kvalita-
tívnych a dodacích podmienok.

d) Štandardizácia geografického názvoslovia
- činnosť NK SÚGK, metodické a technické za-

bezpečovanie procesu štandardizácie,
- tvorba strednodobých a operatívnych plánov

činnosti štandardizácie geografického názvoslo-
via,

- tvorba názvoslovných publikácií ako výsledok
štandardizácie.

3.2 Úlohy medzinárodncj vedecko-kchnickej spolu-
práce sa budú zabezpečovať v týchto základných
smeroch:
- priama bilaterálna spolupráca s kartogrcl,fickými

organizáciami sociali~tických štátov,
- vedecko-technická spolupráca s GSSŠ, v rámci kto-

rej ide hlavne o:
- druhé vydanie Mapy sveta 1 : 2500000,
- výskum automatizácic tvorby máp malých

mierok,
- tvorbu kompatibilných kartografických infor-

mačných systémov,
- plnenie úloh v oblasti štandardizácie geografické-

ho názvoslovia.

Plnenie úloh SK a zabezpečenie jej ďalšieho rozvoja
predpokladá zamerať pozornosť na tieto rozhodujúce
oblasti:

1. Výskum a vedecko-technický rozvoj (VTR)

Na zabezpečenie a uplatnenie VTR bude potrebné:
- skvalitniť plánovanie a riadenie VTR a postaviť

ho do centra pozornosti a riadenia,
- zmobilizovať zdroje VTR a skoncentrovať vý-

skumné kapacity na riešenie hlavných výrobných
problémov,

- modernizovať a najma racionalizovať a zefektív-
ňovať výrobu. Normy a normatívy budú stále
významnejšou súčasťou dynamiky vše~tran-
ného rozvoja podniku. Pojde o rozšírovanie nor-
matívnej základne tých činností, ktoré doteraz
neboli zahrnuté do normatívnej základne a o ob-
jektivizáciu existujúcich noriem. Týka sa to
i noriem spotreby materiál ov i technickohospo-
dárskych noriem. Racionalizácia sa uplatní v ob-
lasti organizácie a riadenia výroby, ako i pred-
v:ýrobných etáp, najma v oblasti projektovej
prípravy;

- rozvíjať mechanizáciu, automatizáciu a elektroni-
záciu. výpočtová technika sa bude uplatňovať
v rozširovaní vyhodnocovania ekonomických
agiend, projektovania, ako i v tvorbe a výrobe
roznych druhov máp. Predpokladá sa, že kon-
com obdobia (1995) sa uplatní v SK i elcktroni-
zácia, najma v oblasti fotosadzby, fotografie,
polygrafickej výroby, ale i riadenia;

- postupne vytvárať podmienky na zavádzanie
automatizácie tvorby kartografických diel v kád-
rovej oblasti a v oblasti strojového vybavenia;

- v technológiách uplatňovať procesy zamerané na
antiimportné opatrenia. Očakáva sa zavedenie
nových materiálov do výroby z oblasti repro-
dukčnej fotografie, rycích vrstiev, ich podložiek,

I
198:> l 1990

I
199:>

Kvalifikácia
v 0/0 I v % v ~~

vedecká 0,3 0,8 1,6
vysokoškolská 20,7 24,5 26,0
úplné strcdné odborné vzdelanio 18,8 19,6 21,2
vyučenci 17,7 21,8 26,5
základné vzdelanie 42,5 33,3 24,7
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Ukazovater I 1985 I 1990 I 1995 I 1990/1985 I 1995/1990

I. Výroba tovaru milión Kčs 34,2 42,1 51,8

I
1,231 1,231

2. UVV . milión Kčs 21,3 27,3 35,0 1,282 1,282
3. Zisk milión Kčs 5,9 10,2 17,6 1,729 1,729
4. Nové výrobky (podiel na

produkci i) % 34,6 29,1 30,4 0,841 1,045
5. Základné prostriedky (nado-

búdacia hodnota) milión Kčs 33,0 50,0 60,0 1,515 1,818
6. Pricmerná mzda Kčs 2722 2812 2962 1,033 1,053

ako i pomocok. Inovácia V oblasti technologické-
ho vybavenia sa bude orientovať najma na za·
vedenie stolných a personálnych počítačov a do-
plnenie zostavy fotosádzacieho stroj a o ďalšie
prída vné zariadenia;

- uplatňovať popri obsahovej inovácii aj inováciu
titulovú,

- zvyšovať kvalitu,
- skvalitňovať systém vedeckotechnických a eko-

nomických iúformácií s dorazom na kartografické
a geografické informácie zavedením mikrografie
a nasadením automatizácie v základnom infor-
mačnom stredisku,

- zúčastňovať sa aktívne na vedeckotechnickej
spolupráci v rámci GSSŠ.

Ťažiskom aplikovaného kartografického výskumu
v podníku bude zameranie na riešenie výskumu
automatizovanej tvorby máp malých mierok s vy-
užitím i ďalších GSSŠ.Okrem toho aplikačný výskum
sa zameria na oblasť využívania nových materiálov,
technológií, automatizovaného spracovania karto-
grafických informácií a vnútropodnikových agend.
Pri navrhovaní riešenia tematických úloh bude

potrei:mé orientovať sa na riešenie aktuálnych a zá-
sadných podnikových problémov. V tejto súvislosti
sa bude podporovať najma vytváranie riešiteIských
kolektívov, najma komplexných racionalizačných
brigád.

2. Pracovníci

S nárastom pracovníkov sa neráta. Plnenie úloh
bude potrebné zabezpečiť:
- zmenou profesijnej skladby pracovníkov,
- postupným zvyšovaním mechanizácie a auto-

matizácie kartografických prác,
- prehlbovaním vplyvu VTR na rast produktivity

práce,
- zvyšovaním požiadaviek na stupeň vzdelania

a jeho špecializáciu.

Ráta sa samozrejme so skvalitňovaním kvalifikačnej
štruktúry pracovníkov, a to získavaním ďalších
absolventov vysokých a stredných odborných škol.
Pritom bude potrebné mať na zreteli zmenené pod-
mienky výroby, najma automatizáciu, čo ovplyvní
kvalifikačné zameranie. Kvalifikačné nároky pod-
statne zmenia súčasnú kvalifikačnú štruktúru.
Predpokladaný trend je v tabuIke 4.
Náležitá pozornosť sa bude venovať plneniu so-

ciálneho programu SK, a to hlavne prostredníctvom

kolektjvnych zmlúv a komplexného programu
starostlivosti o pracujúcich. Pojde predovšetkým
o sledovanie a zabezpečovanie pracovných pod-
mienok, bývania, zdravotnej, liečebnej a rekreačnej
starOf~tlivosti.

3.Investície
Vzhladom na to, že už boli vybudované skladovacie
priestory, sa s vačšími stavebnými investíciami
neráta. Bude dokončená výstavba lisovne odpa-
dového papiera. Plánuje sa inštalovať zariadenie
na paletizáciu v skladovom hospodárstve a vykonať
stavebné úpravy pre automati:r,ačnú techniku.
V oblasti stroj ov a prístrojov pojde o obnovu

strojového parku tlačiarenských, knihárskych a prí-
padne i fotosádzacích stroj ov. Bude potrebné
v koncepcii budovania rezortných zámerov v auto-
matizácii zabezpečiť nevyhnutnú techniku uplat-
nenia automatizácie v SK, a to vo výrolmej oblasti,
v oblasti ekonomických agend, ako i v ostatných
oblastiach.

4. Ukazovatele dynamiky rozvoj a
Predpokladaný vývoj vybraných ekonomických
ukazovateIov je v tabuIke 5.
Rast produktivity práce vychádza z ukazovateIov

rastu výroby pre 8. a 9. paťročnicu a predpokladá
v období rokov 1986-1995 medziročný prírastok
produktivity práce na jedného pracovníka v rozmedzí
3-5 %.
5. Záver

Dlhodobý výhIad rozvoja SK bol vypracovaný v roku
1985. Pri jeho zostavovaní boli použité všetky dostup-
né materiály a poznatky, ktoré mohli prispieť k reál-
nym predstavám o podmienkach budúceho vývoja.
Dlhodobý výhlad je základom na zostavovanie a spres-
ňovanie paťročných a ročných plánov SK. Nové pod-
mienky a nepredvídané aktivity si vynútia jeho do-
plňanie a upravovanie.

[I] Dlhodobý výhrad rozvoja. Slovenskej kartografie,
n. p., organizácie rezortu SUGK na roky 1986-1995.
Bratislava, SK 1985. 61 s.

[2] Dlhodobý výhrad rozvoja geodézie a kartografie
v rezorte Slovenského úradu geodézie a kartografie
do roku 1995. Bratislava, SÚGK 1984. 106 s.

Do redakcie došlo: 27. 5. 1987
Lektoroval:

Ing. Imrich Horňanský, C;Sc.,
námestník predsedu SUGK
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Vlastnosti pole vodorovné deformace
a studium recentních pohybů zemské
kůry

Ing. Pavel Vyskočil, CSc.,
Výzkumný ústav geodetický,
topografický a kartografický

Studium pohybů zemské kůry s využitím opakovaných
geodetických měření se v průběhu uplynulých více
než 20 let stalo jedním z důležitých vědních oborů,
kterými geodézie přispívá ke komplexnímu výzkumu
vlastností naší planety. Je to společné úsilí vědců
v oboru geologie a geofyziky, orientované na poznání
vl,astností a zákonitostí dynamiky hlubinných i pří-
povl:chových vrstev Země. Vedle vědního přínosu, spo-
čívaji<lího v postupném poznávání obecných zákonů
geodynamiky, nacházejí tyto výzkumy bezprostřední
uplatnění v různých odvětvích národního hospodář-
ství, jako např. v energetice [4], rajonizaci území z hle-
diska pohybové aktivity pro plánování investiční
výstavby [11] apod. Velmi důležitou oblastí při tom je
i studium vlastností seismických jevů, zemětřesení,
a jejich souvislostí se změnami v pohybech zemské
kůry a povrchu v epicentrální oblasti a v oblastech
zasažených průchodem seismických vln [8]. Při této
práci přichází specializovaný geodet do styku s odbor-
níky dalších geofyzikálních odvětví li. setkává se
s různými problémy, vyplývajícími z odlišnosti pří-
stupu k dané problematice v rámci ostatních geověd.
Jedním z takových problémů jsou i otázky zobrazování
výsledků rozborů geodetických opakovaných měření
tak, aby použité výrazové prostředky byly nejen
srozumitelné, ale i srovnatelné se způsoby zobrazování
studovaných jevů v jiných geovědních oborech.
Problémy různých možností zobrazování svislé slož-

ky pohybu transformací v pole vodorovných gradientů
byly diskutovány dříve [1]. V současné práci se sou-
středíme na otázky transformace pole vektorů vodo-
rovných pohybů v prvky pole deformace, které jsou
svým teoretickým základem i způsobem grafického
zobrazování souměřitelné s postupy, užívanými v ji-
ných oborech geofyziky, zejména seismologie. Tyto
postupy vycházejí z teorie elastických deformací, vy·
volaných ve studovaném tělese, např. bloku zemské
kůry působením vnějších tlakových sil. Ve své podsta-
tě se opírají o Hookeův zákon, podle kterého je defor-
mace v ideálně homogenním tělese úměrná tlaku.
S určitými aproximacemi je při tom možno za elastic-
kou považovat zemskou kůru, při čemž ovšem při
přetížení nad limit daný elastickými parametry dochá-
zí k trhání a zlomům.
Vedle srovnatelnosti prvků pole deformace odvoze-

ných z geodetických opakovaných měření s podobnými
veličinami odvozenými jinými geofyzikálními meto-
dami (rozbory fokálního mechanismu zemětřesení,
měření deformací in situ apod.), má jejich využití
ještě další význam. Podstatou je skutečnost, že vektory
pohybu odvozené ze souřadnicových změn závisí na
dané souřadnicové soustavě, volbě výchozích "pev-
ných" bodů a konfiguraci sítě [5]. Také vektory pohy-

bu odvozené následnou Helmertovou transformací
vyznačují jen relativní pohybové vztahy v rámci po-
užité sítě, tzn. že závisí na volbě souřadnicového systé-
mu a jejich interpretace může vést k nepřesným zá-
věrům, a to zejména při jejich využívání odborníky
jiných odvětví. Základní parametry pole deformace
jsou naproti tomu zcela nezávislé na volbě souřadnico-
vé soustavy a vyjadřují dynamiku studovaného území
v obecnějších vztazích. Podstatné mimo jiné je, že
prvky deformace mohou obrážet směr a velikost sil,
působících mimo studovaný obrazec, síť. Transformace
pole vektorů pohybů do pole prvků deformace je vy-
užíváno při výzkumu vodorovných pohybů na území
ČSR již více než deset let [6], [7], [9], [10], aniž by
však její podstata byla publikována v rámci širší
geodetické veřejnosti. V následujícím textu proto
bude podán výklad základních postupů odvození
pole deformace s cílem rozšíření jejich využití, např.
při pracích v oblasti inženýrské geodézie apod.

V dalším předpokládáme, že na studovaném tělese
(území) proběhla alespoň dvě opakovaná polohová
měření, že studovaná oblast je homogenní a výsledné
deformace jsou malé. Pro dvojrozměrný obrazec
(obdélník) na obr. 1. platí

Ve směru osy X (obr. la)

, ( OU) ou
x = 1+ ax x +aij Y + tx'

Po úpravě pak
, ou ou

u = x - x = -ox x + ay y + tx' (1)

Analogicky ve směru osy Y (obr. lb)

, ov ov
v = Y - Y = ax x + -oy Y + ty , (2)

ou ou ov ov.
kde ox' oy' ox' ay JSou gradienty posunů ve

směru odpovídajících souřadnicových os a tx' ty jsou
prvky translace. Po jednoduchých úpravách lze rovni-
ce (1) a (2) převést na tvar

u = ~~x + ~(-~;+ ~; ) y -

-~(~-~)y+t2 ox oy x,

oy 1 (OV OU)
v = ay y +"2 ax + -oy x +

1 (OV OU)+ -2 ax - ay x + ty.
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Obr. 1 Doeform,ace elementárního obdélníka a .její dílčí
prvky. Puvodm obrazec vyznačen krátkým čárkováním,
výsledný deformovaný obrazec plně. a - deformace ve
směru osy X, b - deformace ve směru osy Y..•Význam

symboliky je uveden v textu

Označme v rovnicích (3)

~: = exx; :i = eyy; ~ (~: +~;)= ex~;

~ (~: - ~;) = WXY'

kde exx, eyy, eXY' Wxu jsou prvky tenzoru deformace
a rotace.

V poli posunů platí obecný vztah [12]

u* = dF x* + t,

kde u* je vektor prvků posunu, x* vektor souřadnic,
t vektor prvků translace a dF je gradient posunů.
Pro gradient posunů platí

WXyl

O J

je symetrický tenzor deformace.

S uvážením vztahů (4) lze rovnice (3) přepsat na
konečný tvar

V souladu s definicí podle rovnice (5) je vektor posunu
dán funkcí rozdílů vektorů souřadnic, odvozených např.
vyrovnáním sítě v první a druhé etapě opakovaného
měření. Neznámými v rovnicích (9) jsou pak prvky
tenzoru Td a TTl případně tram-dace. V rovnicích (1)
a (2) jsou pak neznámými gradienty posunů a prvky
translace. V některých zprávách VÚGTK jsou při tom
rovnice (1) a (2) psány v obecném tvaru

exx = B1; eyy = C2;

eXY = B2 + CI; WXY = CI - B2• (11)

Pro odvození neznámých postačuje trojice prvků Ui>

Vi na třech bodech o souřadnicích Xi' Yi, tedy např.
trojúhelník. Výsledky řešení trojic rovnic (1) a (2), (9),
resp. (10) jsou numericky shodné. Při použití soustavy
rovnic (1), (2), resp. (10), (9) je nutno prvky eXY a WXy

odvodit podle rovnice (4), resp. (11). K výpočtům
postačuje programovatelný kapesní počítač, např.
TI 59.
Prvky tenzoru Td a Tr slouží k odvození hlavních

parametrů pole deformace, kterými jsou

1

(
o 2)2Y = Yi: + Y2

1) Z rovnic (12) a (13) vyplývá, že platí také II = 6, +
+ 6., při čemž dilatace vyznačuje deformaci jednotkové
plochy v rámci studovaného obrazce. Střih, nebo střiho-
vá deformace představuje velikost skluzu podél teore-
tické dislokační linie. Hlavní osy deformace rozpínání
nebo komprese 6" 6. jsou nezávislé na zvolené souřadni-
cové soustavě a lze je přirovnat k hlavním osám elips
chyb. Všechny uvedené hodnoty jsou dány v jednotkách
mm/km, pHpadně mm/km/rok, pokud jsou vstupní
hodnoty redukovány na roční změny. Zjištěné číselné
hodnoty jsou při tom informací, umožňující při známých
parametrech elasticity sledované oblasti posoudit mož'
nost, že daný jev, tj. deformace nastane.
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1
e. = -f (11 - y).

1 y.cp = -- are tg ...
2 Yl

a orientace o::;y e. pak ::;měrem cp + 90°. Orientace
střižné deformace je dána směry

cp + 45° pro W,:u > O

cp - 45° pro Wxu < O.

Prvky pole deformace podle rovnic (I2) a (13) jsou
nezávislé na použité souřadnicové ::;ou::;tavě.Orientace
hlavních os deformace a střihu j::;ouna výchozí sou-
řadnicové ::;oustavě závislé a ::;vým počátkem j::;ou
vztaženy k jí odpovídající výchozí ose ::;měrníků.
Hodnoty

11, e], e. < O

pak kompre::;i. S uvážením výchozích předpokladů, da-
ných obr. 1., mají prvky pole deformace ohecný cha-
rakter a odpovídají tlakovým vlivům, působícím vhě
::;tudovaného těle~m(oblasti).

Souřadnice, resp. souřadnicové rozdíly j::;ouodvozeny
vyrovnáním v síti::; použitím měřených, zprostředku-
jících veličin, délek D a úhlů, resp. směrníků 1j!.

Parametry pole deformace je proto možno odvodit
nejen ze souřadnicových rozdílů, ale i ze změn (distor-
zí) měřených veličin D a 1j!. Distorzi měřených hudnot
odvodíme z transformačních vztahů mezi pravoúhlými
souřadnicemi X, Y a polárnými souřadnicemi D, 1j!.

Je-li D délka měřená v první etapě a D' délka měřená
opakovaně, platí .

D'2_D2 = X'2 + y'2_y2_x2

Po úpravách a dosazení levých čá::;tí rovnic (1) a (2)
dostaneme posléze .

dD = D' - D = u.!... + v-~. (15)
D D

S přihlédnutím k transformačním vztahům

x = D.co::; 1j!, y = D.sin 1j!

a dosazením za u a v z rovnic (3) s označením ve smyslu
rovnic (4) dostaneme po úpravách

dD _ .2 .' 2 " 2 (16)-n - e,·x cos 1j! + eyU sm 1j! + eJ:y:sm1j!.

Je-li 1j! směrník odvozený z měřených směrů ve vý-
chozí etapě a 1j!' směrník odvozený z opakovaných
pozorování, lze psát

v' y
d1/J= 1/J'- 111= arcta --- - arctg - ,-r -r -r b x' X

y'x-yx'
dlll= arctg ----

-r x'x + y'y

Po jednoduchých úpravách a za předpokladu, že dis-
torze směrníku d1j!je malá, obdržíme

d _ vx=uy
1j! - x2 + y2 •

S přihlednutím k transformačním vztahům a dosaze-
ním za u a v z rovnic (3) ve smyslu značení podle (4)
obdržíme posléze s přihlédnutím k (12)

. 1
d1j!= WJ·U + eJ.y cos21j!+ -2 Yl sin21j!. (18)

K odvození neznámých parametrů tenzorů Tr a Td

postačí tři opakovaně měřené délJ7 a směrníky. Také
v tomto případě může být s výh dou využito opako-
vaně měřených délek a směrníků v rámci trojúhelníka.
Z rovnic (16) a (18) je při tom patrno, že s využitím
pouze délkových rozdílů nelze odvodit rotaci, s využi-
tím pouze rozdílů směrníků pak nelze separovat gra-

c 1 dm d- 110"5
2

_o ..•••.••.•.•. 3.. > 4
Obr. 2 Vodorovné pohyby a deformace v modelovém
obrazci. a - modelovaný pohyb jednoho bodu a jemu od-
povídající deformace, b - modelovaný pohyb tří bodů
a jemu odpovídající deformace, c - deformace odvozené
z distorzí délek a směrníků podle modelu a, d - deformace
odvozené z distorze délek a směrníků podle modelu b.
1 - vektor pohybu, 2 - hlavní osa deformace rozpínání,
3 - hlavní osa deformace komprese, 4 - hlavní osa střižné

deformaoe
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c 1 dm d- 1
l(j5

2
................. 3
, >- 4

Obr. ,) Vodorobné pohyby a deformace v modelu podle
obr. 2., kdy "měřené" hodnoty byly zatíženy nahodilými
chybami. a - pohyb jednoho bodu a jemu odpovídající
deformace, b - pohyb tří bodů a jim odpovídající defor-
mace, c - deformace odvozené z distorzí "měřených"
délek a směrníktl podle případu a, d - deformace odvozené
z distorzí "měřených" délek a směrů podle případu b.
1 - vektor pohybu, 2 - hlavní osa deformace rozpínání-
3 - hlavní osa deformace komprese, 4 - hlavní osa střižné

deformace

dienty ea,x, eyu. V dalším postupu výpočtu, pro odvození
hlavních prvků pole deformace se aplikují rovnice (12)
až (14).

K naznačeným výpočt ům je možno využít jak mě-
řené hcdnoty D a 'Ip, t8k i hcdnoiy, cdyo7ené ze sou-
řadnicového vyrovnání v rámci jednotlivých etap
opakovaného měření. Optimální postup užívaný ve
VÚGTK je dvojí odvození parametrů pole deformace,
a to jednak ze souřadnicových rozdílů, určených
transformací z odděleně vyrovnaných etap opakova-
ného měření, jednak z distorzí přímo měřených délek.
Při řadě opakovaných měření délek je vhodné použít
pro výpočty pole deformace podle rovnice (16) hodnot
dD odvozených regresní analýzou časové řady pozoro-
vání. Výsledné parametry pole deformace, charakteri-
zované zejména osami e1,ez a střižnou deformacíy, jsou
vztaženy k těžišti studovaného trojúhelníka. Welsch
[I2J nevyužívá možností, poskytovaných souřadnico-
vými rozdíly a parametry pole deformace odvozuje
v distorzí délek, odvozených ze souřadnic, vyrovnaných
z rámci opakovaně zaměřmé sítě. Z hlediska praktic-

kého využití je tento postup pracnější a výsledky jsou
zcela identické s výsledky aplikací rovnic (1), (2),
resp. (10) nebo (9).

Pro ilustraci shora odvozených rovnic byl zvolen mo-
delový případ čtyřúhelníka s oběma vnitřními příčka-
mi. Ve zvolené souřadnicové soustavě, analogické sou-
stavě JTSK byly simulovány pohyby, a to v prvním
případě pohyb jednoho bodu, ve druhém případě pak
pohyb tří bodů. Z exaktních souřadnic byly odvozeny
"přesné" délky a směrníky výchozího měření a měření
opakovaných. Tyto hodnoty pak byly "poškozeny"
zavedením nahodilých chyb a provedeno vyrovnání
v různých kombinacích volby pevného a opěrných
bodů podle vyrovnávacího programu VÚGTK, MTSI-
TA [2]. Z celé řady výsledků, které přinesly závažné
poznatky o vlastnostech hledaných veličin, posunů,
odvozených v jednotlivých variantách, byl pro naše
potřeby vybrán jeden z optimálních.

V daném případě byl jako pevný volen bod, kterému
byla rovněž při modelování přisouzena neměnná polo-
ha. Orientační, opěrný bod byl volen ten, na němž byl
modelován maximální posun. Po provedeném vyrov-
nání byly odvozeny posuny jednotlivých bodů Helmer-
'tovou transformací. Hlavní parametry pole deformace
byly pak odvozeny odděleně pro modelové a "měřené"
veličiny, a to nezávisle z transformovaných souřad-
nicových rozdílů a z modelovaných a "měřených"
délek a směrníků. Výsledky výpočtů pro modelové,
bezchybné hodnoty jsou uvedeny v obr. 2., výsledky
výpočtů s použitím chybami zatížených hodnot na
obr. 3. V částech a a c jsou uvedeny vždy hodnoty při
posunu na jednom z bodů čtyřúhelníka, v části b a d
při posunu na třech bodech čtyřúhelníka. Parametry
pole deformace odvozené z rovnic (9) jsou vyznačeny
v částech a a b, a tytéž parametry odvozené z rovnic
(16) a (18) v částech cad obou obrázků. K obr. 3a je
nutno dodat, že na všech bodech čtyřúhehríka byly
výpočtem určeny souřadnicové změny, které však na
třech bodech dosahovaly maximálně hodnoty 6 mm
a nebylo je tedy možno v měřítku obrázku vyznačit.

Z výsledků modelových výpočtů, vyznačených
v obr. 2. a obr. 3. vyplývá dobrá shoda ve velikosti
i orientaci hlavních parametrů pole deformace, a to
i při různých směrech vektorů souřadnicových změn,
posunů, v chybami zatížených veličinách. Přestože
mcdelované posuny jsou dosti značné, můžeme před-
pokládat, že parametry pole deformace jsou jen málo
závislé na orientaci a velikosti souřadnicových rozdílů.
V rámci jedné etapy zpracování s použitím n\zných
variant výpočtů souřadnicových rozdílů zachovávají
vektory souřadnicových posunů v rámci studovaného
obrazce vždy shodné relativní vztahy. Shoda těchto
relativních vztahů je vyjádřena shodou parametrů
pole deformace, a to i při využití kontrolních výpočtů,
vycházejících z distorzí měřených veličin.

Zvolený medel představuje nejjednodušší variantu.
Předpokládá se při tom homogenita celého prostoru
uvnitř studovaného trojúhelníka. Zobrazené paramet-
ry podla rovnic (12) a (13) pak vyznačují deformační
vztahy povrchu zemské kůry, vymezeného použitým
geometrickým obrazcem.
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Dosavadní řešení se omezovalo na odvození prvků pole
deformace v rámci dílčích trojúhelníků trigonometric-
ké sítě, která v obecném případě může mít dosti složitý
tvar. V takovém případě se dosud diskutované postupy
aplikují v rámci trojúhelníků, vytvářených s přihléd-
nutím ke geologické situaci studované oblasti. Dalším
možným kritériem pro vytvoření trojúhelníkové sítě
ke studiu deformačních vztahů mohou být i výsledky
rozboru vlastností souřadnicových změn na jednotli-
vých bodech z hlediska jejich intervalu spolehlivosti.
Pro výpočty podle diskutovaných postupů je proto
možno vybrat jen ty body, na nichž je pohyb prokázán.
Zvláštním případem jsou často opakovaně měřené
trigonometrické sítě, kdy je možno studovat vývoj
parametrů pole deformace v čase. V každém případě
jsou však tyto údaje vázány k danému trojúhelníku
a jeho těžišti, což nemusí být vždy nejoptimálnější
materiál k dalším interpretacím.
V průběhu výzkumu, s cílem vytvoření možnosti

vyznačovat parametry pole deformace např. v libovol-
ně volené čtvercové síti bylo pro posuny u a v užito
aproximací

u = A] + B1x + ClY + D]x2 + E1y2 + F]xy +
+ G1x2y + H]xy2 ,

v = A2 + B2x + C2y + D2x2 + E2y2 + F2xy +
+ G2X2y+ H2Xy2. (19)

Rozsah polynomu byl při tom volen s ohledem na
možnosti použitého počítače TI 59. Neznámé para-
metry Ai až Hi byly odvozeny z posunů ui> Vi na osmi
bodech sítě o souřadnicích Xi, Yi a posloužily k odvození
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Obr. 4 Plošné vyjádření vektorů souřadnicových změn,
pohybů při aplikaci výpočetního programu [3]
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Obr. 5Plošné vyjádření hlavních os dilatačních deformací
situace v obr. 4. aplikací výpočetního programu [3].

Směry dilatace jsou vyznačeny šipkami

_~v a tím i k určení prvků tenzoru Tr a 1\1 a hlavních
uy
parametrů pole deformace pro libovolně zvolené sou-
řadnice nebo souřadnicovou síť, nepřekračující rámec
daný výchozími body. Při použití daných hodnot
Ui, Vi' Xi, Yi na více než osmi bodech je možno pro rovni-
ce typu (19) aplikovat vyrovnávací postup. Experi-
mentální výpočty ukázaly, že metoda je principiálně
výhodná, avšak výsledky jsou limitovány tvarem
použitého polynomu. Její využití se proto omezuje na
speciální případy lokálních sítí malého rozsahu, nebo
jen jejich nejdůležitějších částí.
Z uvedených důvodů byl ve VúGTK sestaven spe-

ciální program, využitelný včetně automatického
grafického vyjádření na počítači EC 1040 [3]. Program
pracuje ve dvou na sebe navazujících etapách, při
čemž v první je s pomocí splinových funkcí nalezena
náhradní plocha pro posuny Ui, Vi na libovolném počtu
bodů o daných souřadnicích Xi, Vi' Ve druhé etapě je
pak ve čtvercové síti, analogicky postupu Thurmovu
(13) s použitím aproximace polynomem druhého
stupně, provedeno odvození parametrů tenzoru Td

a Tr a pole deformace.
Oba uvedené postupy dovolují vyjádřit ve čtvercové

souřadnicové síti libovolné hustoty nejen parametry
pole deformace, ale i aproximované vektory vodorov-
ných posunů. Oba programy jsou při tom založeny na
předpokladu o homogenitě celého studovaného pro-
storu. Příklad výsledků výpočtů podle programu [3]
jsou vyznačeny v obr. 4. (vektory posunů) a obr. 5
(parametry pole deformace). S přihlédnutím k podmín-
ce homogenity prostředí je zřejmé, že uvedená řešení
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mohou nalézt uplatnění při zobrazování deformačních
vztahů v rozsáhlých betonových deskách, sledovaných
metodami inženýrské geodézie.

V přcdloženém pojednání jsou diskutovány PORtUpy
transformace vektorů Rouřadnicových změn, vodo-
rovných pohybů na bodech polohových Rítí v prvky
tenzorů deformace a rotacc. Jc ukázán postup odvození
hlavních os dilatační a střižné deformacc a jejich nc-
závislost na zvolené souřadnicové souRtavě. Využívání
diskutovaných postupů při vyjadřování dynamických
vlastností ve vodorovném směru pORkytuje vhodnější
možnosti interpretace výsledkú. PodRtatné je, že hlavní
osy deformace vyznačují směry sil, působících mimo
studovaný obrazec a charakterizují jejich distribuci
v rámci zájmové oblasti. Ohlédneme-li od ne vždy
jednoznačných výRledků interpretace prostých vektorů
pohybu, souřadnicových změn, mají charakteriRtiky
pole deformace význam i v tom, že jsou srozumitelné
pro specialisty jiných vědních nebo inženýrských
oborů. Další výhodou naznačených postupú je možnoRt
vzájemného ověření konečných výsledků dvěma ne-
závislými PORtUpy.První z nich spočívá v odvození
hlavních os deformace ze souřadnipových rozdílú, dru-
hý pak z distorzí přímo měřených veličin, tj. délek
a Rměrů. Z těchto důvodů jsou charakteristiky pole
deformace v rámci trojúhelníkú nebo lokálních sítí
s výhodou užívány při výzkumu vlastností dynamiky
zemského povrchu. Významné uplatnění však mohou
nalézt i při "tudiu deformací stavebních objektů apod.
v rámci úkolů inženýrské geodézie. Na rozdíl od vek·
torú pohybu jROUtotiž charakteriRtiky pole deformace
běžně užívány k vyjadřování deformací stavebních
objektů a základových púd specializovanými stavaři,
a jsou tedy pro ně nejen mnohem názornější, ale i sro-
zumitelnější. Bude proto nejvýše užitečné, jestliže
popsané postupy budou užívány v běžné praxi inže-
nýrské geodézie.
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Československý vyvolávací automat
filmových p_ásů

Doc. Ing. Vladimír Kraus, CSc.,
Geodetický a kartografický podnik v Praze, n. p.,

Jan Opelík,
diplomant katedry vyšší geodézie FSv ČVUT

v Praze

Vyvolávací automat zn. VAU (obr. 1) je určen pro
zpracování černobílých perforovaných i neperforova-
ných filmů šíře 35,60,70,80 a 105mm s jednostrannou
i oboustrannou emulzí. Filmy se zpracovávají klasic-
kým postupem chemického vyvolávání, přičemž v za-
řízení proběhne celý zpracovatelský proces od suchého
do suchého. Stroj se obsluhuje při denním osvětlení.

Zařízení je ve tvaru světlotěsné ploché skříně, která se
staví na stojan, aby byla zaručena potřebná pracovní
výška. Uvnitř skříně je sedm samostatných asi 60 cm
hlubokých kyvet obdélníkového průřezu. Osazení ky-
vet je následující: první = vývojka, druhá = opla-
chová voda, třetí = ustalovač, čtvrtá až sedmá =
= prací voda. Kyvety jsou napojeny na cirkulační
obvody se vřazenými čerpadly spolu s temperačními
nádobami, jsou opatřeny hladinovými spínači a vý-
vody čidel teploměrů. Odtok přebytečné kapaliny
zajišťuje uvnitř kyvety osazená odtoková trubice.
Kyvety se naplňují lázněmi pomocí nálevky. Obsah
kyvet lze vypustit pomocí ručně ovládaných odtoko-
vých ventilů do sběrné vany ve spodní části skříně.
Sběrná vana je rozdělena na sekce, z nichž se lázně
vypouštějí huď do přistavených nádob - budou-li
se ještě používat k dalšímu procesu, nebo po vyčerpání
jejich aktivity se vývojka po zředění vodou vypouští
do odpadu a ustalovač se odevzdá k dalšímu zpracová-
ní do Sběrných surovin.

Za poslední kyvetou s prací vodou následuje sušicí
skř·íň. Do skříně je vháněn teplý filtrovaný vzduch.
Ještě před intenzívním sušením je však z filmu odstra-
něna ulpělá voda sfukovacími tryskami. Do všech
kyvet jsou zapuštěny profilované rámy opatřené
unášecím mechanismem. Blok rámů ve skupině kyvet

"vývojka - ustalovač" je volně vyjímatelný, v části
"prací voda - sušicí část" je vyjímatelný pouze při
demontáži.

Vedení filmu v lázních obstarává transportní sys-
tém. Jeho součástí jsou unášecí kladky, vodicí válečky
a zaváděcí pás. Unášecí kladky jsou umístěny v řadě
nad kyvetami a na osách jsou volně otočné. Jejich
pohyb je odvozen od transportovaného filmu, který je
vtahován na konci stroje pogumovaným tažným váleč-
kem. V rámech se otáčejí vodicí válečky, jejichž profi-
lování umožňuje vedení filmových pásů standardní
šíře. Zavedení filmu do lázní obstarává zaváděcí pás,
který je nejprve protažen kyvctami a v závěsu unáší
naexponovaný materiál.

Po pravé straně skříně jsou umístěny spínače, regu-
lační prvky a světelná signalizace, zejména:
- spínač motoru spolu s možností plynulé regulace

otáček, tj. řízení zpracovatclské rychlosti filmů,
- spínač čerpadel a sušárny,
- spínač ovládání prosvětlování vyvolaného filmu

před navinutím (prohlížečka),
- krokové spínače pro nastavení teplot vývojky,

ustalovače a sušárny spolu se signalizací spínání
termostatů,

- signalizace výšek hladin v kyvetách,
- knoflík termostatického ventilu umožňující míšení

teplé a studené vody.
Cirkulaci lázní kyvetami obstarávají čerpadla. Vkaž.

dém cirkulačním obvodu je vřazena temperační nádo-
ba, jež obsahuje ohřívací těleso a chladicí šnek. Chla.
zení lázní obstarává přitékající voda, jejíž teplota
musí být vždy o několik stupňů nižší, než je nastavená
teplota vývojky a ustalovače. Přihřívání lázní při po-
klesu teploty zajišťuje ohřívací těleso, jehož funkce je
opticky signalizována rozsvícením žárovky. Vytempe-
rovaná voda přitéká do mísicí nádržky, prochází chla·
dicími šneky a vtéká do kyvet jako voda opIachová
nebo prací. Odtud př'espřepady ve výšce horní hladiny
odtéká do odpadu.

Vybraná technická data:
rozsah zpracovatelské rychlosti 10 až 150 m za hodinu
obsah kyvet pro vývojku
a ustalovač a 7,5 1
teplota vyvolávací a ustalovací
lázně - nominální hodnoty
nastavení 20, 22, 26 a 30°C
teplota sušení - nom. hodnota
nastavení 45, 50, 60 oe
příkon 2800 W
hmotnost 140 kg
rozměry v = 850 mm

š = 1400 mm
h = 415 mm

kaseta pojme až 70 metrů filmu
výrobce: Filmový průmysl Praha-Barrandov
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Zařízení může být instalováno všude, kde je elektrická
přípojka 220 V, přípojka studené a teplé vody a odpad.
Kyvety vývojky a ustalovače se naplňují lázněmi
po 7,5 litrech, přičemž se zvolí některá z nominálních
teplot. Souča,mě se zvolí teplota sušení. Spínačem
"čerpadla - sušárna" se uvedou do činnosti cirkulační
čerpadla lázní a dmychadlo vhánějící teplý vzduch do
sušárny.

Přívod teplé a studené vody se seřídí tak, aby teplota
vody byla o 1 až 4 oe nižší, než je nastavená teplota
vývojky. Dosažení teplotní stability lázní i vzduchu
je signalizováno zhasnutím kontrolek. Po ustálení
teplotního režimu je možno zapnout běh motoru.

Při zpomaleném chodu se do zaváděcího otvoru vloží
na první vodicí kladku přední hrana zaváděcího pásu.
Běh je možno zrychlit. Pás je vtahován do kyvet.
Po zavedení téměř celého pásu, kdy již vyčnívá ze
zaváděcího otvoru jeho malý zbytek, se pohyb zastaví.
Ke skříni se připojí kaseta s vyčnívajícím pásem filmu.
Začátek filmu se přilepí spec. lepicí páskou k zaváděcí-
mu pásu. Snadné přilepení ulehčuje jednoduchý pří-
pravek. Po slepení se nastaví požadovaná zpl'acova-
telská rychlost (= doba vyvolávání) a současně se sklo-
pí kryt nad kyvetami a stroj se tím světlotěsně uzavře.

Po vyběhnutí zaváděcího pásu se objeví začátek
zpracovaného filmu. Film se od zaváděcího pásu oddělí
a zavede se na cívku, kde se navíjí. Během chodu stroje
se automaticky kontroluje úbytek lázní. V případě,
že dojde k poklesu některé z hladin, stroj se zastaví.
V takovém případě je nutné za tmy víko odklopit
a lázeň v kyvetě doplnit. Při chodu stroje je třeba
kontrolovat, zda je film řádně usušen a nedochází
k jeho mechanickému poškozování. K tomu lze použít
prosvětlovací okénko.

4. Hodnocení rozhodujících zpracovatelských
parametrů

Filmový průmysl Praha po zkušenostech se stavbou
velkých strojů pro zpracování kinematografických
filmů i filmů mikrografických (známý MEOLAB)
zahájil výrobu vyvolávacího automatu zn. VAU.
Automat VAU díky možnosti zpracovávat filmy růz-
ných šířek má v uživatelské sféře široké pole uplatnění
zvláště v mikrografických střediscích podniků i zdrav.
zařízeních. Výrobce vystavil prototyp stroje na Inter-
kameře 1985 a v roce 1986 dodal zájemcům stroje
z tzv. rozjížděcí serie (1. až 10. výrobek).

Středisko dálkového průzkumu Země (SDPZ) spolu
s Výzkumným ústavem zvukové, obrazové a repro-
dukční techniky (VÚZORT) a ve spolupráci s katedrou
vyšší geodézie FSv ČVUT formou dipl. práce se ujali
úkolu posoudit upotřebitelnost stroje též pro náročné
zpracování filmů leteckého dálkového průzkumu (LDP)
šíře 70 mm. Účelem bylo zjistit, zda stroj lze označit
v této výrobní verzi již jako pro účely LDP za zcela
vyhovující, nebo bude zapotřebí doporučit výrobci,
aby stroj upravil a v jakém směru je zapotřebí úpravy
provést [1]. Podstatným kritériem se stalo hledisko
stability a opakovatelnosti zpracovatelského režimu.
V tom směru byly experimentálně ověřovány jednotli-
vé strojové funkce, včetně posouzení sumarizace všech
vlivů na konečný produkt.

Zpracovatelská rychlost. Rychlost průchodu filmu stro-
jem se stala nejdůležitějším sledovaným činitelem.
V rychlosti se odráží doba pobytu osvitnutého filmu
v jednotlivých lázních a ve vodě. Z těch je na prvním
místě rozhodující doba pobytu ve vývojce, tj. doba,
která uběhne od vstupu filmu do jeho výstupu, přesněji
do jeho vstupu do oplachové vody, neboť teprve tady
dochází k potlačení vlivu vývojky. Na druhém místě
je třeba počítat s délkou pobytu filmu v ustalovači,
která se může projevit v kvalitě ustálení obrazu. Také
přechodný st,upeň - mezi vývojkou a ustalovačem -
pobyt filmu v oplachové vodě není bezvýznamný, ne-
boť znečisťování ustalovače vývojkou není právě
žádoucím jevem. Konečně je zapotřebí, aby film byl
důkladně vyprán. Vliv doby pobytu filmu ve vývojce,
znečisťování ustalovače, nedostatečné vyprání jsou
faktory všeobecně známé, objasněné a vyhodnotitelné.

Zpracovatelská rychlost filmu je také ekonomickým
stimulem. Je pravidlem, že u jemnozrnných vývojek
se používá dlouhých vyvolávacích dob - př. 18 min.
Takové doby by velmi prodlužovaly zpracování na-
snímkovaného materiálu.

Příklad: V sezóně se pořídí 10. tis. záběrů ve 4 pásmech,
tj. 40 tis. snímkú. Jeden metr filmu obsáhne zhruba
10 snímků. Při průběhu I metru filmu za 6 min obnáší
zpracování 400 hodin, při průběhu za 18min již 1200ho-
din.

Za přijatelnou zpracovatelskou dobu u negativního
materiálu lze obecně pokládat 6 minut. Této době
podřídil VÚZORT chemismus vývojky. Zpracovatel-
skou rychlost lze plynule měnit regulátorem rychlosti.
Nejpoužívanější nastavovanou hodnotou je rychlost
v rozmezí 4 až 20 za minutu. Toto rozmezí zabírá však
na stupnici kruhového regulátoru tak malou část
kruhu, že nastavení rychlosti je poměrně hrubé. Zna-
mená to, že charakteristika regulace rychlosti je pak
příliš strmá, což se nepříznivě projevuje při opětovném
nastavování určité nominální hodnoty. Podle vykona-
ných šetření může činit přesnost nastavení až 30 s.
Doporučili jsme proto výrobci, aby vhodně upravil
regulaci rychlosti jemnějším a přesnějším nastavová-
ním v rozmezí 4 až 15, resp. 20 minutami.
Teplota lázní. Vliv teploty vývojky na stupeň zčernání
je známý. V praxi se ustálilo používání neměnného
teplotního režimu během celého procesu. Případné tep-
lotní změny se posuzují jako nepříznivě ovlivňující
faktor.

Vyvolávací stroj se připojuje na přívod studené
a teplé vody. Teplota lázní a vody se udržuje pomocí
termostatů. Podle doporučení výrobce má být teplota
oplachové a prací vody o 1 až 4 oe nižší, než je teplota
lázní. Za tím účelem se teplota zreguluje pomocí termo-
statického ventilu v přední, dolejší části stroje. Přitom
je však nutné seřídit pomocí ventilu v zadní straně
skříně patřičný průtok (odpad) vody.

Teplota vývojky a ustalovače se nastavuje na ně-
kterou ze čtyř nominálních hodnot (viz techn. data).
Důležité je zvláště udržování konstantní teploty vý-
vojky. Jestliže sledujeme tuto okolnost, potom při
teplotě prací vody 15,5 oe zjišťujeme, že teplota vý-
vojky při nominální hodnotě 20 oe kolísá během 6 min
v rozmezí 19,8 až 20,4 oe, a to tak, že během 5 minut
pozvolna poklesne z hodnoty 20,4 oe na hodnotu
19,8 oe, načež během jedné minuty stoupne na 20,4 oe.
Jakmile se změní teplota prací vody {regulací termo-
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film I 1840 Foma I,A

oblasti

I 0,35 0,55 1,20 1,70 2,00 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00
optických hustot

ma I 0,01 0,01 0,03 0,04 0,03

I
0,03 0,03 0,02 0,03 0,02

m I 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
m" I 0,00 0,01 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01

statického ventilu nebo z jiných příčin), změní Re
i časový průběh kolísání teploty vývojky. Čím menší
je rozdíl mezi teplotou vody a nominální teplotou
vývojky, tím dochází k prodlužování cyklu pokleRu
a vzestupu teploty a teplota vývojky je stabilnější.
Cyklus však není pravidelný a bývá narušen pravdě-
podobně změnami tlaků a teplot obou vod, nedostateč-
ným reagováním termostatického ventilu na nastalé
výkyvy a z jiných nezjištěných příčin. Seznámili jsme
výrobce s našimi poznatky a doporučili, aby kolísání
teploty bylo minimalizováno.
Vyčerpanost lázní. VyčerpanoRt lázní, především vý-
vojky, se projeví poklesem optické hustoty. Za tím
účelem je výhodné porovnat optické hustoty dvou
senzitogramů - jednoho na začátku a druhého na
konci filmového pásu. Výrobce uvádí možnost vyvolání
8 m2 filmu = vyvolání filmu šíře 70mm o délce 114 met
rů, aniž by mělo dojít ke zhoršení kvality. Poněvadž
stroj není vybaven regeneračním zařízením, musela
být vyšetřena závislost změny optické hustoty na
délce zpracovaného filmu - viz dále.

5. Kvalita zpracovaných materiálů

Všechny fyzikální a chemické vlivy, které působí ph
zpracovatelském procesu, zejména
- změny zpracovatelské rychlosti,
- kolísání teploty lázní,
- vyčerpanost lázní,
se projeví kolísáním hustoty v celé délce filmu a posti-
hují tedy jednotlivé snímky. O realitě destrukce sen-
zitometrické kvality snímků se lze přesvědčit zkouš-
kami. Pro experiment byly nasnímkovány šedé stup-
ňové klíny, filmy vyvolány, fotometricky vyhodnoceny
a výsledky číselně zpracovány. Pro grafické zobrazení
byly navrženy aproximační analytické funkce. Na
těchto podkladech mohly být určeny dopustné meze
přesnosti a správné funkce zařízení. Dále mohla být
stanovena závislost poklesu optické hustoty na vyčer-
panosti vývojky včetně vyšetření změny senzitomet-
rické charakteristiky. Ke zkouškám byly užity filmy
pro LDP a to čs. Foma LA a sovětský infračervený
film I 840. :Film Foma LA bylo délce 75 m, film I 840
o délce 42 metrů. Oba filmy byly opatřeny desetistup-

ňovým klínem. Změření optických hustot, matematic-
ké a grafické zpracování s příslušným vyvozením zá-
věrů bylo předmětem diplomové práce [2].
Stanovení přesnosti měření optických hustot. U filmů
byly měřeny optické hustoty digitálním průchodným
denzitometrem MEODENZI TRD 04 na pěti políčcích
každého desátého desetistupňového klínu. Počet opa-
kovaných měření téže hustoty Zl' Z, byl omezen na dvě
(n = 2). Za účelem spolehlivějšího odhadu přesnosti
měření a výsledků byly průměrné hodnoty hURtot

Xi = -~~(lI + Z,) korespondujících políček (v počtu i)

sdruženy do Rouboru n samostatných veličin. Získal
se tím soubor samostatných fyzikálních, veličin změře-
ných stejnou metodou ve dvojicích lli, Z'i se společnou
základní střední chybou m an samostatných výsledků
Xi' Zjištěné rozdíly di = Z'i -Zli vytvořily soubor
n skutečných chyb Rtejného drul1u se společným zá-
kladním souborem. '"

Každá číselná hodnota rozdílu di představuje infor-
maci o přesnosti měření a jeho výsledku. Tato jediná
hodnota však nemůže být spolehlivá a proto se zavádí
střední (kvadratický) rozdíZma vypočtený ze všech n da-
ných rozdílů

m,l = V Cd:] .

Vypočtený střední rozdíl ma reprezentuje jedním čís-
lem celý soubor n zjištěných rozdílů. Z něho lze potom
vypočítat spolehlivější hodnoty empin:cké chyby jedno-
ho měření

md nebo
m= V2'

Číselné vyhodnocení experimentálně získaných hod-
not, které charakterizuje příslušnými chybami měření
optických hustot ve zvólených oblastech u dvou růz-
ných filmů je uvedeno v tabulcc 1.
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přímky vykazují sestupnou tendenci, a to tím větší,
:~]' čím je sledovaná optická hustota vyšší - obr. 3.
.:g j Z nepublikovaného podrobného záznamu kolísání

O hustot u zbývajících devíti grafů je patrné, že rozptyl
optických hustot je tím vyšší, čím vyšší je vyvolávaná
optická hustota a roste s přibývající délkou vyvolávání
pásu. Pro ilustraci: V oblasti hustot D 1,0 byla u prv-
ního snímku zaznamenána hustota D 1,02, u snímku
Č. 740 již D 0,81.
Kritérium přílišné vyčerpanosti vývojky v závislosti

na délce zpracovaného filmu bylo stanoveno následov.
ně. Vývojku je možno považovat za příliš vyčerpanou

500 600 700 O
:::O,55g,}-~::::::_:-::
1,2 -. •__• -0,1
-··.11 ••.••_-.-

- '2':'::::::-::::: -0,2

-0,3

Závislost průběhu optické hustoty na délce zpracovaného
filmu a kritérium vyčerpanos,ti vývojky. Předmětem
experimentu bylo sledování úbytku optické hustoty
klínů v závislosti na délce zpracovaného filmu, zvláště
vlivem vyčerpání lázní, spec. vývojky. Úbytek byl
sledo ván v deseti oblastech optických hustot (0,35 až
3,0) a graficky vyhodnocován. V grafech byly zazna-
menány pomocí bodů hodnoty hustot naměřené na
každém desátém klínu, tj. přibližně po délce 1 metru
filmu. Jako příklad je na obr. 2 graf pro oblast opt.
hustot D 1 filmu Foma LA. Současně byly vypočteny
průběhy vyrovnávacích přímek. Všechny vyrovnávací

Obr. 5 Velikost empirické střední chyby v jednotlivých
stupních šedého klínu v měřítku 10 : 1

tehdy, jestliže se naměřené optické hustoty odchylují
na obě strany vyrovnávací přímky o více než jednu
desetinu optické hustoty. K porušení tohoto kritéria
nedošlo u hustot do oblasti kolem D 1,0 ani po 70 m
délky filmu. Naproti tomu od oblasti kolem D 1,0
směrem k oblastem vyšších hustot (až D 3,0) se hranice
porušení kritéria ustálila na 50 metrech. Na podkladě
těchto zjištění byla stanovena přípustná délka vyvo-
lávání 70 mm širokého filmu na 50 m (= 3,5 m2), což
je délka filmu navinutého na jedné cívce.
Závislost průběhu senzitometrické charakteristiky na délce
zpracovaného filmu a empirická střední chyba hustot.
Další experiment sledoval záznam změn průběhu
senzitometrické charakteristiky s postupujícím zpra-
cováním filmu. Za tím účelem byly proměřovány exakt-
ně senzitometrem naexponované osmnáctistupňové
klíny na pásu dlouhém 37 m šíře 35 mm. Na obr. 4
je záznam změny - poklesu strmosti. Současně byly
z naměřených hodnot vypočteny střední empirické
chyby hustot v jednotlivých stupních šedého klínu.
Chyby mají vzestupnou tendenci od oblasti minimální
do maximální hustoty (Dm'ln - Dma,,) - obr. 5.
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V příspěvku jsou shrnuty první poznatky o čs. vyvo-
lávacím stroji značky VAD na zpracování filmových
pásů. Bylo shledáno, že po mechanické stránce je stroj
zcela vyhovující. Pro přísná zpracovatelská kritéria
dálkového průzkumu bylo výrobci doporučeno, aby
upravil funkci stroje zvláště v oblasti regulace rych-
losti vyvolávání a stability temperace lázní, zejména
vývojky, a podle možnosti doplnil stroj o regenerační
zařízení. Experimentální práce současně posloužily
k vypracování metodiky zkoušení obdobných zařízení. '

[I] KRAUS, V.: Prověření vhodnosti čs. vyvolávacího
zařízení zn. VAU pro zpracování černobílých letec-
kých filmů. [Technická zpráva.] Praha, Geodetický
a kartggrafický podnik v Praze, n. p., 1986. 18 s.

[2] OPELIK, J.: Rozbor delJzitometrických křivek.
[Diplomová práce.] Praha, Ceské vysoké učení tech-
nické v Praze, fakulta stavební 1986. 58 s.

[3] B()HM, J. - RADO UCH, V.: Vyrovnávací počet,
2. přeprac. vyd. Praha, Kartografie 1978. 510 s.
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SALIŠČEV, K. A.: Projektirovanije i sostavlenije kart
(Projektování a sestavování map). 2. vydání. Moskva,
Izdatefstvo Moskovskogo universiteta 1987. 240 s., 89
obr., 1 tab., cena 85 kopejek.
(048)528.93{.94

Geografická fakulta Moskevské university se muze
pochlubit promyšleným a svého druhu ojedinělým
systémem vysokoškolské výuky kartografů, opírajícím
se o ucelenou soustavu učebnic z pera vynikajících vědcú
a pedagogů. Jednou z nich je hodnocená učebnice, kte-
rou prof. Sališčev věnoval projektování a sestavování
map, tedy ústředním fázím kartografického procesu,
v nichž se formují užitné hodnoty tvořeného kartogra-
fického díla. Jde o její již druhé vydání, které autor
zaměřil nejen na tradiční metody projektování a sesta-
vování map, ale v němž se pokusil i o pojednání jejich
automatizovaných forem rozvíjených v prostředí moder-
ní výpočetní techniky. Takto koncipovaný záměr je
realizován ve třinácti kapitolách učebnice.
V první kapitole se specifikuje orientace studijního

předmětu "Projektování a sestavování map" na metody
a procesy laboratorní a provozní tvorby map, připomíná
se chápání map jako modelů reálného světa a zdůrazňuje
stěžejní úloha těchto modelů při řešení poznávacích
a rozhodovacích problémů společnosti. Identifikuje se
náplň projektování mapy, jež rezultuje v souboru doku-
mentů nastiňujících organizaci a efektivní realizaci
všech etap tvorby mapového originálu a vymezuje obsah
procesu sestavení mapy, záležející ve vlastní tvorbě
jejího grafickÉho originálu. Pozornost je též věnována
vztahům projektování a sestavování map ke styčným
disciplínám uvnitř kartografie i za jejími hranicemi.
Druhá kapitola pak upozorňuje na závažnost výstižné
formulace zadání na tvorbu nové mapy a načrtává celko-
,!Ý pos~up pr?jek~ování a sestavování mapy. Podrobněji
Je posleze pOJednano poslání a obsah obecného a dílčího
programu mapy resp. mapových souborů.
Třetí kapitola se soustřeďuje na problematiku infor-

mačních podkladů pro tvorbu mapy. Klade se důraz
~a potřebu dochvilného sběru aktuálních podkladů, je-
JICh úpl~ost, spolehlivost a na další jejich parametry.
Pouk~zuJe se na zvláštnosti akvizice kartografických,
kosmICkých, statistických a dalších podkladů a na
metody jejich prostorové koordinace, věcné kontroly,
úprav, evid~nce.: účelové analýzy a přípravy k praktic-
kému VYUŽití.Ctvrtá kapitola se pak zabývá náplní

a posláním analýzy regionálních zvláštností jevů, jež
reprezentují tematický obsah tvořené mapy a také pro-
mítnutím jejích výsledků do schémat. znázorňujících
tematickou rajonizaci území. charakteristiky v ní vyme-
zených oblastí a vzory jejich kvalifikovaného kartogra-
fického odrazu. Pozornost je rovněž věnována kosmic-
kým průzkumovým snímkům jako novému zdroji infor-
mací pro tvorbu map.
Pátá kapitola posuzované učebnice náleží řešení

volby měřítka mapy, výběru kartografického zobrazení
a otázkám implementace zeměpisné sítě do tvořené
mapy. Pojednávají se rovněž zvláštnosti celkové grafické
kompozice mapy. Šestou kapitolu pak autor věnoval
stěžejní problematice projektování mapy, která spočívá
ve stanovení prvkú obsahu mapy, jejich klasifikaci,
určení jejich charakteristik a ukazatelů. Pozornost je
zvláště věnována stanovení zásad generalizace prvků
mapového obrazu a metodám určení jejích parametrů.
V sedmé kapitole jsou soustředěny základní poznatky
o celkové grafické úpravě mapy, navrhování systémů
kartografických znaků a vypracování legendy mapy.
Upozorňuje se též na důležitost celkového estetického
působení mapy a na úlohu designu při jeho cílevědo-
mém zabezpečování. Osmá kapitola potom pojednává
o všestranné přípravě informačních zdrojů pro jejich
racionální využití v procesu sestavování mapy.
V deváté kapitole čtenář najde poznatky týkající

se metod konstrukce zeměpisné sítě a přenosu podkla-
dových informací do této geometrické osnovy tvořené
mapy. Kapitola desátá pak patří procesu vlastního
sestavení originálu mapy. Pojednává o postupech pros-
torové lokalizace prvků obrazu v sestavitelském originá-
lu, o jeho generalizaci, o posloupnosti zobrazování obsa-
hových prvků při sestavování mapy a o vlastním gra-
fickém ztvárnění jejího originálu. Jedenáctá kapitola
se zabývá přípravou mapy k vydání, zahrnující celý
proces od vytvoření vydavatelských originálů až po
nátisk mapy. A konečná d van á ct á kapitola osvětluje
náplň redakčních prací a základní aspekty autorství
v kartografii.
Jestliže předchozích dvanáct kapitol náleželo svým

obsahem tradičním metodám projektování a sestavování
map jen s případnými okrajovými poznámkami o mOž-
nostech jejich racionalizace na báú výpočetní techniky,
pak třináctá kapitola - pokrývající celou čtvrtinu
objemu sledované učebnice - je vyhrazena problemati-
ce automatizované tvorby map. Vysvětlují se její teore-
tické principy, pojednávají technické prostředky digi-
talizace map a její zá.kladní metody. zmiňují se počí-
tačově orientované kartografické databanky a posuzují
otázky automatizovaného zpracování digitálních karto-
grafických dat včetně jejich generalizace.
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Poměrně rozsáhle se popisují souřadnieové zapisova-
(':.0, interakční grafieké a obrazové displeje a tiskárny se
svým řídícím procesorovým zázemím a uspořádání
těchto prostředkú do automati:r.ovaných kartografických
systémú pro grafickou interpretaci zpracovaných karto-
grafických dat. Poukazuje se na zvláštnosti procesú
automatizované tvorby map a uvádějí se příklady
počítačového zpracování map programovými systémy
typu Symap a izočarových map: Závěrečný oddíl kapi-
toly je pak věnován velmi stručnému pojednání proble-
matiky projekční a redakční práce v podmínkách au-
tomatizované tvorby map.
I když bývá zvvlwm vyjadř'ovat se k dílu jako colku,

vedou citelné odlišnosti obsahového pojetí a struktury
poslední "automatizované" kapitoly učebnice a před-
chozích dvanácti "tradičních" kapitol recenzenta k po-
rušení uvedeného pravidla a tedy k oddělenému hodno-
cení těchto fakticky dvou částí posuzované učebnic('.
V té první se autorovi podařilo s bohatou vědeckou
znalostí [l hlubokou pedagogickou erudicí "obrazit -
na podrobnostní úrovni adekvátní vymezené ploše -
celou problematiku tradičního projektování a sestavo-
vání map. Začínající kartograf v ní získává mn7,nost
poznat sledovanv proces jako promyšlený systém dílčíeh
aktivit. v němž každá má svúj 'ínnvsl a své místo v pro-
pracovaném tvúrčím řádu, realizovaném širokou a vy-
soce kvalifikovanou tvrnovou součinností. Pochopení
obecnvch principt] přitom napomáhá uvedení řadv
instruktivních praktických příkladú a velmi srozumitel-
ný odbornv a logickv uspořádaný výklad. kterv při své
celkové přístupnosti nikde neslevuje z přísných vědec-
kých principů.
V druhé části učehnice autor poměrně 'Výstižně

charakterizoval existující technickou bázi pro automa-
tizaci v kartografii a t.aké její technologické možnosti
při rac;onalizaci převážně rutinních aktivit (i když bv
nezasvěmmv posl17ovatel tuto materii hledal spíše v ná-
plni předmětu ,.Automatizace v kartografii", který je
do současnÁ výuky kartografů na Moskevské universitě
zařazen). Velmi málo místa však zbvlo na obiasnění
klíčové problematiky vědeckého a technologického zá-
zemí automatizace tvůrčích aktivit kartografie vůbec
a procesu projektování a sestavování map zvláště.
Recenzent se domnívá. že bv zejména nově se formuiící
kartografický specialista měl v textu nalézt explicitnější
vyjádření skutečnosti, že účinnou implementaci auto-
matizovaných postupů do projektování a sestavování
map nelze redukovat na pouhou modernizaci existují-
cích konvenčních procesú, ale že si vyžádá jejich ze-
vrubnou a komplexní přestavbu, reprezentovanou nejen
hlubokými technickoorganizačními změnami, ale pře-
devším novým technologickým myšlením.
V souvislosti s tím by např. čte~ář, vedený v první

části učebnice k hluboce filosoficky a geograficky opod-
statněnému chápání principú a realizacc generalizace
mapového obrazu. neměl dostat ve druhé části díla
příležitost ke vzniku mylné představy, že lze stejného
generalizačního výsledku dosáhnout v podmínkách
automatizované kartografie vypouštěním každého n-té-
ho bodu v digitálním záznamu tohoto obrazu. Podobně
by také z uváděných praktických příkladú neměl nahvt
dojmu. že typickým reprezentantem kvalifikovaného
výstupu z automatizovaného kartografického procesu
je mapa svmapovského ražení apod. Stručně' řešeno,
učebnice by mladému kartografickému specialistovi
měla zprostředkovat přesvědčení, že kartografie auto-
matizací získá na své výkonnosti, operativnosti a efek-
tivnosti, ale že za to nebude a nesmí platit ztrátou
svých dosavadních obsahových a estetických hodnot.
I když takový jednoznačný závěr z posuzované práce

nevyplývá, je možné, že jej zamýšlenému čtenáři po-
skytne studium celého komplexu učebnic, z něhož je
hodnocené dílo ien částí. Vědomí skutečnosti, že se
dnes na vysoké Škole připravují kartografové na svou

vědeckou i provozní práci kulminující ve třetím tisíciletí,
však k uplatňování takového požadavku rozhodně
zavazuje.

Ing. Jan Nenmann, CSc.
Ústav teorie 'informace a automatizace ČSA V,

Praha

Koordinačná porada pracovníkov
rezortu SÚGK

625.5: 528:061.14[437.6 I

Dúa 19. augusta I !J87 sa v II. p. Slovenská kartografia
Bratislava konala koordinai'ná porada predsedov
ZO KSS, ZV nOH, ZO SZM a vedúeich hospodárskych
pracovníkov,rezort.u Slovenského úradu goodézie a kar-
tografie (SUGK) na priebežné hodnotenie plnenia
plánu v roku 1987, jeho prípravu na rok 1988 a na
prerokovanie návrhu zákona o štútnOln Eodniku.
Koordinai'ná porada bola zvolaná oddelením UV KSS
pro stranícku prácu v poInobospodárstve, potravipár-
"kom priemysle. losnom a vodnom hospodárstve a SUGK
v zmysle politicko-organizačného zab~zrečenLa vyplý-
vajúceho z uznosenia Prodsedníotva UV KSC zo díla
13. 7. 1987.
V pracovnom predsednídye za8adli: Ing .•J/ín Stolič-

ný, pracovník oddelenia UV KSS, JUDr. Anna Ka-
pusňáková, predsedníčka Slovenského výboru Odbo-
rového zviizu pracovníkov štátnych orgánov, p8úažníc-
tva a zahraničného obchodu, Ing. Ondrej Michalko,
predsoda S(TGK, Ing. Imrieh Horúan8ký, CSc., mí-
mestník prf'osedu SúGK a lng. Matej Bada, predsoda
ZO KSS SÚGK.
Rokovanie otvoril a viedol Ing .. lán Stoličný,

ktorý po zvolení návrhovej komisie predniesol úvodný
príhovor. Zhodnot<-mímplnenia záverov z koordinačnej
porady pracovníkov rezortu konanej 26. a 27. februára
1987 sa zaoberal lng. Ivan Ištvánffy, vedúci sekre-
tariátu predsedu SÚGK. Referát k plneniu úloh plánu
roku 1987 a návrh plánu na rok 19Ri! predniesol, Ing.
Michal Nazad, riadit.eI ekonomického odboru Sl"GK.
Potom odznel príspevok Ing. Imricha Horúanského,
CSc.,o návrhu zákona o štátnom podniku a jeho aplikácii
na podmienky rezortu.
Diskusia dala priostor zástupcom hospodárskello

vedenia, straníckych a spoločenských organizácií, ?; jed-
notlivých organizácií rezortu SUGK, vyjadriť svoje
stanovisko k návrhu zákona o štátnom podniku, zhod-
not,iť plnenie úloh plánu rcku 1987 a posúdiť predpo-
klady plnenia úloh plánu na rok 1988. V rámci diskusi o
vedúci pracovníci StGK odpovedali na niektoré otázky
nastolené v priebehu rokovania a JUDr. Anna Kapus-
úáková rozviedla otázky vzť.ahu a postavenia ROH
v súvislosti so zákonom o štátnom podniku.
Na záver účastníci koordinačnej porady prijali opatre-

nia orientované na zabezpočenie splnenia plánu na rok
19R7 a prípravu plánu na rok 1!J88. Koordinačná porada
uložila prerokovať návrh zákol1a o štátnorn podniku
v ZO KSS, ZV ROH, ZO SZM, vo vedení organizácií,
ako i v pracovných kolektívoch na jednotlivých pra-
covných úsekoch a spracovat: súhrné stanovisko za orga-
nizácie. V záujme zabezpečenia širokej účasti pracujú-
cich na riadení organizácií v nov,)'eh ekonomických
podmienkach, koordinačná porada uložila riaditeIom
organizácií intenzívnejšie zavádzať vnútropodnikový
chozraščot kolektívov a nadviizne na to brigádnu formu
organizácie práce a odmeií.ovania, ako aj zVYHovanie
kvalifiké~cio riadiacich kádrov.

Ing. Jozef .5'afár,
Slovenská kartografia, n. p., Bratislava
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ZO ŽiVOTA ORGÁNOV
A ORGANIZÁClí
REZORTU ČÚGK A SÚGK

30. výročie založenia samostatnej
kartografickej organizácie na Slovensku
~28') -;-'Jl2.43 [43:':" J , _

Hok IUHi jl' j'1'l' ~IO\Tnskú kart,!;r:;/llI. 11.F,. Hl'ntisll.\a
(~K) z\"l>Í~ť \".\'Znalllný". Nn l'olo!" dniko\'l III ;ddí\'l',IISI)()-
I'lndnnllll dúa IH. S, I 9H7 z l)(),-ol'cnia S!o\'lT~k<'ho úrndll
W'Odl;zil' a knl'togl'afil' (~líGK) a ~lovl'rského \"\·borll
Ocll)()]'ového ZViiZll l)l'al'OV1dkov ~tátnych ol'g'íno\',
p,'únžníet\'a a zahnmi('ného ohl'hodú. si pl'a"o\"llíl'i 8K
Pl'lP"'IH'lllll1 :W. výTo('io za!ožl'nin sanwstalnl-i karto,
gl'flfil'k"j ol'guniz>Í"il' na Slm-cllskn, Hola to pl:í1l'žitnsf
na bilanl'o\"anil' dosiallllllt ý"h výsll'dko,- \"0 \'\'I-obl'.
v~"davat,-I'slwj i'-inn,'sti a \- S:H'illlistil'kl',i "úťc,ži, H,~sťaHli
aktí\"\1 I)()li (obr. !) I.ng. Ondl'Pj 1Vlil'halko. pn,dsl'da
SľUK. Ing, lllll'il'h Hnrúanský. eSe,. nállll'stník
prl'dsl'dll S(-UK, Jng. Dll~an Fic,,;r. jJr'aco\"ník SCUK
a Ing. Vlndilllíl' ~ lij a n. pl'l'l["l'du :vrostsk,~110 \"ýbOI'1I
Odh",'o\'l]\() Z\'iiZll pnll'o\"níko\' ~UítnYl'h ol'pínov,
!wlmžllíct va a zahnlllic-ného obehudu.

Obr. 1Pohlad na če8tnú tribúnn
Snímka: L. Zverina, 8K

Po o( \'on'ní l)()zdnlvil účastníkov aktívu Ing. I'avo!
K Hl l' f ko, riuditd ::->1""- Všetci si so ZáUjHlOlll ,-ypo(,u!i
histól'iu podniku '" jl'ho vývoj. Samo"tatná kal'togra6eká
orgunizál'ia bola založená v roku 1967 pod názvom
Kart ografi"k.\' a l'cpl'odllkčný ústav v Modl'l' - Hannónii.
V\'ZnUllln\"lll 'lktOlll bolo vvtvoronio SK l. 1. 1970, kedv
z,;c,ala pó~obif ako kOHlpl;,xný vydavatpbký, naklac1';-
tdský- a výTobný podnik. Hodno spoHlenúť, že prVOll
pllblikáciou n>Í~ho vydavateIstva bola dvojc1iolna turis-
tická mapa ~ízkyeh '1'atier v miorke 1 : 75000 a PI'\'OIl
sériovo \-yrábanou reJiéfnoll mapou bola mapa Č~esko-
slovenska v mier]w 1 : SOO 000. Obe vyšli v rokll 191;7.

vý']'oIJll~- mímpstník riaditcIa Ing. Drahomír 8tcehc1'
o]lOznámi! úc-astníkov aktívlI s toehnickvm a kehnolo-
giek~'m rozvojom SK, KonŘtatoval zlepšenie pOHlel'lIC
znst'll'unélio strojo\'ého parku najmú \'tlaka dVOlll no-
\-ý'm tlac,iarcnskýHl strojom, ktoró boJi lPII nodáyno
uvcdené do prpyádzky. Aj v budúenosti sa uvažuje
o míkllpo lIipktorýeh ďalŘích stroj ov a zariadení zodpo-
vedajúeich dneBnS'Jl1 požiadavkám.

Obr. 22. a 3. gellerácirt turi81ickiJch 1!lIíp

Snímku: L, Zl'ťrillu. SK

Pnwovná inieiatínl a "oeialifť'ekó ~úťaž"ltie kolektí-
vov a jednot hveo\- \' S K bola zunwranú na za I)('z)ll'C"'IJiI'
nárocmýeh hcspodárskyeh úloh, zvvŘo\"1mie efcktínlCsti
a ho"podárnosti. Ing. 8tefnn Xen\ee, ekonoJl)iekv" mí-
Ine"tník l'iaditcIa, informovalo clcsiahnlltveh \'\sll'ch",,'h
v súťaži. BoJi oc1mencnó naj!cpŘie koki~tí\"v' a vzol'ní
pracovníci SK. Viaecrý'm praeonlÍkolll bol 'pri pdll'Ži-
!OS:I tohto \:,ýzna;nného \'ýro('ia priznan,\" titlll..Zaslú-
zdy praeonuk SI\:'.

]'I;'eoc!myslitdnou súča"ťoll aktívlI hol )lohl'nd do
budúenosti, zmlly"lenie sa nad úl"lHlllli n cl'nl~OI11roz-
voji SK. Hlavllé úlohy kar!"grHfiekl',i 1\-()]bv llHl-'rtoJ
po analýze \-ýe1lOdiskového sta \ II Ing. Zdl'nko' :Ua t ul a.
h-wlmický lIánwstník riaditl'ln, VY('hádzajú z dlhcdobé-
ho roz\'oja rezortll do l'Okll ! 99i). InfOl'nlO\ a I ÚC'Hstník,)\"
aktí\'110 úloháeh colc~tátncho eharaktl'l'\l, o Jl)t'dzimíred-
nej spolupniei a o pocln,ienkach na ich zabpzpec·enil'.

Na závcr pozdravil pracovníkov SK pl'edspda SCu K
Ing. Ondl'l'j Michalko. Okrpm iného \'vz,h"i!lOl záslllll\'
SK na rozvoj i kartografiekcj tvorby IH~Slo\"('nsku. '

l'ri príll'Žitc"ti výl'oi'-ia bola iJl~talo\'mHí \" SK v\'sta\'a
kartografických výrobko\', ktOl'Pj eidelll bolo ;lkáznť
kvalitatínlY vývoj tvorhy a zobl'aZOnldch pl'estril'dko\"
za llplynul)'eh :30 roko\". Vy"tan,né holi \".\(Ian~v I,.
2. a :~. gcnel'áeic turi.tickýeh mlÍp (obr. 2), o!'icntac';1\'l'11
máp miest ako i automapy a rchéfne mapy. .

Ing. ricrCl HClI'I·(/.J!('í/':Ol'lí,

8locensl:rí !.:ur!ogmji(/., II. jJ •• l]m!islul'U
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Vyznamenání pracovníků resortu ČÚGK
za činnost v oblasti branné výchovy
a civilní obrany
112. 2ižka, Tichý, \Vitková, Rozpr)'m, Knapck, Lorcnc,
Rtciskalová, Brodská, Horák, Klauda: 528

U příležitosti Dne Československé lidové armády bylo
za dlouhodobě dobré výsledky při organizování branné
výchovy uděleno presidentem ČSSR státní vyznaméná-
ní - medaile "Za službu vlasti" následujícím pracovní-
kům resortu:
Ing. Zbyňku ŽIŽ~OVI - z Geodézie, n. p., Liberec

Josefu TICHEMU - z Geodézie, n. p., Praha.

Ke Dni Československé lidové armády byla rovněž
oceněna dlouholetá aktivní činnost na úseku civilní obra-
ny udělením čestného odzn~aku"Vzorný pracovník CO",
který udělil náčelník CO CSSR následujícím pracovní-
kům:
Zdeňce WITKOVÉ - z .Geodézie, n. p. Plzeň
JUDr. Zdeňku ROZPRYMOVI - z Geodézie, n. p.,
Brno
.JUDr. Zdeňku KNAPKOVI - z Geodézie, n. p., Brno
Vladimíru LORENCqVI - z Ge()dézie, n. p.; Brno
Haně STEJ"SKAI:0VE-.zGeodézie, n. p., Pardubice
Haně BRODSK;E - z Geodézie, n. p., Pardubice
Jaroslavu HORAKOVI - z Geodézie, n. p., Pardu-
bice
Jaroslavu KLAUDOVI - z Geodézie, n. p., Pardu-
bice

Z GEODETICK~HO
A KARTOGRAFICK~HO KALENDÁŘE

(říjen, listopad, prosinec)

Výročí 55 let:

!5; října 198J -:- Míloslav Kinc, hlavní kontrolor resortu
CUGK. Na CUGK nastoupil v roce 1977, od rokJl)978
zastával funkci vedoucího kontrolního cddělení CUGK.
Pod jeho vedením se podařilo zkvalitnit a dobudovat
kontrolní útvary na podnicích resortu a současně prosa-
dit zásadu širší účasti řídících pracovníků v oblasti
kontrolní činnosti. Široká je jeho politická a společenská
angažovanost. Je nositelem vyznamenání ,,~a službu
vlasti" a medaile "K 50. výročí založení KSC".

Výročí 60 let:

28. listopadu 1987 - Ing. Josef Gbelec,~vedoucí SG
v Prostějově (od r. 1974). Po absolvování CVŠT v Brně
VI'. 1951 začínal praxi u družstva Geoplan a pokračoval
ve sjednocené geodetické službě od r. 1954 již jako
vedoucí okresního měřického střediska ve Valašských
Kloboukách. Potom byl přeložen y téže funkci do
Prostějova. Je aktivistou OV KSC, členem komise
LHZ na ONV, dále je činný ve společenských organiza-
cích Svazarm a v dalších. Jeho pracovní výsledky a ak-
tivita byla oceněna tituly': ,Z ls10užilý pracovník
a Vzorný pracovník resortu ČUGK (1984).

28. listopadu 1987 - Ing. Josef Pukl, vedoucí HS
mapování u Gcodézie, n. p., Brno, před ,tím do r. 1971
vedoucí oddílu a provozní inženýr u OUG Brno. Obor

geodézie studoval na VŠT v Brně a dokončil na SVŠT
v Bratislavě r. 1953. Postgraduální studi~m absolvoval
na Universitě 17. listopadu v r. 1966 a na CVUT v Praze
VI'. 1973. Pod jeho organizačním vedením bylo u pod-
niku mapování ve velkých měřítkách (včetně tvorby
map tematických) rozvinuto do plné šíře s využitím
moderní přístrojové techniky, metcdy fotogrammetric-
ké, různých inovací a v posLedních letech i počítačů.
Po řadu let byl činný v ZP CSVTS jako člen výboru,
dále jako předseda odborné skupiny mapování při
ÚV ČSVTS GK v Praze, jc členem předsednictva
ÚV ČSVTS v Praze (od r. 1977). Bohatá byla činnost na
odborných symposiích a konferencích, aj. Na VUT-FAST
v Brně je členem zkušební komise pro závěrečné státní
zkoušky z oboru geodézie. Ohodnocení jeho dosavadní
záslužné činnosti, služební i společenské, bylo vyjidřeno
udělením titulu Nejlepší pracgvník resortu CUGK
(1976), Čestným uznáním KR CSVTS (1978) a řadou
dalších ocenění podnikových, osobních i kolektivních.

Výročí 65 let:

13. prosince 1987 - Míloslav Cejhon, býv. vedoucí SG
v Mělníku. Od r. 1945, kdy začal pracovat v resortu.
prošel řadou od~borných i politických funkcí. Byl členem
výboru ZO KSC a aktivistou OV KSC, aktivně pracuje
v MěNV Mělník. Jeho pracovní iniciativa a dosahované
výsledky byly oh0_d~oceny udělením titulů Nejlepší
pracovník resortu CUGK a Budovatel Středočeského
kraje. Na zasloužený odpočinek odešel v roce 1986.

24. prosince 1987 - Ing. Milouš Kukeně, bývalý ředitel
n. p. Geodézie Opava. Narodil se v rodině kameníka ve
Světlé nad Sázavou. Od l'oku 1949, kdy ukončil studium
na CVUT v Praze, pracoval stále v oboru geodézie. Za
svého působení v oboru vykonával různé funkce od
asistenta pí'es vedoucího oddílu, oddělení, provozního
inženýra, náměstka ředitele až po funkci ředitele podni-
ku. Byl velmi svědomitým pracovníkem s dobrými
organizačními schopnostmi a značnými odbornými
i politickými znalostmi. Bohatá je i politická činnost
ing. Kukeně. Od roku 1962 vykonával funkci lektora
stra;!1ického vzdělávání, dále byl aktivistou Srn. KV
KSC v Ostravě, dlouholetým poslancem ONV v Opavě
ve funkci předsedy komise pro výstavbu: 13 let byl čle-
nem ZV ROH, z toho 4 roky ve funkci předsedy a 2 roky
ve funkci předsedy PV ROH. Několik let byl členem
~V QSVTSpro geodézii a kartografii a také kandidátem
UV CSVTS Praha.
Za úspěšnou hospodářskou a politickou činnost mu byla
udělena řada vyznamenán[ ~ čestných uznání. V roce
1967 "Nejlepší pracovník CUGK", 1972 "Za výstavbu
ť2kresu Opava" II. stupně, 1973 "Čestné uznání" KV
CSVTS v Ostravě, 1973, ,Pracovník VlIJ. všeodborového
sjezdu", 1974 "Čestné uznání" ČR ČSVTS v ~Praze,
1974 "Čestný odznak" MěNV v Opavě, 1975 "Cestný
odznak" R-ONV v Opavě k 30. výročí osvobození,
1976 státní vyznamenání "Za vynikající práci", 1977
"Čestné uznání" II. stupně a stříbrný odznak ÚR
ČSVTS Praha, 1!!,82 "Za výstavbu okrcs}l Opava"
I. stupně, 1981 "Cestné uznání 1. stupně" UR ČSVTS
se zlatým odznakem, 1982 "Čestný odznak" II. stupně
za záslužnou práci v rozvíjení československo-sovětské-
ho přátelství, 1982 "Čestný odznak" Srn KNV v Ostravě
za zásluhy o socialistický rozvoj kraje, 1986státní vyzna-
menání "medaile Za obětavou práci pro socialismus".

Výročí 70 let:

23. prosince 1987 - RNDr. Jan Pícha, CSc., význačný
čs. geofyzik, redaktor časopisu Studia gecphysica et
ge,:;daetica. Rodák z Vídně, vystudoval gymnázium
v C. Budějovicích a matematiku na UK v Praze. Jako
student byl v r. 1939 zatčen a vězněn v koncentračním
táboře. Po skončení války dostudoval a nastoupil do
Stát. ústavu geofysikálního, kde vybudoval gravimet-
rické odd., jeho~ vedoucím se stal po vytvoření Geofyzi-
kálního ústavu CSAV. Bohatá je jeho vědecká a litm;ární
činnost, je spoluautorem vysokoškolské učebnice "Uvod
do studia tíhového pole Země". Zastupoval ČSSR na
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mnoha mezinárodních jednáních. Jeho spolupráce
s geodety při řešení otázek základních sítí je příkladná
a vysoce hodnocena. Jeho všestranná činnost byla
odměněna řadou uznání a vyznamenání.

Výroči 75 let:

13. října 1987 - Ing. Vratislav VIach, v aktivní službě
důstojník - geodet u Vojenské ubytovací a stavební
správy v Brně od r. 1934, potom od r. 1951 jako starší
učitel na VAAZ v Brně. Zde pro potřebu školy vydal
skripta a napsal 7 odborných pojednání zaměřených
na topografickou službu v armádě. Po přelgžení do zá-
lohy r. 1958 vstoupil do resortní služby u OUGK v Brně
a v r. 1972 přešel na nově zřízenou KGKS v Brně, kde
vedl oddělení pro koordinaci g. a k. prací v Jm. kraji.
Pro tento úsek prací z pohledu celostátního vypracoval
racionalizační koncepci a publikoval ji v GaKO (1973,
1974, 1975). Zvlášť se věnoval činnosti v odborech jako
předseda PV ROH (1969-1972) u OÚG Brno a současně
jako člen ÚVOS, KVOS a MěV odborového svazu
státních orgánů, peněžnictví a zahraničního obchodu.
Jeho iniciativní činnost služební, odborová a pubU~ační
byla oceněna titulem Nejlepšího pracovníka CUGK
(1972), stříbrným odznakem ÚRO (1976) a dalšími čest-
nými mmáními podniku. Do důchodu odešel v r. 1978.

7. prosince 1987- Ing. František Hlaváč, býv. zástupce
ředitele Krajské geodetické a kartografické správy pro
Jihomoravský kraj v Brně. Po studiích na reálném
gymnáziu ~ Kyjově vystudoval zeměměřické inže-
nýrství na CVŠT v Brně. V r. 1936 nastoupil do kata-
strální měřické služby a pracoval u různých kat. měřic-
kých úřadů, na Zem. fin. ředitelství a v Archívu map
katastrálních v Brně. V r. 1957 byl pověřen funkcí
vedoucího SG Brno-město v 1. 1961-1971 zastával
funkci hlavního geodeta pro město Brno.
Při své odpovědné odborné práci byl a dosud je vý-
znamně činný publicisticky. Ing. Hlaváč zastával i četné
veřejn~ funkce v ZO KSČ, v PV ROH, v ZP ČSVTS
a KV CSVTS. U příležitosti 20. výročí trvání ČSSR byl
jím vedený' kolektiv SG vyznamenán I?edailí a čestným
uznáním UV KSČ, vlády ČSSR a URO v celostátní
soutěži. Jeho práce byla oceněna čestným titulem a od-
znakem Zasloužilý pracovník KVOS (1974), Stříbrným
odznakem BSP (1975) a řadou dalších uznání resortních,
odborových, podnikových a ČSVTS k významným vý-
ročím.
Po odchodu do důchodu v r. 1976 se věnuje zeměměřické
historii v Technickém museu v Brně, v Musejní a vlasti-
vědné společnosti v Brně, v Čs. národním komitétu pro
FIG (stud. skupina historie geodézie) a v našem časopise
GaKO je stálým přispěvatelem zejména do rubriky Zgeo-
detického kalendáře.

25. prosince 1987 - doc. Ing. Dr. Erich Šesták, v činné
službě projektant a vedoucí průzkumu SÚDOP, závod
Brno. Po absolvování studia na ČVŠT v Brně a kratším
působení jako asistent u prof. Semeráda vstoupil v r.
1934 do katastrální služby u Kmú. v Brně. V letech
1938-1942 byl přidělen k hraniční komisi ministerstva
vnitra pro vytyčení a zaměření protektorátní hranice.
y r. 1944 byl převeden do Zeměměřigkého úřadu pro
Cechy a Moravu, potom do stavu SZKU v Praze, odkud
byl v r. 1945 přidělen k osídlovacím pracím u ZNV
v Brně, později NPF - pobočka Brno. Od r. 1950 půso-
bil tři roky u Lesprojektu Brno, odkud v r. 1953 přešel
k ministerstvu dopravy - SÚDOP, závod Brno. Na
všech pracovištích se projevoval zlepšovatelsky, nová-
torsky a publikačně. Je autorem metody "dvojnitkové
tachymetrie" (1948), pro kterou vydal návod, tabulky
a vzory. Dále propracoval metodu "trigonometrické
určování délek" (1962). Hodnost doktora techn. věd
byla mu udělena na VŠT v Brně v r. 1947, jako docent
se habilitoval na VAAZ v Brně (1963). Pedagogicky
spolupracoval při diplomových, k!J'ndidátských a opo-
nentních pracích na VŠZ v Brně a CVUT v Praze. Před-
náš kovou činnost rozvíjel v rámci ČSVTS. Na odpočinek
odešelvr.1977.

Výroči 80 let:

8. listopadu 1987 - Ing. Bohumir i5ihal, pracovník ka-
tastrální a resortní služby, v níž od r. 1929po dobu 42 let
svědomitě působil jako výkonný nebo vedoucí geodet
na těchto místech:
- Kmú. v Brně - oddělení pro vedení pozemkového

katastru,
- ministerstvo vnitra Praha - hraniční komise Pro-

tektorát - Slov. štát,
- ministerstvo financí - ústředí pozemkového katastru

Praha,
- vedoucí zeměměřického oddělení ONV Rosice,
- OÚGK Brno - oddělení technické kontroly.

Byl uznáván jako odborník s velkými zkušenostmi pro
měřické a písemné práce v EN, včetně zakládání operá-
tů, s využitím pro výchovu mladých kádrů. Od r. 1971
žije na odpočinku v Bmě.

Z dalšich výroči připomináme:

13.-15. září 1962 - před 25 lety byla ÚGK v Brně
uspořádána první Burza nové techniky, jako nová forma
technické propagace, dovolující zájemcům seznámit se
s dosavadními výsledky výzkumu, zlepšovatelského
a vynálezcovského hnutí. Během let se z "Burzy" stala
akce, kterou zeměměřická obec vždy očekává s velkým
zájmem. Mezinárodní brněnský veletrh, při jehož příle-
žitosti se Burza vždy koná, tvoří vhodný rámcc této
akce.

27. októbra 192=?-- pred 65 rokmi sa narodil v Novej
Bystrici (okres Cadca) Ing. Ondrej Pastva. Do štátnej
zememeračskej služby nastúpil1. 10. 1948v Bratislave,
ktorej zostal verný do konca svojho života. Pracoval
na Fotogrametrickom ústave pre Slovensko, Slovenskom
zememeračskom a kartografickom ústave, Geodetickem,
topograficl}:om a kartografickom ústave a Geodetickom
ústave (GU). Popri zamestnaní skončil Vyššiu priemysel-
nú školu stavebnú, odbor geodézia v Košiciach (1950-
1952) a odbor geodézia a kartografia Stavebnej fakulty
Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave
(1956-1962). Jeho organizačný ~alent sa plne prejavil
v období jeho pósobnosti na GU, kde prešiel róznymi
funkciami a v rokoch 1968-1972 ako jeho riaditel
(z toho v roku 1968 ako riaditel celoštátneho ústavu
s názvom Kartografický a geodetický fond s pobočkou
v Prahe). 1. 1. 1973 prešiel na Slovenský zvaz bytových
družstiev (SZBD) d9 funkcie 1. podpredsedu a 1. 1. 1976
sa opať vrátil na GU, n. p., do funkcie námestníka riadi-
tel'a. Všetky funkcie vykonával s velkou angažovanesťou
a zodpovednosťou. V období druhej svetovej vojny sa
zúčastnil ilegálnej činnosti. Bol nositelem vyznamena-
ní.; "Priekopník socialistickej práce" (1965 a 1982),
"Cestného uznania za zásluhy o rozvoj geodézie a karto-
grafie" (1968 a 1974), "Čestného uznania SZB:Q",
"Pamatnej medaily k 50. výročiu založenia KSC",
"Čestného odznaku SZBD za zaslúžilú prácu v by~ovom
družstevníctve", "Najlepší pracovník rezortu SUGK",
"Pamatnej medaily k 24; výročiu februárových udalos-
tí", "Čestného odznaku URD", štátneho vyznamenania
"Za vynikajúcu prácu" a "Zaslúžily pracovník rezortu
SÚGK". Zomrel 18. 9. 1985 v Bratislave.

15. listopadu 1877 - před 110 lety se narodil v Bernu
Dr. h. c. Heinrich Wild, světoznámý konstruktér
geodetických a fotogrammetrických přístrojů. Zájem
o tento obor, čerpaný převážně z poznatků při zemském
topografickém mapování, přivedl ho v r. 1907 k firmě
C. Zeiss Jena, kde po 13 let vedl oddělení "Geo".
V r. 1921 vrátil se i s několika zkušenými mechaniky do
Švýcarska, aby tu v Heerbruggu založil závody jemné
mechaniky, které dosud nesou jeho jméno. Odtud v r.
1932 odešel jako samostatný a nezávislý konstruktér,
avšak své nové konstrukce nechává vyrábět v závodech
Kern v Aarau, dnes rovněž světově proslulých. Na
sklonku života se věnoval také vědám přírodním (bio-
logii a zoologii). Zemřel 20. 12. 1951 v Aarau.

17. prosince 1907 - před 80 lety se narodil v jihočeské
Blatné Ing. Rudolf Malivánek, dlouholetý pracovník
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odd. geodetických základů ÚSGK. Své bohaté zkuše-
nosti z triangulačních prací a výškových měření uplatnil
při zpracovávání technologických postupů v oboru tvor-
by geodetických základu. Významná byla i jeho organi-
zátorská práce, podílel se na budování geodetickéo ob-
servatoře Pecný. Pracoval též dlouhá léta v redakční
radě GaKO. Jeho odborná a politická činnost byla
zhodnocena udělením vyznamenání "Za zásluhy o vý-
stavbu". Zemřel v Praze dne 27. prosince 1970.

18. decembra 1902 - pred 85 rokmi sa narodil v Sofii
WBR) akademik proto dr. Vladimír Kirilov Christov.
Študoval astrónomm, fyziku a matematiku na univerzite
v Lipsku (NDR), kde v roku 1925 získal doktorát
~ astronómie. Po návrate do Bulharska nastúpil do
Státneho vojenského zemepisného ústavu ako vedúci
astronomického oddelenia, kde pracoval do roku 1948,
kedy bol vymenovaný za profesora na Vysokej škole
inžiniersko-staviteIskej, kde prectnášal fyzi.kálnu geodé-
ziu, geodetickú astronómiu, geometI'lckú geodéziu,
matematickú kartografiu a vledol Katedru vyššej
geodézie d.oroku 190U.V roku 1948 bol zvolený za člena
korešpondenta a v roku 1958 za akademika lsulharskej
akadémie vied (BAV). Od roku .1948 viedol aj geodetickú
sekciu BAV, z ktorej vzniklo Ustredné geodetické labo-
ratórium, ktorého sa stal riaditeIom. Vposledných
rokoch tiež veImi aktívne pracoval v Bulharskom komi-
téte pre geodéziu a geofyziku, ktorého bol zakladateIom
a predsectom. Joho vedecká činnosť sa sústredovala na
problémy elipsoidických výpočtov, matematickej karto-
grafie, geodetických zobrazení, teórie chýb a vyrovnáva-
cieho počtu, geodetickej astronómie, fyzlkálneJ geodézie,
výskumu slap ov a recentných pohybov, určovania re-
ferenčných elipsoidov a kozmickej geodézie. Významne
sa zaslúžil o praktické zavedenie Gaussovho-Krugerovho
zobrazenia v mnohých európskych štátoch. K rozvoju
uvedených problémov prispel viac ako dvoma stovkami
vedeckých a odborných prác. Bol laureátom Dimitro-
vovej ceny a nositelom mnohých významných vyzna-
menaní. Zomrel 28. 2. 1979 v ~ofii.

20. decembra 1762 - pred 225 rokmi vydala Mária Te-
rézia dekrét, kt,?rým sa zriadila Banská a lesnícka kadé·
mia v Banskej Stiavnici, prvá vysoká škola tohto druhu
na svete.

26. decembra 1907 - pred 80 rokmi sa narodil Ing. Juraj
Borovský. Po absolvovaní zememeračského inžinierstva
na Vysokej škole technickej v Brne nastúpil v roku 1929
na zememeračské oddelenie Krajinského úradu v Bra-
tislave. Od roku 1939 pracoval na Mmisterstve dopravy
a verejných prác. Po oslobodení Československa bol
poverený vedením zememeračského odboru Povereníct-
va financií (od roku 1950 Povereníctva techniky), kde
posobil do roku 1951 kedy prešiel na Stavoprojekt Bra-
tislava. V roku 1953 bol vymenovaný za riaditeIa n. p.
Geometra v Bratislave. Od 1. 1. 1954 do 31. 12. 1967
bol riaditeIom Obl.astného ústavu geodézie a kartogra-
fie (od roku 1960 Ustavu geodézie a kartografie) v Bra-
tislave. Aktívna bola aj jeho politická činnosť. Bol
~ositeIom 'ťyznamenaní: "Najlepší pracovník rezortu
USGK" a "Cestného uznania za zásluhy o rozvoj geodé-
zie a kartografie". Zomrel 26. 2. 1972 v Bratislave.

31. prosince 1912 - před 75 letr se narodil ve qlOtě
(okres Šternberk) Ing. Otto Vesely, první ředitel OUGK
v Opavě (1954~ 1968), potom hlavní geodet pro Srn. kraj
(1968-1971) a ředitel KGKS pro Srn. kraj v Opavě
(1972-1974). Svou služební dráhu začínal v r. 1937
jako smluvní měř. úředník u Kmú. odd. nového měření
v Bratislavě, potom v Brně, odkud byl povolán k osídlo-
vacím pracím na severní Moravu. Pracoval zásadově,
houževnatě a s politickým rozhledem. To bylo důvodem,
že mu byly svěřeny vyšší hospodářské funkce, nejprve
vedoucího zeměměřického oddělení KNV v Olomouci
(1949-1953), později ředitele OÚGK v Opavě. Za jeho
vedení se ústav v obtížných podmínkách ostravské aglo-
merace brzy zařadil na přední místa resortu. ÚSG~,
eož bylovocvel}ěnoněkolika veřejnými uznánín~i uy KSC,
KV KSC, CUGK, Srn. KNV, ONV Ostrava, UR CSVTS,
KV ČVTS. Osobně byl nositelem státního vyznamenání
Za vynikající práci, držitelem titulu Zasloužilý pracov-

ník a mnoha dalších čestných uznání. Na odpočinek
odešel koncem r. 1974 a zemřel 22. 11. 1979 ve Štern-
berku.

1687 - před 300 léty vyšlo základní dílo Isaaca Newto-
na (4. 1. 1643-31. 3. 1727) "PhiIosophiae naturalis
principia matematica", (Matematické základy teoretické
fyziky), které významným způsobem zasáhlo do dalšího
rozvoje matematiky, fyziky a astronomie a tím i do
řešení základních problému vyšší geodézie.

1873 - před 150 lety byla v Havelské ul. v Praze otev-
řena prumyslová škola strojnická, první průmyslová
škola nejen u nás, ale i ve střední Evropě. Velkou zásluhu
o průmyslové školy u nás měl prof. K. Kořistka, který
také na této první průmyslové škole učil s řadou jiných
vynikajících osobností, jako byli prof. J. E. Purkyně,
J. S. Presl, Dr. S. Ammerling a jiní. Škola byla později
přeložena do Betlémské ul., kde existuje dosud. Později
podle vzoru této školy vznikly i průmyslové školy jiných
oborů, které zaznamen~ly velký rozmach zejména v po-
válečných letech. Nás zajímá· zejména r. 1950, kdy
vznikla při prúmyslovéškole stavební, jako obor střední
průmyslová škola zeměměřická, která pak v r. 1951
byla osamostatněna. V říjnu tI'. proběhly oslavy
150. výročí prúmyslového školství.

1887 - pí'ed. 100 lety se narodil akademik Vasilij Va-
silijevič Popov, prof. Novosibirského institutu inženýrú
geodézie, fotogrammetrie a kartografie (NlIGAiK),
přední sovětský geodet. Svoji pedagogickou dráhu
začal jako lektor zeměměřického učiliště v Pemze,
v 1'. 1924 byl jmenován profesorem Dněpropetrovského
institutu, v r. 1928 přešel na zemědělskou akademii
a později pracoval jako vedoucí katedry geodézie a fo-
togrammetrie na Běloruském institutu lesního inženýr-
ství. Od počátku velké vlastenecké války vedl
katedru vyšší geodézie na NIIGAiKu až do svého
jmenování akademikem. Jeho vědecká činnost zahrnuje
více než 50 prací, stejně bohatá je i jeho činnost literární,
ze které uvádíme knihu "Vyrovnání polygonových sítí",
která dosáhla 9 vydání a byla přeložena do několika
jazykú. Vědecká i rozsáhlá veřejná činnos.!' byla ohod-
nocena propůjčením "Leninova řádu", "Rádu práce"
a mnoha uznáními a medailemi. Zemřel v r. 1955.

1887 - před 100 lety byla v tehdejším katastruzavede-
na jako základní metoda pro nové vyměřování katastrál-
ní, tzv. polygonometrická a trigonometrická metoda.

1957 - pred 30 rokmi pol I. rád Československej jcdnot-
nej nivelačnej siete (CSJNS) zapojený do súborného
vyrovnania nivelačnej siete európskych socialistických
štátov a prevedený do baltského výškového systému -
po vyrovnaní (Bpv). Výšky celej ČSJNS sa vzťahujú
k nule kronštadtského vodočtu.

Pro příští GaKO připravujeme:

ONDRúŠEK, J.: Zabezpečení rozpracování zásad
přestavby hospodářského mechanismu v resortu
ČŮGK

MOLLER, M.: Hlavní úkoly tvorby a obnovy státní-
ho mapového díla ve velkém měřítku v resortu
ČŮGK

HRADILEK, J. aj.: Budování geodetických základů
ve vysokých horách

LISICKIJ, D. V.: problémy automatizace velkoměřít-
kového mapování - stav vývoje a realizace no-
vých technologií a technických zařízení

NAZAD, M.: Podiel fotogrametrickej metódy mapo-
vania na plnenie úlohy BDMF máp velkých mie-
rok v SSR
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Przeglad geodezyjny, Č. 9~10/86

Hopfer, A.: Vědecké' základy racionální tvorby země-
dělských pozemků, s. 2.

Karsay, F. - Kiss, K. - Magyar,J.: Geodetické zkušenos·
sti z výstavby první jaderné elektrárny v MLR,
s. 4~6.

Alexandrowicz, L.: Realizace modernizovaných výško-
vých základů státu. s. 7-9.

Sitek, Z.: Metody korekce sníženého osvitu na leteckých
snímcích, s. 9-11.

Pyka, K.: Vliv některých faktorů na kvalitu automa-
tické klasifikace obsahu mnohozonálních zobrazení,
s. 12-13.

Bernasik, .1.: Určení rektifikačních oprav pozemní foto-
gramm!;!trické komory, s. 13-14.

Ney, B.: Cinnost Institutu geodézie a kartografie v roce
1985, s. 15-17.

Janu8z, W.: Problém určení trvalého smluveného ho-
rizontu v kontrolních výškových sítích, Část 1., s. 17
až 23.

Gazdzicki, .1.: Směr prací při systémech úzcmních infor·
mací v Polsku, s. 24-25.

Przeglad geodezyjny,č. 11-12/86

Barlik, M.. Seřizování astazovaných křemenných
gravimetrů, s. 3-6.

Bernasik, .1.: Nejvýhodnější délka základny pro běžné
mapování, s. 7.

Oymerman, R.: Mez - různé pohledy, s. 7-8.
Gawlak, .1.: Několik slovo práci soudního znalce, s. 9
až 10.

Pachuta, A.: Základní sítě v Bavorsku, s. 10-13.
Zawila-Niedzwiecki, T.: Prvé využití snímků z družice
SPOT, s. 20-21.

Blajda, M.: Možnost využití Lambertova zobrazení pro
zpracování ekonomických map pro území Polska, s. 22
až 24.

Geodezija i kartografia. Č. 12/86

Brykin, P. A. - Kaširnikova, R. P.: Ekonomika a zdroje
úspor v topograficko-geodetické výrobě, s. 1-5.

Za reálný přístup k přestavbě, s. 5-10.
Vedinin, V. I.: Metoda vyloučení systematických chyb
měření při vyrovnávání, s. 10-14.

Kamnev, A. V.: Přesnost záměrné přímky při geome-
trické nivelaci, s. 14-16.
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