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528.235.3:514.75
PYŠEK, J.
Některá
netradiční
válcová zobrazeni
a jejich porov.
náni
Geodetický
a kartografický
obzor 29, 1983 č. 6, s.
141-152,
24 obr., 3 tab., lit. 8
Poměrně
jednoduchou
aplikací
diferlenclální
geome,trie se buduje systematika
válcových
zobrazení,
určují se jejich vlastnosti
a postup k vytvoření
různých
typů zobrazení
podlle požadavků
na redukci
zkreslení délek,ploch
ne,bo úhlů anebo
podLe žádoucího
stupně jejich kompenzace.

528.085: [531.713:621.375.8]
ŠANDA, V.
Využití interferenčního
laserového
měřiciho
systému
LA-3DD2 pro určováni rozměru délkových
stupnic v geodézii
Geodetický
a kartografický
obzor, 29, 1983, Č. 6, s.
152-158,
9 -obr., 1 schéma,
1 lit.
Popis nového komparátoru
zkonstruovaného
na základě laserového
Interferometru
LA-300Z s využitím pouze československého
zařízení.
Uvedení
hlavních
možností jeho využití v geodézll spolu s prvniml poznatky,
které zpřesňují
a ověřují
dosavadní
výsledky
kom parace některých
typů délkových
stupnic.
Součásti
je
grilfické znázornění
výsledků.

528.9:801.316.4
HRNClAR, D.
Koncepcné
i pragmatické
úvahy o kartografickej
ter·
minológii
Geodetický
a kartografický
obzor, 29, 1983, Č. 6, s.
158-162,
lit. 16
Hlavné zásady
koncepcie
normatívnych
terminologických lexikograflí
a Ich llustrácle
na konkrétnych
príkladoch
prlpravovanej
československe,j
termlnologlckej normy z kartografie.
Ukážky možnost! Ideograflckých sptlsobov
vyjadrovanla
hierarchických
a sémantických vazleb medzl uvádzanými
terminmi.
Problémy
s členením
termlnológl!
do tematických
celkov.
Dosah termlnologlckej
činnost!.

528.48: [624.97:621.397]
BORAK,

F.

Geodetické
práce při výstavbě televizního
vysílače
Geodetický
a kartografický
obzor, 29, 1983, Č. 6, s.
163--165, 5 obr.
Přehled
geodetických
prací
pro
výstavbu
vysílače.
Y.:ontrolní měření
mezních
náklonů
věže. Vliv teploty
na tvar konstrukce.
Měření vlivu oslunění.
Popis mě,
ření a dosažené
výsledky.

528.235.3:514.75

TIb1111 EK, :ft
HeKOTopLle HeTpaIlH~HOHHLle ~UJlHHllpH'IeCKHe npoeK~HH u HX cpaBueuue
[eoIlOOH'lecKHH H KapTorpaq.H'leCKHH o6aop, 29,
No 6, CTp. 141-152,
24 pHC., 3 Ta6., JIHT. 8

1983,

CpaBHHTeJIbHO npocTblM IlpHMllHeHHeM JlHq.q.epe~HaJIbHOH reoMerpHH coaJlBBaeTCJl CHCTeMaTHKa qHJliHHllpR'IecKHX IlpoeKqHH, onpelleJIJllOTCJl HX CBOHCTBaH MeTOIl reHepBqRH paaHblX THIlOB IlpoeKUHH ilO TPe60BaHHJlM Ha
pellYKqHH HCKalKeHHJlpaCCTOJlHHH,IlJIOIqalleH HJIH yrJIOB
HJH! ilO lKeJIaeMOH CTelleHH RX KOMlleHcaqHR.

528.085: [531.713:621.375.8]
lllAH,UA, B.
MCnOJlhaOBaHHe HHTepq.epeHqHoHHOH JlaaepHOH HaMepHTeJlhHOH CHCTeMI>ILA-3002 IlJIll OnpelleJleHHJI paaMepa
JIHHeHHhlX lllKaJI
[eoll6aH'lecKRH H KapTorpaq.H'lecKHH o6aop, 29,
No 6, CTp. 152-158,
9 pHC., 1 cxeMa, JlHT. 1

1983,

HOBblH KOMIlapal0p CKOHCTPYHpOBaHHblHHa ocHoBe JIaaePHoro HHTepq.epoMeTpa LA 3002 c HCIlOJIbaOBaHHeM
JlHlllb 'leXOCJIOBBqKoro yCTpoHcTBa. [JIaBHble BOaMolKHOCTH ero HClloJIbaOBaHHJl B rOOlleaHH. TIepBblH ollblT, KoTopbIH YTo'mJler H IlpoBepJleT HblHelllHHe peaYJIbTaTbl
KOMnapBqHH HeKOTopblX THnOB JIHHeHHblX lllKaJI. fpaq.H'lecKoe npellCTaB.lIeHHe peaYJIbTaTOB.
528.9:801.316.4
[PHqMAP,

,U.

KOHl\enqHOHHble H nparMaTH'leCKHe coo6palKeHHll o KapTorpaepH'IeCKOií TepMHHOJIOrHH
[eollroH'lecKHlf
H KapTOrpaq.H'leCK'HH o6aop,
No 6, crp. 158-162,
JlHT. 16

29,

1983,

OCHoBHble npHHI:\Hllbl KOHI.\enUHH HopMaTHRHblX TepMHHOJIOrH'lecKHx JIeKCHKorpaq.oR H HX HJII<lCTPBqHHHa KOHKpe1'HbIX upHMepax noJl;roTOBJlJllOIqerOCJl 'leXOCJIoBal\KOro TepMHHOJIOrH'-!eCKoro cTBHllapTa no KaPTorpaq.HH.
06paal\bl
BoaMolKHocrei1: Hi\eorpaq.HQeCKHX cnoc06oB BblpalKeHHJl HepapXH'leCKHX H CeMaHTH'lecKHx OTHOllleHHH
MelKllY nOKaaaHHl,IMH_TepMHHaMH. TIp06JIeMbl c 'lJleHeHHeM TepMHHoJIorHH B Te>1aTH'lecKHe rpyunbI. 3HaQeHHt:
TepMHHOJIorHQeCKDI1llellTeJIbHOCTH.
528.48: [624.97:621.397]
EOPAK, <P.
fCOlleaH'IeCKHe pa60ThI npH CTpOHTeJlbCTReTCJIeBHaHOHHoro nepellaT'IHKa
[eOlle3H'lecKHH

No 6,

CTp.

H KapTOrpaq.H'leCKHH 06aop,

163-165,

5

29,

1983,

pHC.

06aop
reOlleaH'lecKHx pa60T ;:rJIlI CTpoHTeJIbCTBa nepe;:raT'lHKa. KOHTpOJIbHbIe HaMepeHHlI npelleJIbHblX HaKJIOHoB 6alllHH. BJIHJlHHe TeMuepaTyphl Ha q.oPMY KOHCTJlYKl\HH. MaMepeHHe BJIHJlHHJlHHCOJIJll\HH.0630p HaMepeHHH
H POOYJIb1"BTbI_

528.235.3:514.75
PYŠEK, j.
Irgendeine
untraditionelle
Zylinderprojektionen
uud
ihr Vergleich
Geodetický
a kartografický
obzor, 29, 1983, Nr. 6, S.
141-152,
24 Abb., 3 Tab., Lit. 8
DLe Systematik
de'r Zyllnde'rprojektionen
wird
auf
Grund der relativ einfachen
Appllkation
der Dlfferentlalgeometrle
aufgebaut.
lhre Eigenschaften
und das
Verfahren
zur Schaffull.g
verschled,ener
Typen nach
Anforderungen
auf dle Langen-,
Flachen,
oder Winkelverzerrungsreduktlon
od8lr nach
der gefordertlen
Stufe Ihre,r Kompensation
werden
bestimmt.
528.085: [531.713:621.375.8]
ŠANDA, V.
Ausnutzullg
des Laserinterferellzmessystems
LA-3DD2
fur dle Bestimmung
der Abmessung
von Liingenskalen
Geodetický
a kartografický
obzor,
29, 1983, Nr. 6,
S. 152-158,
9 Abb., 1 Schema, Lit. 1
Beschl1elbung
des neuen aM Grund des Laserlnterferometers
LA-3002 konstruierten
Komparatos
mit
der
Ausnutzung
von nur tschechoslowaklschen
Einrlchtung. Anfiihrung
der Grundmogllchkeiten
selner Ausnutzung
ln der Geodasie
zusammen
mil den ersten
Kenntn'ssen
die die jetzlgen
Komparationsergebnlsse
von elncgen Ty:-en der Liingenskalen
prazisleren.
Graphische Darstellung
der Ergebnisse
1st belgefiigt.

528.9:801.316.4
HRNČIAR, D.
KonzepUons- nnd pragmatische
tiberlegnngen
liber
die kartographische
Terminologie
Geodetický a kartografický
obzor, 29, 1983, Nr. 6,
S. 158-162, Lit. 16
Konzeptionsgrundsatze
von normatlven
termlnologlschen Lexikograplllen und ihre llIustratlon
auf den
konkreten
Belspielen vom vorber'eiteten
tschechoslowaklschen termlnologlschen
Standard fiir die Kartographle. Beispiele der Moglichkelten
ldeographlscher
Ausdrucksverfahrell
von hlerarchlschen
und semantlschen Bindungen zwischen den angefilhrten
Termlne.
Probleme mit der Termlnologlegliederung
ln thematischen Ganzen. Bereich der termlnologischen
Tatlgkelt.

528.48:[624.97:621.397]
BORÁK, F.
GeodliUsche Arbeiten belm Aufbau elnes Fernsehsenders
Geodetický a kartografický
obzor, 29, 1983, Nr. 6,
S. 163-165, 5 Abb.
Oberslcht von geodatlschen
Arbeiten belm Aufbau eines Senders. Kontrollmessungen
der Turmgrenznelgun_
gen. Temperaturelnfluss
auf dle Konstruktlonsform.
Messung der Sonnenstrahlungselnflusses.
Beschrelbung
der Messung und erzlelte Ergebnisse.

528.235.3:514.75
PYSEK, J.
Some Non-Traditional Cylindrical Projectlons and their
Comparison
Geodetlcký a kartografický
obzor, 29, 1983, No 6, pp.
141-152, 24 flg., 3 tab., 8 ref.
Uslng a simple appllcation
of dlfferentlaJ ge'ometry,
a systematlcs
af cyllndrlcal
projectlons
ls formoo.
Properties of projections andprocBI$S of derlving dlf-,
ferent types of projectlons accordlng to diemands on
reduclng the dlstortlon
of lengths, areas or angles
or ln accordance wlth deslrable degree of thelr compensation, are dJetermlned.

528.085:[531.713:621.375.8]
ŠANDA, V.
Use of the La-3DD2Interference
Laser Measurlng System for Determluing the D1menslon of Length Scales
Geodetický a kartografický
obzor, 29, 1983, No. '6, pp.
152:-158, 9 flg., 1 scheme, 1 ref.
Description of a new comparatar
canstructed
on the
prlnciple of the LA-3002 laser Interferometre
uslng
only Czechoslovak devices. Maln posslbl1itles of Its
use in geodesy together wlth the first knowledge givIng Improvement
and verifying
hitherto
results of
oomparlng some types of length scales, are presented.
Graphical representation
of results Is supplemented.

528.9:801.316.4
HRNČIAR, D.
Conceptional and PragmuUc Consideratlons
on Car tu'
graphic Terminology
Geodetický a kartografický
obzor, 29, 1983, No. 6, pp.
158-162, 16 ref.
Maln prlnclples of the conceptlon of standardlzatlon
termlnological
lexlcographies
and thelr i1lustration on
concrete examples of the belng prepared Czechoslovak
termlnological
standard
of cartography.
Examples of
possibillties of ideographic methods of expresslng hierarchal and semantlc connectlons among the mentlooned terms. Problems with divlding terminologies Into
thematic units. The range of terminologlcal
actlvlty.

528.48:[624.97:621.397]
BORAK, F.
Geodetic Work with the Construction
of Television
Transmitter
Geodetický a kartografický
obzor, 29, 1983, No. 6, pp.
163-165, 5 fig.
A review of geodetic work for the constructlon of the
transmltter.
Check measurements
of tower limlting
tIlts. lnfluence of temperature
on the shape of constructlon. DBiterminlng the lnfluence af the sunshine.
Description of measurements and the results achleved.

528.235.3:514.75
PYŠEK, J.
Certaines projectlons cylindriques non tradltionnelles
et leur comparaison
Geodetický a kartografický
obzor; 29, 1983, No. 6, pages 141-152, 24 lllustratlons,
3 planches, 8bibllographies
Parappllcatlon
relatiViement simple de Ja géometrie
dlfféI1entlelle est édlfié un systéme de projections
cyllndriques,
sont détermlnées leurs propriétés et Je
procédé pour la créatlon de dlfférents types de pro.
jectlon selon les exlgences de la réduction des dělformatlons deslongueurs,
des surfaces 'ou des angles
ou selon le degré děslré de jeur compensatlon.

528.085:[531.713:621.375,8]
ŠANDA, V.
UtUisaUon du systeme de mesurage d'interférence
ft
laser LA-3DD2pour la détermination
des dimerisions
d'ěchelles des longueurs
Geodetický a' kartografický
obzor, 29; 1983. No. 6, pages 152-158, 9 Illustratlons, 1 schéma, 1 bibllographle
Descrlption du nouvel comparateur construlta
la base
de l'lnterferomÉ'tre a laser LA 3002 avec utlllsatlon Unlque d'lnstallations
tchécoslovaques.
Prlnclpales posslbilités d'utlllsatlon
en géodésie avec les premiére s
notlons préclsant et vériflant les résultats obtenus de
comparation
de certains types d'échelles
des longueurs. La représentatlons
graphlque
en fait partle.

528.9:801.316.4
HRNeIAR, D.
iRéfIexlons de conceptlon st de pragmatique
snr la
terminologie cartographlgue
Geodetický a kartografický
obzor, 29, 1983. No. 6, pages 158-162, 16 blbllographles
lmportants prlnclpes de conceptlon des lexlcographles
termlnologiques
normatlves et leur lllustration
sur
exemples concrets de la norme tchécoslovaque
termlnologlque pour la cartographle.
Exemples démontrant
les posslbllltés ldéographlques
d'expression
des constructlons hierarchlques
et sémantiques entre les termes publlés. Problěmes émanant de la répartltlon
de
la terminologie
en groupe-s thématlques.
Portée de
l'actlvlté termlnologique.

528.48:1624.97:621.397]
BORAK, F.
rrravaux géodésiques
pendant la constructlon
d'un
émetteur de TV
Geodetický a kartografický
ob2lor, 29, 1983: No. 6, pagO'S163-165, 5 lllustratlons
Apercu des travaux géodéslques relatifs 11.la constructlon de ['émetteur. Mesurage de contrllle des oinclinaUons lImltes de la tour. lnfluence de la tempěrature
sur la forme de la constructlon. Mesurage de l'lnfluence d'lnsolaUon. Descriptlon du mesurage et résuttats obtenus.
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Socialistický závazek Geodetického a kartografického podniku v Praze, n. p.,
uzavřený na počest 35.výročí Vítězného února

Úkoly státního plánu v r. 1983 sledují prosazení vyšší dynamiky
hospodářského
rozvoje,
růstu efektivnosti a kvality veškeré výroby. Základním
předpokladem
udržení stávající
životní úrovně je zabezpečení
výroby v požadované
kvalitě a struktuře.
Zabezpečit
tento úkol v současných
podmínkách
vnitropolitického i mezinárodního
vývoje znamená
zvýšit účinnost
řídící, organizátorské,
politickovýchovné
i kontrolní práce na všecll stupních řízení.
Počátkem letošního roku byl vytvořen nový podnik
- Geodetický a kartografický
podnik v Praze, který
by měl svým posláním a postavením
v resortu význa mným zp(/sobem přispět k plnění úkolů, potřebných
pro národní hospodářství,
školství, ale i pro potřeby
široké veřejnosti.
K vytvoření
nového podniku
dochází v roce, kdy dělnická
třída a všechen pokrokový
lid oslaví 35. výročí vítězství
československého
pracujícího
lidu nad buržoazií.
Tyto dvě skutečnosti
zavazují, aby splnění všech náročných
úkolů hospodářského
plánu roku 1983 se
stalo nejvlastnější
věcí každého pracovníka
podniku.
Navazujíce
na všechny dobré výsledky
a pozitivní
rysy rozvoje pracovní
iniciativy
a socialistické
soutěže předchozích
let, byla na počest 35. výročí Vítězného února rozvinuta
závazková kampaii, směřující
nejen na podporu splnění hospodářského
a edičního
plánu podniku, ale i na splnění všech dohod a patronátních
smluv a také směřující
k čestnému umístění
v soutěži o "Rudý prapor předsedy Č{]GK a předsednictva
ČVOs" l v soutěži OV KSČ Prahy 7 o "Příkladný závod".
Na základě 593 osobních závazků dělníků a techniků
podniku llzavírá vedení Geodetického
a kartografického podniku v Praze spolu se stranickou
a odborovou
organizací
a dalšími společenskými
organizacemi Národní fronty tento scnialistický
závazek.

1. Pro splnění úkolů hospodářského a edičního
plánn se vedení a pracnjící zavazují:
1. Zajistit
IV požadovan!'lm
rozsahu,
termínu
a
kvalHě
- údržbu trigonomert:ri,c1kých
bodů na 91 trianguliačnich Hstech,
- obnovu
nivelační
sítě 1.-111. řádu
v celkové
délke 680 km,
topografické
zpraoování
65 mapových
listů ZM
1: 10000, .

-

-

-

-

zhotovení
tiSlkových ,pod'kladů 45 mapový'oh Il'i'stů ZM 1: 10 000 v 1. vydání,
aktualizaci
tiSlk()'v~ch pod,kladů
39 ma~,O'vých
listů ZM 1: 50 000,
a'ktualizaci
tiSkových
podkladů
12 malpovýc1h
listů ZM 1 : 100 000,
zpracování
Ivydavatell'ských
orig:illlállů podikladtOvých map měs't KUltná Hor1a, P,ře,rova
Tiruunov,
dOlkončení
tIskovýclh
podkladů
podikladovýeh
plánů měst Ostí nad Labem, Gottwaldov
,a P~ostějov,
do 6. 5. 1983 polygrat1Ioky
zlpracov,ata
vydat
"StaHstickou
ročenku
o půdním fondu v ČSSR",
do 30. 9. 1983 vydat "Sumarizaci
chmel:nie",
vydání DěJ}elp'ilsnýchatl>asů 'p'r:o 5., 6. ,a 7. ,roční,k
v celkovém
nákladu
380 000 Výtisků,
vydálllí Soubol'U 'v.lalsHv'ědných méliP ~o 4. ~očnvk v nálkJ.adu 210000 výtis1kůa
14 ná,stěnných
školních
ma'p,
přípravu
pro vydání Dě:j€'P'Ísného atlasu pro 8.
ročnfk a A:tlasu ČSSR,
vydání 10. vydání české verze Kéllpe,sního atlasu sv,ě,ta v nálkladu 150 000 výtisků,

p1ro potřeby ši.r:Oiké veřejnosti
vydání všeobecně
vzdělávacích
map, autoat<lasu
ČSSR, ,automap,
map pro turirstiiku a sport a o~ientačních
plánů
mě'st v rO'ZJsa'hu EP,
spllnění úkolů IVÝvtOzukartog:rafickýc'h
výrobků
do socia'lrisUClkýoh i nesociaUstiokýeh
zemí v roz'sahu dodá'Vl~ovýc'h pří'kazůPZO
A:rUa,
splnění
geodetických
prací
na lokalitách
vybraných
pro
výstavbu
jaderných
elektráren
V ČSR,
sp.lnění geodetických
prací P'110 potřebu
Severočeského
ihnědouhelného
revíru,
zajištění
přípravy
pmgramů
pro počítač
EC
1045,
2. Vyš.šfm pllněním výkonový'ch
Inorem ziSlkat ve
výrobě další kapacitu
20 500 NB v hodnotě
984 000
korun.
3. nrobnou
raciona,JůziHcí a zá;vazJkovtOu p,rací nevý'rolbnÍ-clh pl1acovníků na výrobních
ú k,o.1echzísktat
k,apaclitu 1100 NH v hodnotě 94 000 K'Čis.
4. Racionálněj1šim
využíváním
materiálu,
především mmu a plastidkých
fólií, ušetřit na vllals,tních
nákladech
22000 Kas. Po Vlzoru Te:sl,y Holešo'Vice
použít takto ušetřený
materiál
ik výroibnLmu zaljli,ště:ní mimořádný'ch
ne,plánovaných
zakázek.
5. Dodržet SJednané odběrové
d'Í1agramya
stanovené lirmity ~potřeby
e.lektrirc1ké energie
a p,ohonných ihímot.
6. Zajistit přírůstek
upravených
vlastníclh výlkoIlŮ zcela akcemi
podll'i:kového
plánu KSR a rozvojem VZB.
7. Ve spolUlpráci s 'poboč,kou CSVTS ustavit komplexní
r ac ion a'1iza6ní brigády
na řešení
tematických úkolů:
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Mobilní prostředek Ik ukládání a ,vyjímam ,arch:ivního materiálu v ÚAGK a v útv,aru KIS.
UkMd,ání násténných map 'v ÚAGK a útvaru
KIS.
Konstrukční, me:chanické a elelktr'i.oké resení
mechanismu zdvihuottskovací
pás,ky USikárny
Gonsul 2111 do tří pnlolh pro tisk barevných
snímků.
Obnova trigonometl1ioké sítě v 'poddolovan~ch
oblastech.
Vyřešení koncElpce Ma,py turistiCikýc'h zajímavostí 1 : 800 000.
Obal na pře'pl1avu ti~kovýC'h a~trallolllů.

podle potřeb MŠ pos'kytnoUlt pomoc pn mganizaci školnf,clh výletů, př~padně podlle ffiložno'Stíposkytnout
příSlpěvelk na úhradu dopravního
prostředlku.
3. V rámci patl'onátní smlouvy se ZDŠ Fr,autišlka
Kříž1ka 2:
formou besedy, instruktáže, příipadně difeirencované exkurze umožnit žákům 8. třídy seznámit se s tvorbou a ,vý,robou map,
pI'lO pracovní vyučování poskytI1nUit nezpr,acovatelný odřel' papíru,
v případě naléll'fl'vé potřeby 'poskyt,noutřemeslnou 'pomoc na odstranění havarijn1ch situací,
p'oskytnout všestlrannou pomoc Ipřd Us'ku ma8. Podílet se ve spolupráci s Výz'kumným ústavem
teriálu pro provoz školy [rozvrhy, pozván:ky
polygrafického 'průmyslu na vývoji a odzkoušení
apod.),
nové emulze pro ,kopírování na plastické fólie.
Iposkytnout 'pomoc při výzdobě rk významným
9. Společným úsilím techni'ků, d'ělní'ků ,a mecha'v~ročím, vnit'l1opoHtickým nebo m8'zinárodním
niků minimalizovat ztráty při poruchách výrobních
událostem.
zařízení. V přílpadě naléhavé potřeby vlastními pro4.
V rámci Dohody o pl'Ovedení brlgádnic'kých
středky zajistit obnovu některých úzkoprofnových
prací
pro splnění Ivolebníchpl'Ogriamů NF od'pravýrobních zařízení nebo ná:hradních dí:lů.
oovat:
10. V Ipřúpad1ěnaléhavé potřeby zajistit náihradu
700 brigádniclkýoh
hodin na plnrěníaikce
Z
zltrát ve Výrobě, plynoucí z poruch výl101bníchzaŤív
rámoi
hnutí
"Pražané
svému
městu",
zení a nemoonosti pracovní1ků.
100 brigádnických
hodin na úpravě veřejrnýCih
prostranství v místě svého bydHště,
11. K,e zvýšení politicko-odborné kvalifikace pra300 brigádnický'ch hodin na úpravě okolí svého
cujících se v,edení podniku a pracující zavazují:
podni1ku,
400 brigádniCikých hodin na Úiprav!ěLe,teMkých
1. V souladu s plány výchovy stranické, odborá,řsadů v souvislosti s ,plněním Dohody o ochraně
s'ké ,a mládežnické organizace zajilstit stiI'anidké
zeleně v PrazE<7,
vzděJ,álvání z'áiMadníhoa středního stuipně, odlborá!ř200 brigádnických
hodin .na úpr1avě a údržbě
s'ké školení formou škol sociaUstiOké práce a ekoagitačního stř!ediska v Kostelní ulici č. 8.
nomiclko-odbmářského
školení Odibol'ových úse1ků
5. V průběhu roku poskytnout beZ'platně ŠS<S1t
ROH, střední stupeň mládežniCikého 'školení v 'kroužod'běrůkI'IVe.
cích poliUckýcha!ktua'lit.
6. Individuálním sběr,em odevzdat Sběrným su2. Vytvořit pro všechny typy Sltraniciké, odbolrářs'ké a mládežniclké výchovy na podniku lelkitoI'lSký rovinám 6000 kg druhotný'ch surovin.
sbor z řad vlastních pracovn~ků.
3. Ve spolupráci 's pobočlkou ČSVTS a ZO SČSP
IV. Ke zlepšení podnikového pracovního prosti'ezai'i1s1titv průběhu roku minimáiině šest poJiticiko- dí se vedení podniku a pl'lacující zavazují odpracovat:
-odboI'lných akcí s a1ktuální poliHclkou, odbor!nou
geodetickou nebo Ikail'tografiidk'ou t!ematilkou.
- 2000 hrlgádnicikých hodin na úlpravěa 'zlv'elebení
4. P,rohloubit IpoHUcko-odbornou plří1Jravu vybraipra'covišť,
nýCih pracovníků ,pro ,práci v zah'raničí.
5. Zabezpečit Ikv,aliitnípřípravu obSlluhujícílho !per- - 550 brigádnických hodin na úpravě podnikových
re1kreačníích zařízení,
sonáilu pro počítač EG 1045 a dalších dovážených
1700 brigádniclkých hodin na pomoc výrobě.
strojů.
III. Ke splnění patronátních smluv a volebních
programů NF se vedení podniku a pracující zavazují:
1. V rámci patronátlní ,smlouvy se Státním sltatkem Zlonice poskytnout výpomoc j:ři sklizni obilí,
chmele a cuk1rovky, a to v termúnech pnd,J'Gpotřeby
státního statku.
2. V rámci patronátní smlouvy s mateřslkou školou v Letohradské uHei:
poskytnout pro pracovní a výtv,armou vý,ch<olvu
dětí nepotřebné zbytky růzmé'ho matelriá,lu,
v případě naléhavé potř,eby poskytnout řemesllnou pomoc na odstra'uění havarijní situacoe,
na vyžádání MŠ zajistit pracovní výpomoc při
jarní úpravě školní zahrady,

V. Celkové ekonomické zhodnocení socialistického závazku:

Pří'rtůstek výlkonů
1 078000
z toho výkony z překračování
výkonových norem 984 000 Kčs
výkony ze zlepšení organiZiace
práce a závazkové práce nevýrobních pracovníků 94 000 Kčs
Úspory mateI1iálu
22000

Kčs

KČIS

Do eikonomiokélho :zhodnocerní ne1j,souiPII'1Omítmuty
pří1nosy z přesčasové [práce, IÚ'SJPOry
nálkladů z opra'V
a obnO'vy Ivýrobních ZJaříizení,pď.'írůst1kyvýkonů plynoucí ze zl~pšení pl1acovního pI'1Ost["edí,Z1VY'šOlVání
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politiClko-odborné
k'v:aUfikace, hodnoty
zílskané
p:bněníím podni'kového plánu KSR a VZH (je vykazováno v rámci KSR) aelkonOmiclký přínos prad
vykonaný:ch Ibrrigádnlickou či[]ností.
Z,áva'Zekpoldlléhá rpololetní veřcejné Ikontrole kolelktivem vše:ch pracovní1ků podn~ku. Vedení pod-

niku spolu s odborovou ,organi'Zací zajistí jeho p'růběžnou kontrolu do 20 dnů pro skonČ'ení každého
ČrDV1I'Hetí.

J. Lipert, v. r.
rpř,eds,eda ZO KSČ

D. GeballJer, v. r.
ředitel prodnirku

V. Veselý, v. r.
př,edseda ZV ROH

dr. E. Semotanová, v. r.
'před:sedlkyně za SSM

Ing. V. Suchánek, rv. r.
p;ředseda ZP S'ČSP

Ing. Z. Roulová, v. r.
předsed1kyně ZPČSVTS

Ing. Jiří Pyšek, CSc.
katedra matematiky
Vysoká škola strojní a elektrotechnická v Plzni

Některá netradiční válcová zobrazení
a jejich porovnání

kde x, y jsou pravoúhlé souřadnice [7] a qJ, A zeměpisné
sférické sonřadnice.
Rovněž je nutné učit charakteristiky
zobrazení
[1, 8], např. zkreslení ve směru poledníku m

dn

ntg qy = O,

dqy -

dx

kde n je zkreslení ve směru rovnoběžky a qy zeměpisná
šířka, jsou definována všechna zobrazení válcového
druhu uvnitř třídy jednoduchých zobrazení [4, 6, 7].
Typ jednoduchých válcových zobrazení [4, 6, 7] je
určen rovnicí (1) a podmínkovou rovnicí

+ k (m-n)

kl(mn-l)

2

O,

= konst.

R'

(2)

Zvolíme-li dále [6, 7]

n

n

(k2 = O)] U [(kl = O)
(k2 =
=1= O)] U (kl = k2 = konst. =1= O), (3)

= konst. =1= O)

= dqJ

dqy

=

přičemž kl a k2 jsou konstanty nebo funkce zeměpisné
šířky qJ, ne současně rovné nule a m je zkreslení ve smě·
ru poledníku.

[(kl

m

dI
R.cos qy ,
meridiánovou konvergenci y (v uvažované třídě zobrazení y = (X.A, (X = konst., přičemž v případě druhu
válcových zobrazení «(X = O) ~ (y = O) [4, 6]), zkreslení úhlu mezi poledníkem a rovnoběžkou 8 (ve třídě
jednoduchých zobrazení 8 = 0[4,6] a zkreslení základních geometrických prvků, tj. plochy P

dostaneme zobrazení tradiční [7].
Netradiční
(kl

=

zobrazení dostaneme

n

volbou

n

konst. =1= O) (le2 = konst. =1= O) (lel =1= k2)] U
U [(kl = kl (qy)) (le2 = le2 (qy))].
(4)

n

Máme-li definovat zobrazení, pak musíme určit jeho
zobrazovací rovnice, což jsou v podstatě libovolné
funkce vlastností
x = x(qy)

Y

= 1/().)

a extrémní úhlové zkreslení
.

Lfw
2

n-m

Bln--=---

n+m

V [7] jsme definovali zobrazení pro případ

(5)
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DvoJnásobná váha je zde přiřazena hledisku konfor.
mnosti.
Dosadíme·li do (2) podmínku (13) určující poměr
mezi ekvivalencí a konfotmitou, dostaneme

+ 2(m -

l(mn -1)

Řešením této rovnice určíme m

I

!
!

/

a to

+

lOS

/

2
1

/

pro fP

./

=

90° je mgO

Charakteristika
Porovnáním (6)

.//
/'

,/

cos fP

+ 2 cos fP

'

= 1, Llw90

m je definována
dostáváme

=

n.

výrazem

it t16)

2
1

<Jq; ~

:;;:::. __ : _~.__" " • ---I

-+

fP

2, mgO -1

=

dx

,/
,/

+ cos fP
+ 2 cos fP

'

- O ~.

j
f

(<(JI·
2,5

"j

tg --

( fP - V3 arctg V: '
y

f(n),

(14)

= --~--,

/

fP)

=

O.

1

n

.I/

----''''..::'

=

2n
n+2

1

I

j

n)

= RA..

!

P-1

Druhá z obou zobrazovacích rovnic bude stejná pro
všechna zobrazení uvažovaného typu, pokud budeme
požadovat, aby se základní polední k zobrazil do osy x.
U dalších netradičních zobrazení budeme proto uvádět
pouze prvou z obou zobrazovacích rovnic. Rovněž
zkreslení plošné a úhlové ve všech zobrazeních určíme
podle (8) a (9).
Pro názor budeme uvádět jen výsledky grafickým
znázorněním průběhu hodnot zkreslení m -1, n -1,
P - 1 a Llw, případně nákresem sítě. Zkreslení v rovnoběžce n je pak podle (7) ve všech případech

!

I

!
/

/

!

i
./

I
I

I

I
I

/

.I

/

.I

1

/ m-l
/

.I

n=~-.
cosfP

/
/'

I

Podle (2) a (12) platí pro všechna zobrazení na rovníku
k} (m -1)
k2 (m -1) = O, takže m = 1,n = 1,tj.
jejich konformita.
Zobrazení definované rovnicemi (11) označme Vi.
Grafické znázornění průběhu hodnot zkreslení na obr. 1.
D.1lší netradiční zobrazení V2 definujme tak, že v (2)
volíme

+
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dx=

2
1

/"

.-

IJ (
J"

+ Joscp
+ 2 cos cp

V f',. )\ ,./

x

= R

~

cp.

I2

V-3 +tg-cp 1
2
+ O.
Va-tg~2

(19)

řešení při počátečních

pod-

ln

2

Určíme·li partikulární
mínkách

x

I

Va

cp
-·+-ln
2

V,

a + tg

~

V-3-tg-cp

2

l

n+3
m·- --- 3n+l
1

3cp-4

V'2 arctg V:.

(23)

mllO = 0,45, m90 - 1 = -0,55, Ltco90 = 1'&.
Podle předchozího postupu můžeme psát zobrazovací
rovnici
x

.

n (k

2

=

(21)

=

R

J

1+ 2,2 cos cp dcp.
(25)
o 2,2
cos cp
Průběh hodnot zkreslení pro zobrazení V4 - viz obr. 5.

+

+
+

1
3 cos cp
=- ----3
cos cp ,

= ---:2/3, Ltcouo =

Položíme·li na ~ a k2 podmínky (4)
(22)

1).

Dosazením (~2) do (2) a po úpravě dostaneme

-

(

=R

tg.!t)

2

(k1 = 3)

= 1/3, m90

-

1 + 2,2 cos cp
m=-~----,
2,2 + cos cp

Zobrazení V3 určíme tak, že v (2) volíme

m90

t- 1'00.." ........

V zobrazení V4 uvažujeme

tedy za poumínky, aby se rovník zobrazil do osy y,
získáme zobrazovací rovnici zobrazení, které jsme pro
potřebu dalšího srovnání označili V2 (obr. 2, 3)

:»=R

•........

Z (12) a (6) s užitím podmínek (20), (ve všech zobrazeních budeme požadovat, aby se rovník zobrazil do
osy y - obr. 4) dostaneme zobrazovací rovnici

d

Obecné řešení této diferenciální rovnice je tvaru

v+~

-

'-

~..,J

~

(~ = ~(cp))

n (k

2

= k2(cp)) ,

pak poměr vah, které přisuzujeme podmínce ekviva.
lence a podmínce konformity, se mění se změnou cp
(obr. 6).
Pro zobrazení V5 zvolme

1'& •
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pak dosazením (26) do (2) dostaneme
sin cp(mn -1)

+ cos cp(m -

n)

= O.

(27)·

Z obrázku 6 je vidět, že pro cp blízké nule je větší váha
položena na podmínku konformnosti, pro cp blízké 90°
naopak na podmínku ekvivalence. Pro cp = 45° dostáváme podmínku ekvidistance v polední cích [4, 6, 7].
Úpravou (27) vyjádříme m

= O, m90-1

+

sin cp
1
.,
tg cp cos cp

m=
"m90

= m(cp), a to

+

= -1, L!w90 = n.

Z charakteristik zobrazení m = m(cp), n = n(Ip) určených vztahy (28) a (12) a z (6) za podmínky (20) dostaneme zobrazovací rovnici

x

=

R

1

Srp

+ sin Ip d
+ tg cp cp.

(29)

() cos Ip

Průběh hodnot zkreslení a ná.kres sítě pro zobra.zení
V5 - viz obr. 7 a 8.
V zobrazení V6 zvolme vzájemný vz~ah mezi k1lt k2
výrazem (obr. 9)

[k = 2 1

cos (cp -

:)]

n [k2 = cos (cp -

:)

l

(30

..•.••

..•.•.

.••..

.••..

" " ',m-l

,
""
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Z (2), (12) a (30) d(lHtanenw
(1 -

cos cp) cos (cp -

-----

--

~-)

+ 2 cos cp
"-------"._-

~_._~--

2 + (cos <p -

1) eos{<pc-c-~).

Porovnáním tohoto výrazu s (6) za podmínky
dostaneme zobrazovací rovnici

"...-0-"

(20)

//~-1
/

rp

=R

x

/

J rn(<p)

d<p .

(32)

/

o
zkreslení

Průběh hodnot
pro zobrazení V6 " VIZ.
obr. 10).
Zobrazení V7 definujme tak, že zvolíme (ubr. 11)
.""-':

---- -+
10

t--'

l,O

20

.-!

fff·
••••.•
50

..••...

60

70

00

90

......
.••...

m -~ m(<p) = __
I_+_si_n_(p_(c_o_s_<p___ l)~
sin <p (1 - cos <p) +cos <p

"" \

Na pólech je splněna podmínka ekvivalentních zobrazení P90 = 1, P90 -1 = O,
limitní hodnota zkreslení v poledníkll m90 = 0, m90- 1 = -1 a extrémního úhluvého zkreslení 11(1)90 =~ n.

\

\

\m_'
\

Zobr" zovací rovnice je

\
q

J m(cp)

~,R

x

d<p

(35)

o
Prúbčh hodnot zkreslení pro zobrazení V7 - víz. obr. 12.
U posledního z uvažovaných zohrazení VS zvolme
(ohr. 1:{)
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+

cos cp
tg cp
1 + sin cp

m90= lim m

=

00,

,!,~90°

. L1w
SIn -2- = 2
takže pro cp
nice je

sin2 cp

+ 2sin cp -

sin2 cp ,

= 90° je Ltw90 = 0,68 a zobrazovací rovx

= Rf'!' cos cp ~ tg cp d .
o

l+smcp

cp

Průběh hodnot zkreslení pro zobrazení V8 - viz
obr. 14.
Všechna tato zobrazení mají vyrovnávací charakter,
zmenšují velká zkreslení plošná (při zobrazení kon·
formním L1w = O) a úhlová (při zobrazení ekvivalentním P = 1).

'"'"

'70
.....•..

BO

90

'1~

Pro posouzení jednotlivých zobrazení této skupiny
vytvoříme součty čtverců odchylek zkreslení plošného
a úhlového

"- "m-1

"\

\

Podle [6] jsou zkreslení závislá pouze na zeměpisné
šířce cp. Uvažujme pro jednotlivá zobrazení funkce
m = m(cp) a n = n(cp), viz (12), v intervalu cp E (0°,
80°). V takto daném intervalu jsou funkce spojité.
Abychom získali přehled o změnách zkreslení, nahraďme spojité funkce m, n v uvažovaném intervalu diskrétními funkcemi pro hodnoty
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Užijeme-li dále vztahů (8) a (9), snadno určíme součty
8

~ (Pi -1)2 = Sp
6=0

8

~Llwr

su.

=

i=O

Chceme-li srovnávat jednotlivá zobrazení Vi-VB,
pak bude vhodné, doplníme-li ještě součty, průběh
zkreslení l;l, nákres sítě i pro zobrazení tradiční, např.
[1, 2, 7].
(označíme VE -

Zobrazení ekvivalentní

obr. 15, 16)

x = RsinqJ,
y

=

R).,

. Llw
sm 2
mllO = O,mllO-l

•••••••••••...• P_1

.........
,.
70

80

sin2 qJ

+

=

1

= -1, LlwllO =

1'& •

Zobrazení konformní (VK

C082

qJ ,

obr. 17, 18)

-

00'"
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= Rln tg (~
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90

p= __ l_
COf!2

= lim m =

m90

oo, P90

'1'...,..90·

= lim P =

qJ ,

OO.

'1'...,..90·

Zobrazení ekvidistantní v polednících (V D) 19,20)
x=Rlp

(obr.

I

P

= n = __1_, sin
cos qJ

i

di

= R }.,

Y

L1w

=

2

11

+

II-,

cos qJ
cos qJ

rQ~~;R;]
o

(46)
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f i <fI
2.5

noo

f

= lim n = =, Poo = lim P = =, Llwoo = n.
'1"'7900

'1'-+900

Součty (42) a (43) sestavme do tabulky pro všechna
uvažovaná zobrazení (netradiční i tradiční). V tabulce
1 rovněž uvádíme součet

I

I
I
2.0

+i

Při hodnocení jednoduchých válcových zobrazení můžeme vycházet z různých hledisek. Uvažujme tato
kritéria:

I

K 1: Hodnocení pomocí poměrných čísel ftFa

I

Největší plošná deformace je v zobrazení konformním VK. nejmenší - nulová - v zobrazení ekviva.
lentním VE'
Čím bude menší deformace plošná, tím narůstá
deformace úhlová. Pro posuzování užijme charakte·
ristických součtů SP a SU. Vypočítáme-li poměr
deformace plošné v určitém zobrazení k deformaci
plošné V Kl dostaneme poměrné číslo ftP ~ 1, které
vyjadřuje míru konformnosti anebo ekvivalence.
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= -P-

Čím jsou pro určitá zobrazení čísla ftr bližší jedničce,
tím jsou zobrazení bližší zobrazením konformním.
'rendence k nule op~t znamená přibližování k ekvivalenci. Podobně vypočítáme poměrná čísla ftť jako
poměr maximální deformace úhlové v určitém zobrazení k maximální deformaci úhlové v zobrazení ekvivalentním.
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znač.
zobr.

,I

I

1
cos rp

VK

1103,11

m=---

1103,11

O

-

V.

m =-

cos rp + tg rp
1 + sin rp

1,33

270,48

271,81

m =

---

VD

2 + cos rp
1 + 2 cos rp

m = 1

82,26

2,30

28,09

4,24

1

cos rp

sin rp

---

--

V.

°

84,56

1

32,33

1

(1 -

-i-) + 2 cos rp

cos rp)cos ( rp-

16,44

5,01

1 + 2 cos rp
2 + cos rp

8,35

6,49

1 + 2,2 cos rp
2,2 + cos rp

6,56

1 + 3 cos rp
3 + cos rp

3,97

1 + sin rp
cos rp + tg rp

2,47

m =
2

+ (cos

rp-I)

cos (rp-

21,45

m=

V,

1n=

V.

m=

~--

V.

m =

--

cos (rp

-

-TJ

-

14,84

2

1

2,2

1

3

1

sin rp

cos rp

sin rp

1-

13,29

--- ~---_._--

V.
VE

m = cos rp

0,65

+

7,73

S~l ..:-O 534 .
---su-,
,

U PYl -

VE

VE

S~E

= ~

-----

7,80

= 1.

(49)

VE

Úím jsou poměrná čísla v určitém zobrazení pf bližší
jedničce, tím jsou uvažovaná zobrazení bližší zobrazením ekvivalentním. Tendence k nule opět znamená
pfibližování ke konfOl'mitě (tab. 2).

11,70
-------

10,27

----

----_._~.

10,75

11,4

--~

°

PVE

-

6,73

-

= ~S~K = O ;

_~) I

~--

1 + sin rp(cos rp- 1)
m =
sin rp(1 - cos rp)
cos rp

U
PVK

cos ( rp-

:)
-

VI

2-

1

I

--~-

V.

2

I

12,14

sin rp

----

12,14

°

1

Podle relace p,P a p,u můžeme usuzovat na převahu
konformních nebo ekvivalentních vlastností.
Z tohoto hlediska je nejvýhodnější netradiční jednoduché zobrazení válcové mezi zobrazeními Vs- Vz
(obr. 21)

K 2: Jako další hledisko pro posuzování uvažovaných
zobrazení můžeme uvržovat součet

Toto hledisko je obdobné předchozímu. Úím menSl
tím v uvažovaném zohrazení převažují vlastnosti ekvivalence (konformity). Hledáme tedy

p,P(pU),
Zobr.

VK
V.
----V.
VD
V.
VI
V,
V.
V.
V.
-VE

pf

I

•

I

pf!

•

I

I

pf

+

pf

0,245

°0,110

0,355

0,074

0,189

0,263

0,026

0,349

0,375

0,015

0,413

0,428

0,008

0,534

0,542

0,006

0,554

0,560

1

1

0,004

0,637

0,641

0,002

0,642

0,644

0,001

0,886

0,887

O

1

1

min (Pf

+ p,f).

(52)

Z uvažovaných zobrazení nejvíce vyhovuje této podmínce zobrazení V2. Extrém funlwe pP
p,u, obr. 21,
lze předpokládat mezi Vs-Vz.

+

K 3: Charakterizujme zobrazení sumou S z tabulky (1).

MÍlžeme požadovat, aby poměr
SP: SU

= 1 : 1,

tedy, ':tby deformace obrazu způsobená
plošným odpovídala deformaci obrazu
zkreslením úhlovým.
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Sestavme tabulku, ve které vyjádříme v procentech
SP a SV v součtu S (tab. 3).

.
Zobr.

Vf

Vs

O

VD
Vs
VI

V,
Va
Va

Podle

tohoto

I

SP%

100
99,5
97
87
77
56
49,4
34
24
6

VE
Vs
Vs
-

I

hlediska

SV%

O

0,5
3
13
23
44
50,6
66
76
94
100

jsou

vhodná

I

P-1
VK

P-1
VD

I

I

i

!

6.w
VE

I

I
I

I
I

zobrazen

VI-V3, především V4 (obr. 22).

I

I

9°1
PVE
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K 4: Ph změně úhlu w v radiánech o dw dojde ke změně
plochy o plochu kruhové výseče o středovém úhlu dw.

Prllbčhy zkre::>lení netradičních
těmito krajními hodnotami.

zobrazen í ldí

Illf'ZI

Uvažujme kružnici o poloměru dr, tedy
dPv

1

2- dr2

=

dO).

Připusťme úhlové zkreslen í dw v interva lu (O,
Uvažujme střední hodnotu
d,(I)

'Jr.
== --~-

2

dPv
dr2

'Jr;.

= 1,DI~~ ==. 1., 6 •

.

V příspěvku je ukázáno praktické uplatnění obecného
řešení jednoduchých válcových zobrazení. V [7] bylo
vytvořeno jedno, nyní dalších sedm nových konkrétních zobrazení.
Jejich porovnání co do vlastností a použitelnosti
podle různých požadavkú kompenzace zkreslení je :t;de
řešeno užitím pěti púvodních kriterií.
LITEHATU[{A:

1,()

2

Plošný projev úhlové změny dPv je ke změně plochy
dr2 přibližně v poměru 4 : 5, to odpovídá v tabulce (3)
poměru

[1] FIALA, F.: Matematická
kartografie,
NČSAV,
Praha, 19.'>5.
[2] HOJOVEC, V. ~ KOVAŘÍK, J.: Matcmatická kartografie, ČVUT, Praha, 1972.
[3J MEŠČERJAKOV, G. A.: Těoretičeskije osnovy matěmatiče::>koj kartografii, Nedra,l\ioskva,
1968.
[41 PYŠEK, J.: Obecné {'c'en třídy jednoduchých zobrazení. [Kandidátská
di'Scrtační práce.] VŠSE,
Plzeň, 1979.
[6] PYŠEK, J.: Obecné pojetí kartografických zobrazpní. Gpndot, a kartogr. obzOl', 25/67, 1979, č. 11,
s. 295~300,
[G] PYŠEK, J.: Třída jpdnoduchých zobrazení. Gendet.
a kartogr. obzor, 2G/68, 1980, č. 2, s. 27~32.
[7] PYŠEK, J.: K obecnému řešení jednoduchých vál.
cových zobrazení. Geodpt. a kartogr. obzor, 28/70,
1982, č. 7, s. 174-178.
[8] SOLOVJEV, M. D.: Matěmatičeskaja k'lrtografija.
Npdra, Moskva, 19G9.
o

Podle tabulky (3) a obr. (22) odpovídá této úvaze
zobrazení Vl. Zobrazení V/jsme získali tak, že v podmínce jednoduchých zobmzení (2) jsme volili poměr
k1: k2 = 2 : 1.
K 5: Určitá zobrazení charakterizujme součty 8 z tabulky (1). Z tohoto hlediska se přesunuje optimum blí.
že k zobrazením ekvivalentním.
Z uvedených zobrazení je nejbližší zobrazení V5
(obr. 23).
Na obr. 24 jsou znázorněny průběhy zkreslení P a Llw
v tradičních jednoduchých válcových zobrazeních.

Do redakce došlo: 27. 9. 1982
Lektorovaí:
Prof. Ing. Dr. Josef Bohm. DrSc.
FSv ČVUT v Praz

Ing. Václav Šanda,
Výzkumný ústav geodetický
topografický a kartografický

Využití interferenčního
laserového
měřicího systému LA-3002 pro určování
rozměrů délkových stupnic v geodézii

P'roblémy, spojené v posledním období s pO'žadavky na přesnost a spoleblivost, stejně jaká problémy spojené s interpretací měřiokých výsledkll pro
potřeby
národního
hos'podář15t,ví, vyústily
též
v otdZiku jednotnosti a správnosti rozměru používaných geodetických phs'trojú a pomúcek. JednJu
z hlavních veličin používaných v geodézii je délka. Problém správného určení dé:l,kovéhn rozměru
je starý a řešení této otázky je v'ždy jednou z prioritních otázek rozvoje. geodézie.
Již sledování postupného sjednooování definice
délky, spolu s vlastním vývojem definice metru, je
názorným příkladem měnících se ,podmínek a od-

ráží stéw vědy a techniky příslušného
období.
Z období mechanického porovná'vání pevného etaIonu a měřidla se mohlo na základě nové deHnice
metru přejít na porovnávání pomocí vlnové déliky,
což byloLiúJ.O~něno rozvojem ele1ktro,niky.
Zachytit tento·lkvalitativní skpk v oJ)lastl metrologie délek umožňUji různé ťypy interferenčních
měřicích systémll. "Posledním" krokem v této oblas,u jsou laserové interf8fcl1ční měřicí systémy laserová interferometrie.
Převedení těch'to systémů z oblas~i primární metrologie do oblasti sekundární metpologie a dále až pa tJěžné,pří.stroje a
pomllcky umožni! tE!prV8 další pokrok, a to zlavedení automatické korekce vlnové délky vyzařované'ho svazku na základě kontinuálního měření
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I

I

L __

atmosféric,kýC'h pa!rametrů
ov,zduší v něikoliika
místech dráhy paprsku. Vlastní využití těchto sy-stémů v geodézii je v počátckh a je nutno IPOS!uPně odhalovat všechna úS~éIJlítéto technirky a dosáhnout jejich zač'lelnění do p,raoovních ,procesů.

Roz'sah měření
Melzní rozlišení
při. pmvozu A/B
plři provozu mm
Praktioká přesnost mě'ření v atmo.sféře
délka 0-1 mm
déllka 1-100 mm
déllka 100-1200 mm
délka vět'ší než 1200 mm
Maximální rychlost odražeče

0,01l !Jim
0,16 [Lm

Použrvaná lalse-roiVá interfelI'8IIliční sOUipralva Me-tra
±0,4 {--Um
Blanslko typu LA-3002 přímo naiVazuje na starší ty± 0,6 [Lm
py LA-3000 s dosahem 0-10 m, LA-3001 s dosa± 5.10-7. D
hem 0-20 m. Uvede-ná souprava se od před8Jšlýcll
0,200 m/,s
typů liší především v tědhto bodech:
Dynamick,á 'kompenzace z!trát na měrné dráze
oddělený interferometr,
při bočn1m posunu
zvětšený rozsah 0-30 lID,
zvětšená přeisnost určení vlnové dél~ky paprsrku,
odražeče
max. ± 2,0 mm
nebo při úhlo'vém natočení
vry'šší automatizace příipra1vných procesů (testování).
odraže-če
max. ±5°
Vlastní laserovou soupravu je možno p,oužít piro
nebo při oloněni
,v'šechna Ilineární délrk,Qlvá·měření s velikou .přesměrného svazku
max. 95 %
Činnost laseru
ností, kdy l~e měřenou veličinu př,evést na souvis-lou změnu vzájemné polohy zpě,tného odražeče- ,a
kontinuální
činnost
na
-děHcí jednot,ky v rozsél'hu 0-30 m s maximální
jedi'né f,rB'kvenc'i,a
to
ry'chlostí posunu 0,2 mis. Typickými možnostmi
na jednom podélném
a
použiltí jlsou měření délek, 'p'os'U'nů, mechani-c!kých
jednom
příčném
modu
a te'pelných deformací, dráhových rozdílů, rycrh.losTEMoog
tia též rovnoměrnosti
posunu. V důsledku odděleného intelI'ferometru dochází Ik vyloučení vlUVU
t,elptloty Ihllavice lasmu a V,uIVUzměny polohy této
hlavice na měřeiIliou ve1ličinu.
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Přesunst 'vlnové dél1ky
vzhledem Ike světovému
nOJ'má,lu 83Kr

Ro~bíhav,ost svazku
Mezní 'přesnost měření
délky při prnvozu
v atmosféře

Nak

te,plota
relat.vlhkost

± 5,0-8 dlol.Ubod,obě
(1000 hod.)
m~n. 200j.Lw
(po 1000 hod. min. 70 p.w]
0,5 mm
(lze zJVětšit pomocí te,leskopu)
10 mNiradiánů

80-100 ,kPa
15-29,9 oe
0-90 %

± O,OlkPa
±O,l°e

±2%

Použitím automatických korekcí novějších typ;'\
dochází ke zvýšení rozsahů jednotlivých korekcí.
Blokové schéma LA-3002 je znázo.rněno na sché·
matu

č. 1.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Elektronika Jase-,ru
Hl'avice Jaseru
Kontrola
Detekční čálst
Optický výstup
Dělicí jednotka
Zpětný odJ'ažeč
Ro:olišení směru
Řídicí jednotka
Kontrolní jednotika
Teplota
Tlak
Vlhkost
Materiál
Vstupní čítač A/8
Automatická 'k1olrekce
lndi:káltor vyvážení
Analogický výpočet korekce
Kódový přepínač
č,asový InormáJ
Konve!rze
Čítač mm
Tablo
De1kodéry
Č-A převodník
ČísUc,ovývýstup
Analogový výstup
Registféllční Ipří<stroj

Obr. 1: Základní
součásti
komparátoru
vyhodnocovací
elektronika,
automatické
a vozík

-

zdroi,
korekce

c) proměřování př6'sných a velmi přHsných pásem
a drátů (ocelová fytá a invarnvá rytá nebo
s ,otvory),
d] proměřo'vání běžllýC" tyní'l pásem,
e] promě,ř'Dváni základnových paralaktiokýC'h ilatí,
f) !mm:par'élci ,světelných dálkoměrů,
- určení adič'ní 'konstanty,
- určení ,periodieké chyby fázového článku.
Komparátor 'je umí'sM,n IV samost,atné Ipoloklimatizované místnosti o rozměl.'ech 32 X2,5 X 3 m.
Komparátor se skládá z pojízdné lávky (obr. 4],
na níž jsou uloženy fpřesnékolejnice
dlouhé '31 m
o rozc'hoduas:i 0,3 m, IpO'kterých iPojíždí vozík Vozíik nese IkNžový suport se třemi na'vzáJem ,kolmými po~:uny a 'suport je dále nak,lonitelný podél
vodorovné osy Ikolmé Ike směrudrrárhy. Dále je '110z~k nosičem Ispeciální'hod'ržá'ku
všech tYIPů odrazných systémů 'P'r:o různé světelné dráil1koměry
a d,[lle je na 'Vozíku u!11ístěn zdro'j 'pro osv'ětlení
Na záikladě z,kuše,ností z promě'řování 'všech tYIP~l proměřovianých stupnic spolu s regu'láto,rem osvětlení. Suport je nosičem mikroSlko:pupro proměřogeoÓJetic:kých měřidell fa Ipomůceik [byl ,navržen nování stupnic (,obr. 3 )aJ,atí,
Ivýměnným miwvoslkový komparátor (obr. 1-4), který je určen pro
a) proměřování
stupnic invarových
,ni:veJ,ačníclh pem Ipr'o proměřování
základnový,ch.paralakticlatí,
kých la tí s 'Vodorovnou osou výstupního paprs1ku
[ilomený mi'kroskop), osvětlení a hlavně odraznéb) proměřovíÍní pracovních etalonů (uol'mMních
metrů),
ho sysltému interferometru.
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článku světelných
dállkoměrů. MikfOisikopy mají
plynule měnitelnou 'šíiíi dvojrysky, což umožňuje
kvalitn,ě'jší 'nastavení na různé tYIPYTysek a značelk.
Vlastní p::!jízdnádráha
je umístěna na pilíříclh
založených ,nezávisle na vlastní budově. Hlavní !směrová k,C):ejl vnitřní kolej) je smě'rově rektifi!ko'Vána
s přfGností ± J,2 mm a oběkolej'B jsou rektifiko,vány výškově s přesností danou hodnotou střední
chyby ± 0,2 mm.
Je]i,kož v této 'konfiguraci nebylo možno dodržet
Abbeho princip, je možuopomocí
přesné Nbe,ly,
umístěné na suportu, vždy provést kore,kci sklonu
vozíku v podél~ném směru, a ,tím zpřp.snit 'výsJ!ediky,

Obr.

2: Konfigurace

komparátoru
pro promerování základnových
latí a dálkoměrů

Na 'vlastním vozílku je dále umístěno zařízení
'Umožňující nucenoucentraci
vozí,ku v bodech osar.mných znač'kou s !přesným otvorem o pnllměru ,asi
3 mm.
Tyto body jsou umístěny v prostoru mezi 'kolejnicemi v 'Úseku 15-30 lm 'v inter,v,alu 0,25 m a jsou
určeny pro určování ,periodiC'ké chyby fázovacího

Obr. 4: Základna - ko7e;nice pro vozík a podpěry
pro podepření pásem

a ,to IVpřípadech, 'kdyby se 'proj8'vU 'v1I,Ív
vzdálenosti
obrazové roviny mikros'kopu f r'Ovina ,pfOměřované
stupnice) od vodorovné roviny ,prol'fJžené mě,řidm
paprslkem interfewmetru.
V našem Ipiřílp1aděčiní
tato vZidálenost 0,06 m.

Obr. 3: Konfigurace
komparátoru
pro proměřování
nivelačních latí a stupnic
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Měření probíhající během prvních ovč'rovacích měření na novém komparátoru by:la zaměřena na oVlěření, 'popřípadě Ivyvrácení záverLl,které
byly učiněny na základě proměřování rllzných tYPll měřidel na starém komparátoru.
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Korekce
ROsT

Zde 'je nutno upozornit na podstatnou odlišnosit
komparací geodeticikých měřid'el ,a pomůcek oproti stDojírens1kým a jiný:ID odvě<tvím národního hospodářství. Tento podstatný rozdH sp:QičílváIV IkvaUtě
rYlse!kipDomě'ř'O'vanýchměřidel. Strojírenství a dailší odvětví 'pracují IS mě!ři:d:ly,jejichž 'ry,slk'y:jISOU
ryté s V:EjlkouIpř8lsností a mají vysolkou Ikv1alitu,oproti tomu geodetiak:á mě'řidla maljí ,rYlté Iryslky výjimečně, la pokud se Ivy:sikytují, jde o rysky z meltDologiC'ké'ho 'hleldiISikaš!patné. Přes t,elIllto;kv,wlitativní
roZ/dLI,jISOU
Ipožadované 'př'esnosN steljné.
Ověřovací měření, [prováděná Ik ooěiření [dlouhodobých řad, Z/novu Ipro:ká'Zala 'spr,ávnost dosav.adnkh Ivýsledku.
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Jalko první byila provedena ikontrol:a korekcí lje:d
notlivých r,nse1kobou IStupniiček ,pracovních 81talonů
'ROSIt'ZÍ'sk,aných v roce 1982 na meclhanickém komparátoru - viz graf. č. 1. Výsledlky lpotVlrdiUy'Zlna,čUOU lveHkost,kor-ekcí
('až 40 IJ.:ID)a též zlllalČlnlou
nepravidelnost
dělení.
DMe bylo ,pro1v:ed81nokontrolní [proměření několiIk:a páirů ni'velačníic'h tdvoUlst'Ulpnicových fnv,arovýclh [latí, ikteré ISe: prů:bě:žně iproměřuljí IjiržInělko!lill<,
let ,a vybrané vý1s1ed!ky jsou uvede1ny na grafech
Č. 2-4. V těchto grafech
představuije vodorovná
osa Ikorekci rys1ky, jejíž označení j:e na svislé ose.
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Na jednom grafu je znázorněn ,p"1uběh1i:oreikcí
vše.chčtyř
stUJpnic jed,noho .páru latí ,a Iplří~lušné
vyrovnávací přímlky (označení 4/II znarmená lať
iVýrobníhočí'sIa :končícího na 4 a II. stupnice).
Obdobně 'byly IV Ipředešlý,ch léltech oVlěřová,ny :korelkce rysek jednothvých stupnic páru Jatí IVúselku
dél1ky O,J. mproměřovanébo
v intervalliU 0,01 m vi:z graf. ,č. 5. INa tomto grafu 'j'sou na svislé ose
uvedeny Ikorekce ryseik, jejichž oZlnalčení Ije Ina IVOdorovné ose.
Při IVš8ich!konuroláeh byiJa prokázána IveJmi dolbr,á
shod'a s dosalv,adnírni vý,sled:ky. Bylo potv~."zelno,ze
přesnost urlčení rOZlměrů ni'veJační laM o'Vli<VňUljí
tyto vlivy:
1. Kvalita rysek niv8llačních Ilatí.
2. Přesnost (pr,avidelnost) d,ělení sh.llpnic - graď
Č. '2---6.

3. Přelsná znalnst koeficietou Hneá'mí teplotní rozta'tnosti.
4. Napětí 'i'l1Jvar,ovéhoIpá'sku.
Doposud <proběihlá měření, uskute,čněná IS mnohem Ivyšší Ipř8lsností olproti rdolsa1v,adnímrkomlPaT'8crm Iprokáz,ala, 'že doposud užíva'ný systém zavádění op'ravz TOZlměru,latlě - IVýpoče1tIp,růměfiné'ho
laťového metru z měření normálním metrem nebo
proměřením :několika IpMmetrový,ch nebo metrových úseků a zavedením príiměru z tarkto získaných
'hodnot Je pro přesná měření nevhodný vzJhJedem
Ik 'hromadění chyb a do budoucna bude Ill!wunéIpr<o
spe,ciální práce (recentní !pohyby země, deformace
atd.) zavádět Ikorek,ce jedlnot<lirvýohrysek Ijie:dnntll'ivých rstupnic.
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Vy,užití intelff.ereTIJčního laserového měřicího 'sYSltému LA-3002 v geodézii přinásí novlQu kvalitu do této oblasti. P'řilstU!polvalt
IProto Ik této Itec'hnice sta1rým
stylem nelze ,a 'Í'e -nutno její :naSlazení do oba,astí,
~teré dosud nebyly souč'ástí geodeti!clkých 'prací.
Jednou z těchto obl-astí je Ikomparace měNdel ul'č-ování rOZíměru všech geodetických měNdel a
přfstrojů, 'což d'osud z ča-sovýdha
'karpa-citních
dŮlvodů neby10 možné. Na'př.p:roměření j-edné soupravy nivelačnÍJCh la.tí (dviě invarové dvoustupnicové llat,ě a pr,acovní sta1lon) dosavadnímZIPÍlsobem
t,rva.lo 28-30
'hodin podle Iklvaility ryselk, InolV~m
z,půsolbem Člas Inepřelkročí 10 hodina Ip'ři!tombude
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výsledek k dispozici okamžitě oproti dosavadním
14 dnům ,způsobeným dá'v kovým zlp,racovánim na
počítači.
Další ~ozvoj tlěchto přístroji'l přinese již běžni~
možnost
okam:žHélho uasazHní ,příSitTO!ji'lpnmo
v terénu, což 'li dosavadního typu LA-3002 je možné, ,ale z časového hlediska nár'O'č,né. Tento mzvoj
umožní nasadit .tyto přístroje Ipřímo v terénu na
různý'ch geodHtic1kých pracích (mě1ření deformací
a přetvoření, za těž'o,vací zlkouškya tJd.).
1

LITERATURA:
[1]

Firemní
3002.

HteDatura METRA BLANSKO -

Návod k LA

Lektoroval:
Doc. Ing. Jaroslav Abelovič, CSc.,
Svf SVŠT v Bratislave

Ing. Dušan Hrnčiar,
Výskumný ústav geodézie
a kartografie v Bratislave

Koncepčné i pragmatické úvahy
o kartografickej terminológii

Aj ti8lto okolnosti zais.te !podnietili zámer ,prilpravit a vydať ,prvú čes'koslov,enskú štátnu nOlrmu
(ČSN) 'z oblastikartog,raf'ie.
lde o termi,nologic,kú
Štandardizá,cia odboDnej 'terminológie i,e súčasť()u
vý1kladovú normu, !ktorá má 'vyjsť !pod ná7)vom
procesu
techniokej
normalízácie.
Spoločensikú
"Karto'gr,afioké náz'voslovie". D<osveaĎUljeto Uež, že
i 81kon()mio~ú fun'kciu tedhnickej
no~malllizácie
si čoraz viac uvedomUJjeme z,á'važný spo'ločens1ký
určuje zákon 'č. 96 o 'tech'ni1Cike'jnormalHz,áci1 (Zb.,
zá'k. 'ČSSR zo diňa 5. j'Úna 1964) takto: "Pos!l,antm i 'hospnd,ársky význam :kartografie, tejito - dnes
samostatnej
vednej
technickej Inormalií'zácie je npl1atňovať a Ipres'adoo- už všeobecne uznávanej
vať na zM~lade 'výsled,kov Ivedy, tec1hnilky ,a Ipr,axe dilscipHny. Vydanie normy je :zaiste dostatočnou
tvorco'v pre náležřté
nové !smery Iteehnidkého rozvoja 'ZJa Ú!čelom IZ'vy- mo1Jivá,ciou ,pre všetkýchjej
využitieaj
tejto 'priíležitosti :na serió2Jnu prezentášovania teohnickej ,a ekonomicikej Ú!rovne Výroby
aj Ina
a !výrobkov, ich ,akos<ti, š'pP.ocifiikácie,vý'rloby'a ,ef8'k- ciu 'v~sledlkov i pOlk1rokunašejkanto~rafie
tívnO!sti tnve,sHcií, Imaximál'neh<o vY'll'žiltia ISUrovLn, tom.t'o !poli; jej ostatné nehmotné 'výisl,edikyi hmotné 'produkty neustál.epoží1vajú i za 'hDanicami namatelriálov ,a energi'e, zJVyšo'vania bezlpe6nosti a
oahlrany zd<I'élNi'apri pť'áci a zIopšovania Ipr,acov- še1jvla'sti primeranú vážnosť a uznanie.
V tomto IprLspev:ku sa pokÚJsime ,poukázať na
né'ho pTostrHdia, ura'hčovania 'vzájomnýlch hosp,oniektoré konce'pčné ,a metodio.ké Iprístupy Ik tllloTbe
dárskych 'sty,kov s i:nými Ikrajtnamia
z,a účellom
kar,tografick8lj 't8rmtnológie
a demonštrov,ať tch
vylNár,ania podmienolk 'pre účeihlú medz'inárodn'ú
na rpraktických, i keď tba sporadickýdha
UUlstraderbu 'práce."
tfvny,ch
prí
kladoch
úvodných
etáJp
spracovania
Dasle<ďka:mitB1chnickej ID!Drmalízácie ,a rupl ilkáci:apredmetnej normy.
mi noriem IVikar,t,ografH 'sme sa 'podrobneljši,e 'zaoberaH v [9]. Stručne mažeme :l.hrnúť: V procese
štandardizácie terminológie 'sme nútení 'V maximál2. Úvaha :o pomenovaní normy
nej miere dešiť doterajšie
terminologické
nejasnosN, rozhodo'll'a ť o priortte synoným, Ipríp. i eili- Tvar názvu ,priJpravQlvanej ČSN "Kartografíoké InáZJvoslovie" Ikorešpon:duje :S doterajšími Inašdmi ,7)v:Ylkmin'ácií ď,alšfch 1Jvarov, od:str.aňovať hovorové,
losťami pomenúvania obdobných noriem z iných
slan.gové podoby, IpfLp. ichjazy'k'O'vo i obsahovo
oruvetví. Takými 'sú napr.: [1], [2], [3], [4] i mnosperesňovať a defiD!ovať, skúmať ich hierarchiu
vo vz,á,jomných hori'Z'OD!tálnych i v8>r1Jik,a<lnyclh
v1iz- ho ďalších. TakUež úvodné kapitoly prevažnej váčšiny Inašich 'D!oriem InesiÚnázov "ná'zNOIsloví". Kobác'h a lPod.
I
wktný č8S,ko-slov.enský preiklad tlDhotopojmu
,je:
V iSÚČaSID!Om
<období THVíziílegisla!tivnych opatrenáZJvoslovie. Zdalo by sa teda, 'že IS uvažoV'aným
ní a tvoTby tech'niokých 'predpisov lil našIch 'rezornázvlOm je 'V'šeltlko'v poriadilm. SkUJtočnosť Ije Iv'šaik
toc'h nadobúda štanďardiz,o'vaná tef'ffiinológia osobitý význam; stáv,a sa ;nevy'hnutným Ipfif~dpo'klladom iná. Problém ~pnčíva 'v tom, že oba naše národné
rez,orty. Ktoré 'okrem svoj'ioh terminologic'kých ikozabezpHčujúcim
ich normaHvnychara:kterpromi,sií, ,ktoré rieši'a ÚJlo'hyIV oblasti odibornej t'echstr,ednktvom
'v niCh použitých exaktných 'výrokov a formul.ácií.
nickej te r min o I ó g i e, majú tiež svojekomi1

t
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sie náz'voslO'v:né, !ktorým prislúch'a zaoberať sa
otázkami
štandardizácie
geografického
ná z v os lov i a, t. j. vlastných zemepisných zmien. Pomenovanie Itejto či.n:nosti je - z hfadiska jazy'kovéiho
i ,vecného - vhodné, ,a ,pretože v našich rezortoch
prebieha táto činnosť už niekofko desiatok rokov,
je už tiež ná:ležtite vžité. PráJVe preto pod Ipojmom
"kartografiaký
názov" uvažujeme v predmetn8\j
ČSN U'stáiiť výklad (v synonymtte,s Ipojmom "názov zemepisný"): "
v:lastné zemepisné me:no v neoficiáln.ej podobe
" Dostávame sa tým do zamotanej situácie. Na jednej ,strane ,tvrdíme, že "Ikartografi.cký názov je ná'zov zem8!pi'sný", a týimanalogicky, že Ik8lrtografidké názvoslovie ,je súJhrn 'zemepisnýcih :n,áJz'vov,'a na strane idruhej (!ked IVYchádzame 'z názvu normy j,že kartografii.erké Illáz'voslovie je súhrnom odborných technickýClh Ipomenova:ní - terminológie. Je evidentné,že
'ta1kýto stav
je nielen logicky, ale tiež odborne neprijatefný.
Východisko sa zdá byť jediné: zvolit pr1e pripravova:nú normu názo'
"K a r to g l' '8 f i c k á :te rmin o I ó g i a". Treba 'však olbjelkUvine uznať, že
ta'kéto riešelnie maže 'vzbudzovať dojem, že 'je d,etel'minov,ané Tezortným záujmom ,a Ije IViste~ mie're
ro~porným IS'konve!I1ciamia doterajšou Ipraxou vydavatefa našich noriem, ktol'ým je Vydavatelství
Úřadu ,pro ,normalizaci a měření v ,Prlahe. Nie ,sme
kompe'Íeintní1"Ozhodnúť
o Ivyriešení toho!1:o zd,anlivo formálneho, v skutocnosti však tiež nor m at í vn e h o 'Problému. Nazdávame ,sa ivšak, že ho
t,reba 's primera'nou 'vážnosťou doriešiť v spolupráci !Svydalv,atefom, ,ale tiež S'loven!sikými i českými jazykovedcami
slkúmaj'úcimi terminologioké
oMzky. (Pre jednoznačnosť budeme v ď<8II'šejčasti
toihoto príSíp8'v'ku 'použí'vať v danom ikonte~te 'Pojem "t,er,minoJógia".)

rýc'h oblastí discilplí:ny - 11lIa,r,astať(automatizáda, tematická
'karto§l"afi,a, int1e'I'pf8itáciaa
pod.);

3.4 zá,sada a u ,t o nó m n o 'St i
je 'llevyhnutné, a:by 5a v p:ouží'vanýc'h vý1~llad()ch
k uvedeným termínom uvádza/l,o ÓO .n8ijmelfielj
ta'kých pojmov či termín:ov, ktoré nebiudlÚ VSHmotnej norme (Ipríp. v i:ných .štandardiz'Wjúcich
prameňoch) uvedené a vyložené, ktoré sú sémanNoky nejednoznačné
- ako Ipojmy Illeštandalrdizované. Zvý'ši ,sa tým exak,tná Zf'o'ZumHefnosť 'vý,kladov normy, .a tým i vlastný,ch vyIkladaných tell'míJnov, j.ej normaIiza:čnJá hodoota,
avša'k aj 'jej "sebestačnosť" -čo
najmenšíJa 'Závislosť ,na ď,a/iších :prameňoch - ,čo:je pri jej
užívaní niellen ,výlhodné, ale ,aj :žiadúoe. (TÚ'to
'požiadavku možno formulovať i 'v 1ogioke,j inverzii: vo 'výlldadoch uv,ádza:ných ItermínJO'vpvuŽÍ'vať čo najviac termínov, ktoré budlÚ 'VIpredmetnej norme, IpríJp. Síprávne i 'v súv1!siacic'h
normách, štandardizované.)
Ako si wkážeme ďlalej, táto zd,a'nJUvojednoduchá, av'šak 'Z hl,adi'Ska
'kvality novmy z,ávažná podmienka,
výréIJzne
ovplyvní aj kvantitu obsahu pr!edmetnej normy.

Uvedené hilavné 'zásady je potrebné vidieť podrobneJšie talkto:
4_1 V zásade príJslušnosti (ad 3.1) 'je nutné zvážiť
výber obsahu nOl'my a vofby termínav 'je nutné
obmedziť výl,učne na tel1mi:nológiu š p ec i f i c'ky
:k ar,to g r,a f i c 'k Ú. Nie je účelné ,ani
vh'Jdné opakovať Inapr.: terminológiu v'šeobecno-Ivydavatefskú, ,poaygl18fickú, tla'kUež ni,e IZ obl,asti topogJraifie,al'e ani ,z j'azy,kovedy,automaUz'áciea
ďall<šúchostatných vedných odborov či
pracovnýclh činností. Z tohoto hfadils'ka nemožNa záiklade doteraz vydaných noriem obdobného
no Ip,(JIVaŽoVlať
z'a 'Vhodné, ,albyIpiripr8lvovaná InortY'Pu je zrejmé, že ioh rOZJsah maže byť ,rozny.
ma uvádzlalia a 'vy'kladala talké Itermílny, ,alko ,sú
Norma [5] má 53 strán, [6 J H7 sltlr,án, [11 J 43 Istrálll,
na:pr.: autorský hárok, ,receHizent, iIIllprima1tur,
alvša:k [7 J má 20 strán, [8 J 12 s,tr.án a [1 J iha necefotosadzba, rez 'pí'sma, fotolitogr1afi1a, kqpí,vovací
lých 7 strán. Je t<8rda,len na tVIOl'coch,a'ký rozsah,
rám, reprodukčný podklad, raster, holendrovaa tým i úroveň Ipodrlobnosti termi'nológieZJvo!ia
nie, údolnica, terénny :bod, ,síd.elný ná'Zov, hydpre ,pripravovanú normu. Pl'i'nci'piáll'neJe pot1rebiné
ronymum, anoikonymum, digitalizácia, spojenie
vychádzať z týchto zásad:
zázlnamov ,a ;pod. Výnim'ku z t'~jto 'Zásady možno
pripUlstiť iba v ta:kých :prípadoch, ,ak by išlo
3.1 zá:sada 'P r í,s I LI Š no s;t i
'o uvád:z,anie homonymických Ivýrawv aj 5 ieh
špecifickým, sémantickým významom v kartonovma by maIa obsahovať vše,tky kartografické,
grafU (napr.: ,praoo'vný výr1Jlačokj, alabo o talké
odborne najvýznamnejšie,
ale aj najfre:k,ven1Jo!pojrmy,ktoré nemajú dosť j,asne IVY'med,zelllý
obv,anejšie tel'míny;
sah
ani
v
oblasti
svoj<ej
prioritnej
príslušnosti,
3.2 zásada o pod s t a tne n o s t i
Ipri,čom - 'z hladi'S'ka tkartogI'afi,e - tento ISítaJV
treta nevY'h'llutne mať na zreteli, ž,e llli8 každý
je Ipotrebné ri.ešiť (Inapr. dotlač). Z ,tohoto hfapoj<8m má opodstatneni<8 j.eho 'eixstencie ako
disrka je 'prirod'z8ill'e lil8'vyhnll'tné 'posudZJo'vať aj
teI'mínu, nie všetko, čo s.a zdá byť telDmínom, tertvar samotného Ipojmu. 1e '8'Vidsntné,aký rozdiel
mínomskutočne,
j<8! (Touto p1r'oiblematilk10usme
je
medzi p:ojrmami: črtatefnosť čLtatelnosť
sa podrobnejšie zaoberali v [10 J );
mapy,autor
- ,autor mapy, Ipodni:k - Ikarito3.3 zásad ap l' o g l' e s í v n o st i
graf1i'c'ký IPodni'k , jazy'k - Ikal'togr,afic'ký j'azyik
s ohfadGm na pl,at,nasťa životnosť IlloTmy Í'e IpOa pod.
ZáJkiladný - v :podstate ,náhodile zJV,O'lenýsfrbm
trebné d,o nej pred'vídav,Q zalhrnúť 1 't~ké rt<8rterminollógie - maže však v pracH'3e sopracOlvania
míny, ktorých význam a frekevencia budú v budúcnos1Ji - sohfadom
na konjunlMúru nie'ktonormy, najme. vo fáze fonmulácie 'výkladov, tie'ž
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neočakáv,ane
narastať.
Je to sp6sobené
'tým, že pri
tvorbe výkladov
je potrebné
si vypom6cť
ďalšími
pojmami
alebo termínmi,
ktoré sme v povodnom
súbore neuvažovali,
avšak IPO ich použiltí sa ukáže vhodným
ich· zaradenie
do terminologickej
normy spoločne
s icb výkladom.
SpÍňa sa tým ,aj požiadiaiV'ka podr.a 3.4 (podrobnej§i'8
v 4.4).
Celý súbor terminológie
by v konečnej podobe mal
pasobiť ako homogénny
systém na zvolenej
úrovni
miery
podrobnosti
jeho každej
hierarchickej
pojmovej vetvy.
4.2 Pri rešpektovaní
zásady
opod,statnenosti
nemožno súhlasiť s tým, aby Ivpredmetnej
,norme boJi 'U'vádzanéta'ké
náz'vY,ako
napr.: automapa,
mapa
turistická,
harmonický
súlad prvkov,
táza ;úpravy
zobrazenia,
Ikartografiický
výskum .a pod. lde o pojmy, ktoré uvádzajú
pomenovanie
druhov máp, popis stlaiVU alebo
udaillQlstí, zame'ranie
čil1lnos,ti ...
Navi'ac v uvedených
form:áoh ipojmov nie je obsičťhnutá žiadna nová okoilnOlsť, Iktorú by bol0 nutné, alebo bo len žiadúee
Ivymedziť a vYlložiť. Uvádzanie talkýClhJto pojmov (nie 'vždy termínov!)
v t8'rminológii by teda biolo nielen vecne, ale i f u n k čne
nenáležité
(pozri 3.2).
Na druhej
strane'
je opods,tatnené,
aby nOifma
U'viedl.a i vyl'JžHa zmysel ar obsah !takých 'tef'míIHOV,
ako naJpr.: štátne mapové dielo, diel0 ikartog;rafické a plod. Termrny, 'ktoré sú obsiahnuté
IV<Jvy'šších
legislatívnych,
príp.
tech'nic1kých
predpisoch
(v týchto
prípadoch
v zák. Č. 46/71 Zb., 10 geodéziia
,kart,ografii,
,a zá'k. Č. 35/65 Zb. autorskom zákone),
je nesporne
ne v y hnu
t n é 'považov'ať z'a tak významné,
že ich obsah musí byť
všeobecne
známy, zrozumiterný,
a teda a,j vyložený.
(Nie1ktJré námiet1ky proti termínu
"kartografické
di,elo" sú teda bezpredmetné
nielon z tohoto aspektu, ale tiež z hradiS'ka
jeho veoného
'Obsahu. Je
evtdentný
rozdiel medzi "dielom malpovým"či
"mapou", !pod 'ktoré len ťaž'ko mažeme
:zla:hrnúť naipr.
glóbus, a termínom
,kartografické
dielo", ku ktorému sa nám ,prí'sl'Ušnosť glóbu zdá p'rirodzenlá.)
Otv,orenou
zostáva
{lttázka U'vádzalnia tých te:rmínov,ktoré
boli - a treba Ipovedať, že nie ,vždy
šť,astne, či už z hrad'iska
prísjušnosti
alebo ich výkladu
už uvedené
v iných, predchádzlajúcich
normách.
Takými sú napr.
termíny:
mélJpový1ist,
mapa, mapové dielo, popis mélJpya i. obdobné termíny v [11], a1koélJj rýdzo kartografioké
termíny
lčasť XIII) 'v [12]. Obdobne sú 'v [13] 'Ulvede,né
napr. mapa pozemk,ová,
map'a praoQivná a Vi [14]
zase 'Výšková mier'ka,
jednotná
žBle,mičná
ma,pa,
základná
mapa diarnice
a i. názvy druhov
máp,
ale tiež nalpr. tEI]}mín digitálny
mode,l terénu.
Tento stav signalizuje,
že ,konc8'pcia tvorby ,a vydáv,ania 'Horiem z oblastí
nášho odbo,rné'ho ,záujíillu 1il:8má vždy dlhodobý
charakter.
Je na tvoroooh 'prledmet,nBj normy,
akosa
s touto situáciou
vYlporiadajiÚ z hradiska
príslušnosti
či vztahu t,a,ký,clhto termínov 'kukartogr,afii
(napr. od'k a Ziffi i .či oitácia:mi
v nD!rme) , avša'k tiež z hradiSlka re'víz'ÍÍ ,a oprá1v
nepresne, alebo dnes už i chybne 'vy,kladaných,
sk6r
publikovaných
ná,zorov.

4.3 Zásada progresí,v'nosti
je vcelku zrozumiterná.
Je i ol1timálne
napJ.nenie
však 'predpokladá
intenzÍvneštúdium
aexcerpciu
najnovších
publi'kácií
a štúdií z 'kal'tografie,
a to tak zalhranLčných
a'ko
i domácich,
vrátane
vedeckých
i výskumných
prác,
a do:kladnú
zlnal!osťkal'tografie
i Iprognózy jej 'vývoja. Nie je ,však účelné
tento 'aspekt
progresívnOSiti transformovať
do ,polohy napÍnania
normy
takými termínmi,
:ktoré síce zdanlivo vyzerajúprogresívne,avša!k
nemajú
špecificky
'kart,ografic'ký
c1hafa'kter,ako
napr.: digi:tálny zber údaJov, súbor
zobrazovacích
príkazov,
úprava
úda,jov, súradnicovýzapiiSovač
vY'sokej presnosti,
alebo sú dokonca
náz'vami častí prístrojovej
techni'ky, a'ko 'Hapr.: sledovacia hlavica,
displej a pod. (Obdobnými
pojmami bude, žiar, 'zaťažené
aj 2. vydanie
Multilingua!l
Dictlonary
Terms in Gartography.)
4.4 Z hradiska
normatívnosti,
ako aj r'elatívnej
samostatnosti
normy
je najvýznamneljšou
poMadavkou, aby výk:lady uvedených
termínclv holli sémanticrky Oazykovo
i odborne )presné
,a jednoznač1né,.
Vnadvi:i.znosti
na 'to, ČO sme uviedli v ods. 3.4, Ipri
formu:Iácii
'vý'kladov sa nemožno
:vyhnúť riešeniu
horizontálnych
i v8!"tilká,lnych
v z ťa h o v j'ednotlivých fmkventovlanýc'h
te-rmínov a icih vzájomných
sémanViC'kých
Ivazieb, Wh Meťiarchizácií,
riešeniu
synonymity
i homonymity
a na základe toho vorby
priorit 'termínov a pod.
Ak napr. 'pri výklade
tenmLnu ",tvorba Ikartogr,afickéh!o
diela"
použijeme
termíny
"k,onceipcia",
"kompozícia"
a "projektov,anie."
(prirodzene
vždy
kal"togr'afického
diela), potom je nevyhnutné
Ulviesť
i vysvetliť,
Č,O pod
týmito
termínmi
rozumieme_
Musíme 'však do!kázať ,oddeliť od termínu
"tvorba"
užívaný
termrn
"spracovanie"
(kLlf!tografického
die:la)
a zadeHnovať
ho napr.
pri,ncipiálnB
ako
úkony, ktorýclI
podstatou
sú práce "fyzické",
a iclI
výsledkom
vždy ,hm();tné produkty,
na rozdiel
od
"WCJrby",ktorou
by ta:kto bolo možné chápať tvorivý myšlienkový
proces.
Dalejpotom
'ÍTeba doriešiť či súčasťou
"s,pracovania"
je tiež tla,č. Ur'čite
však do tvorby ani Sipracovania
('prí.p.ani
'tJ;ače)
nemožno pojať "vydanie".
Ide tu iba o legislatívno-administratívnyakt
umožňujúci
šírenie
(wzširovanie)
diera ,podIa § 5 ods_ 2 zák.č.
94/49 Zb.
v znení zák. SNRč.2D7
/38 Z'b_ (ČNR Č. 2/69 Zlb.).
Treb'dto'tlž
mať ,na zrete:li, že dielo maže 'byť vytvorené ,i spracované,
avšalk nemusí byť vydané!
Ak by sme však prijali
náZJOr, že pod tvorbou
diela rozumieime
i r8'produkciu
a rozmnoženiemáp,
potom sa nadbytočnýmči
Iilejasným s:táva flrekvE'l1tovaný pojem "spracovanie"
a termín "tl,ač" implicitne
začleiiujeme
'dnhierarchicky
rnadradeného
termínu
"rozmnožovanie"
(treba
Než zvážiťúčelnosť je.ho výik,ladu), čím vša!k súóasne :t1vrdíme,že
mapy ni8'len Uačíme, ale- 'Í rozmnožujeme
inou a:ko
tlačovou
tecllflikou.
Takýmto
postupom sa však dostaneme
do ne}asného
vzťahu 'v termínoch
,,:reprodukcia"
a "rozmn:ožovdnie",
,pričom ich oba 'používáme vo Ivýklade [15].
Medzi termínmi
"redigovanie"
a "reda'kcia"
nemožno
zjeduodušene
vidieť
synonýmiu
v cerlom
r,ozsahu.
ZaHar čopod
"redigovanrm"
rozumieme
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i'Stúč'innosť, k'torú je potrebné eXlalklÍlIlJe
'definovlať,
pod "redakciou" je nutné rozumieť ,aj:
a) názov Ipracov.iska (útvaru)
Ikartograficlkého
'Podn~ku,
b) IkolekotívredarrotoI1Ov.
Iba v ďélllšom .vý1z,name"recta1kcie" lllá1jdeme SYiIlJOny:mitu:
c) redigD'V'anie.
Možno v~tušiť tiež zložitosť sémalllUc:kých i 'hrierarchiclkých 'Vzť<a'hovmedzi It'el1míJlllllli:
méllPový ISÚbor - súoor máp - atlas - súoorná mapa - mapa 'MaviI1á.- vedf,a:jiSiamapa - pr~lohO'vá mapa mapová ,prí.lo'ha. K,aždý z U!v'edelJ1.ýdltel1m~nov je
v istej inter,a1kicUlkluIkalždému ostatinému,a to buď
priamo alebo sp110stredlkoVlane.Ri8IŠenLm ,systému
týchto vazieb sa nemožIlJO'vyhnúť, ak má byť vysledok Ill,ašej ,lexikografrickej ,činnosti :náležitý.

Norma mácharia'Mer
rtel1ffiiIlJoilogiekéhový1kladovéhlO'slovnírka, ,a 'pret'o je lllevYhIl!UltnéIpri jej t'vorbe
a rspracO"vaní zvoliť Uež prime'rané nástroje 'lexlko·
graficrkej tvorby. TalkýmHo, z vecne lllajdol'e.žVtejšícrh, ISÚnapr.:
uvád:z,aniesy:noným; syn.: zneniea (... čLslo),
odkazy nasprávny,
dOlpLňujúci termín pl'i,amo
vo ,výlkIaideale!bo 'Pod rnLm;..•.,znenie ,a (... Čísl,o
uvedenia dQpiIňujlúoehlOteormLnu),
- upozornenie
na nebeZJperčie záimeny s 1'llym
správnym synonymickým
termínom; /...•znenie
a ( ... Č1SltO),
llpozornenie na IU8'bezpečie Jz.á:meny's iným, nespl1ávnym tel1mLnom alebo nevhodlllým synonymom; X -. znenie a (... číslo).
(PoZJn.:odkazyalleho upozol'nenia mýžu Ibyť rieš.ené
teXltom 'alebo z'volenými 'vys,ve.tlenými 'grafickými
z'uaok'ami. )
Príklady:
O.OP pri!loha, mapová
jedna alebo viac príilohovýc'h 'má'p (OOR), 'ktoré
s iným dierlom mažu byť:
!a) :nespojené, 'SÚ Ijeho oddellitefnou siÚ!č,asťou,
b) rpevlll,espoj.ené .a zarad'erné obvyikle na je,hio
Ikoniec
X ...•dodatok, mapový (0.0 X ),
/ ...•prílohová mapa (O.OR);
O.OR prLlohová mapa
malpa, ktorá nie j.e Ivydanáarko samostatné, diH10, a je iba jeho súčasťou; tvorí obvykle prílohu
k textom
..•.prí10ha mapová (O.OP);
O.OS ,súhorná mapa
via1cero má'p S'Dspoločnými 'zlna1kmi (temati1kou,
územím a pod.), rkotoré sú ulvedené ,na jednom
Uste, pričom Ikaždá z nich maže byť IVyme.dz'ená
vlastným mapovým pofom (0.0 X)
/...•súbor máp = mapový súbor (0.0 X),
/ ..• mapa hlavná (o.or),
/...•mapa vedfajšia (O.OV);
o.or m1llpa hlavná
malpa, ktorú obv!y:I{lleIna jednom ,Uste dopÍňa
jedna .alelbo Iviac vedfajších máJp (O.OV);

O.OV mapa vedf,ajšia
mapa uvedená vo vnútri pofa mapy (0.0 X) pri
hlavnej map1e (o.or), rpričom s touto súVisí; obvykle má inú mierku (0.0 X) ako mapa hlavná
/...•mapová príloha (O.OP)
/...•mapa pomocná (0.0 X).
Pri hllbšomštúdiu
v8.zieb a vzť,ahov uved,ených
termínov je Zimy,sel a funkoeia 'kolll:štruovarni,a odikaz,ovýiClla upozorňovacích ,značIek (ma~u !byť ,p'rlirod'zene ,volené hlbovofne, IVzálvislosti na možl1!ostiach sadzby) zre,jmá. PovšimnultJi.a hodné 'j!e všaJk
ziste.ni'e, že i vztah ISYIIl!onimřty
nemusí byť v:zájomne 'elkvivalentnýa
v plnom rozlsa'hu olbQjlstranný
("Imapová Iprí1oha" maže byť "prHohovou m.apou"
iba 'V't,edy,keď pojde 'o jedinú marpu,avšaik "prťlohová mapa" maže !byť na:lN,aná "JnéIJpovou:prílohou"
vždy! rento 'vzťalh 'sme zadeHnovalli práve úvodom
vý:Mardu ik terrmílnu "prí!loha, ma,po'v'á"). Aj e; uvedeného jezr'ejmé,
a1ké dosledky sposobwj.e formulá:cia výMad u.
Nemožno IV'šak ob~sť ani ďélllšie oformáln'e po2JIad,aVíky'lexi!kogr,afiekej tvorby, alko 'IlJapr.:
- d6lsledné dod'ržiavanie rporadia s!lov IV tenmínoch
(substantívum,
adjrektívum),
- dodržioavanie čísIa (singullál'u) tel'mínov (olkrem
nutných 'výnimie.k, napr. red,a1kČlnépo:kyny, karItoglra1lic'ké'V1yjardrov1acieprostriedlky a rpod.),
zváž,enie V1hodnosti ďal'šLch doplňujÚ'cich po~námOlk Ik výkil,adom.
P'l1o!blemaIUc.kéje tiež navrhované čllenenie normy do kapitlOl s uázvami, napr.:
- základné pojmy (ktoré v norme uvedené termíny nie sú zálkladnými?),
k'artograficiké diela,
v}'1baveni,ea náležitosti k'ant,ografieikých diel (čo
rozumieť Ipod "vybavením diie'la"nano~di.el od
jeho "náležitostí"?),
,tvorba IkaI1tograHokých diel (,prič.o:m samotný
vermín "tvorba" neuvažuJeme vyložiť),
mapové elaborá:ty (v nej ,sa objavujú ,termíny:
p'rojoe,ktmapy, u!kážka ma!py),
hodnotanie a 'využívanie máp (s termíinmi: dup.H!kát mapy, mapový archív, magnetJioká dekilinácia) a pod.
Je nesporné, že č,lelllenie do ka,poHolje' :len zriedka'v.o funklčné. Orie1nrtácia užívatefa je i v tomto
prí'P'ade ve~mi problematická,
pretože ,samotný
v,zfah imedzi ná'z'vami: dIela - Ich ,tvorba - m,apové e,\'aboráty ,a pod. sú tesné a Ihll'alllice'medz~
nimi velmi filkUvllle. Je to i tým, že InáZivy'ki1llpitol
formulujlú a nas'tofujú (aspoň emoUvne) hladislko
združO'vani'a prís:lušných termíIl!ov do nich z razny.ch nehomogénnydh
pohf'adov: dlela ('Íoh typy,
druhy), tvorba (Iprostrieďky, náistroj;e, postupy ich
t,vorlby), mapové elarboráty (ich sÚoč1alsti)a pod.
V ktorEjj Ikapit10le potom treba hfad,ať .1a'ké termíny, a!ko lfi<apT.a1ktualliz,ácia ma:py, ·arrc'hílvmálp, mielrka apod.? Nazdáváme sa, ~e j.ednoduché abecedné
uspooriadanie so zar,adením i synonymiokých termÍnov s odikaZJmi,na piriorit'llé termíny, pri '~toryócih
je uV1Hdenýaj ich 'výkilad, by eHmin.ov,a,lo rrDzdeloenie, 'ktoré pociťuJemeča:sto
a1ko llmelé a rnásillllé.
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Samostatnou rkapitnlou normy má byť "geograúčinku, a v d6s1re<dkutoho - s dropadom na techfriclké názvoslovie". Aj 'pri značnej dávike tolerannické predpisy - Uež možné právne i technické
poruchy IkartografiokýCih činností a ich výlslledlkov.
cie z takto formulovarnéhro názvu (,pod geograficVý,sledro'k tejto činnosti nemožno t~ež vidieť iba
kým názvoslovím musíme rozumireť sÚibor toponým) nemožno súhlasiť s tým, 'aby InOl'lmaIk,arto- v spracovBlní samotnelj normy a využití pomatlko'V
z Jej tvorby Ipri ďa1ších lexi1kMnych plrácaoh IV'kargrafiokElj terminológie
riešila,termlimológiu
onomastirc1kú, 'ktor,á má 'byť olbrsaihom tejtokarpiltnly.
togl\afii, arle aj v odraze získaný'oh pozmatkov :na
roZ!voj prakJtic1kej, avša!kaj teoretrloke'j Ikarl',tografie.
Nie 'jre náležité, ,alby prredmetrná nOl'lma zalhrňava1la
túto termlnológiu
(naviac už rštamdavdizovrarnú jazvykovedcami v [16] J, rovnako ako nemaže zasaLITERATÚRA:
hovať a suplovať štandal'ldizáciu t,erminológie po[1] ČSN 820100. České polygrafické názvoslO'ví. Rozlygrafickej
a geografickej,
terminológie
automatřídění. Obecné a společné pojmy. 1955.
tizárCie ,a pod. Takako mier jeplredmertOlm odbol'lné[2] ON 880127. Polygrafické názvosloví. Knihařství.
1975
ho záujmu terminológa
pozemných komunikácií,
[3] ČSN 880117. České polygrafické náz,voslo'ví. Chevodstva, výrob'kov paipier'8'l1!ského priemyslu
(až
migrafie.
Fotomechanické
způsoby reprodukční.
narpr. na mapový pBlpier J, či priemy'sLu chemic!ké1962.
ho (f'éIJriebJ, nemožno do kartogrrafie :whrňO"Vať
[4] ČSN 178005. Mechanizace řízení a správy stroji
na děl.'né štítky. Názrvosloví. 1972.
terminológiu
Hngvi'sNokú, a to ani narprie1k tomu,
[5] ČSN 73 0120. Značky základních technickohospože štand,ardizáoiu geografiokých názvov vykonávadářských 'ffiIčlJp.
1968.
.
,jú orgány ná'šh,o r8'zortu. Ani im všalk v,ercneani
[6] ČSN 01 0180. MeZlinárodní desetinné třídění (MDT).
od'borne lueprislúcha apriori
š\tandardizovať ,ter1975.
[7] ČSN011001.Matematické značky. 1961.
minológiu geogrrafiokú či .JiingvirsHc1kú.L,aipidáI1ne:
[8] ČSN 880125. Tiskové barvy. 1964.
ni,e všet1ko, ČO j e Il1Iama,pe,či Ipre mapu, je - Ikarito[9] HÁJEK, M. - HRNČIAR, D. - KELNAR, B.: TechgrafliCiké! Prirodze'I1ou leX!Í'k,áJ!rnoupožiadaiVlkou O.e
nická nCJrmalizáci,a v kartografickej
výrobe. In:
nárležitá, odborná jéliZYlkovárecelI1Jzia, Iktorá musí
Riadenie
kartografiGkýeh
výrobných
procesoiV.
[Zborník z rovnomenného seminára ČSVTS.] Bratibyť vykonaná v tes'llej spolupráci
s odborníkmi
slrava 1980, s. 74-101.
riešenej oblasti, v tomto prípad.e s kartografmi.
[10] HRNČIAR, D.: Terminol1ogické otázky v oblasrti
Termún 'totiž maže mať Ungvistic'ký príznalk odlišúdržby a aktuatizácie
kartogNlfiokých diel. In:
ný od prí~naku odborného.
Údržbaa.akltualizácia
máp stredných a malých
1

[11]
[12]

PoIkúsili sme 'sa u1ká:zať:na Inielk>toréIpri'l1cúpy,a zákOl1litosti l'eX!Ukologi'c1kej
tvoriJJy a 'éiflJ,Hkovaťi,ch na
ílustrBltívnych 'príkrlad1och pl'i'pra'Vovanej ČSN z oblasti Ikar,tografie [15]. Tel'lminologiclkáčilnlI1!osť 'je
be~pochyby 'čiI1!nosťou odlbol'lnou s vllastnou pomerne dobre ipr8lpracmr,alnou metodi'kol\.l a Iprilncípmi, ktoré je nevyhnutné plne rešprektovať. Prlpadné Inedocen8lnie týahto 'skJutočností p'ritvor1be
a
spraoúv,aní rnašilch 'I1ormotvoI'lný1clhdOlk'limerntov by
spOisobillo Illilelen v,á!~ue poruch!y IVoblrasti ordIbmne!j
kOII1lUllli!káoi:e,
ale tiež ~nÍ'želfiie Wh normatívlIleiho

[13]
[14]
[15]
[16]

mierok.
[Zborní,k z rov,nomennéhro seminára
ČSVTS.) Bratislava 1980, s. 68-79.
ČSN 730402. Názv,oslorví mapování. 1977.
ČSN 730401. Ná2Jvosloví geodetických
zákl,adů.
1974.
ČSN 730403. NázNoslovie evidenc~e nehnute!oostí.
1977.
ČSN 730404. Názvosloví inženýrské geodézie. 1980
Návtrh ČSN "Kartografické názvoslovie". [Vý'sledok
spracovi8I~ia II. etapy.] Bratislava, VÚGK. 1982.
Základní soustava ,a termiJnologie slovanské onomastiky. Zpravodaj místopisné komisie ČSAV, XVI,
1973, č. 1.

Do re,dakcie došlo: 22. 11. 1982
Lektorova\ :
Ing. Daniel Le!1ko,
námestník predsedu SUGK

B'Jrza, T.: Fotodopplerovská

I.: Usilovný zájem o ochranu úrodné půdy, s.
75-78.
'06, I.: Současné metody kosmické geodézie v Maďarsku,
s.78-81.
Czobor, A.: Dopplerovské měření sítě pevných bodi\., .;.
81-84.
Mihá/y,
Sz.: Zpracování dopplerovských měření v siU,'h
pevných bodů programem SADOSA, s. 84-88.
Adám. ,.: Výzkum transformace
mezi dopplerovskou a
geodetickou sítí pevných bodů, s. 89-97.
Hoffer,

metoda a její praktické výsledky, s. 97-102.
Papp-Váry, A.: Plánování map pro děti, s. 102-105.
Gonczi, G.: Přechod k jednotnému státnímu mapovému
systému v Budapešti, s. 105-110.
Csiszér, '.-né.: Znát možnosti prodloužení úrodnosti půdy, s. 110--113.
Gros::. M.: Poznámky k článku "Analytické zpracování
snímků pozemní fotogrammetrie v normální poloze", s.
113-115.
Homor6di, L.: Výuka geodetů ve Švýcarsku, 2. část, s.
116-118.
To/nai, L.-né.: Kartografická výuka na speciální střední
škole, s. 118-120.
Lász16tfy, G.: Digitální zpracování map, s. 120-122.
Lász/6tfy, G.: Automatizace ve fotogrammetrii [zpráva 2.
komise na kongresu ISP v roce 1980), s. 122-125.
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Geodetické
televizního

Ing. František Borák,
Geodézie, n. p., Opava

práce při výstavbě
vysílače

V kV'ětnu 1976 by.l,azahájena re'kons1Jrulkce televizního vysf1ače v Ostravě-Hošťálkovicích.
Nejstarší
vysHač v ČSSR, 'postaveiný v roce 1'954, byli r'ekonstruována
pří'stavbou daIšíc:h obje'k'tů zmodernizován. Stávající'příhradová
v,ě'ž,výšky 120 m, Ibylanahrazena
novou věží 01 výšc.e 182,70 m(obr. 11Věž je postavena }a1kone'k«Jitvený stož:ár. T,ato domina,ntní stavba .je 'UmíJstěillav :zastav,ěně'oJj;la~ti
nedaIe'kosítnice,
Ikdeby Ikotevní blo1kya la"na nebyily vhodné. Navíc 'přiJpojení ilan na těl'8IS0~ělž'8'by
vyžadov:-alo 'zv'ě,tšení její výšky a Ived,ení lan :plřed
záři'či zhoršuje IkvaNtuvYisílané1ho s'ignálu. IRelkOinstruovaný vysHač s větším vý1konem ,a kVlaHtou pokrývátelelvizní'll1 'signálem ce'l,ou Iprflmyslovou obla'st Ostralvska.
spodní část 'věže (obr. 2) výšky 48,5 m je ž,elezOlbetonová, čltvercového p,rflřezu 7,8 X 7,8 m. Náslledují ooelové válce rprofilu 6; 4,5; 3 a 1,8 m po
výšku 160,70 m. Ve ,vrcholu Ivěž'8 l!e nasazen :siklolaminátový ,nástavec :průměru 1,93 m ,a déllíky 22 m.
OceIov,áa!laminátOlváčálst
vě·že ae orpatřena 6erveným nátěrem IS bílými :pruhy, IS výrazně odl!išnou absorpcí slunečního záření.

Při výstavbě TV Hošťál:kovice byly provád,ěny tyto geodetIcké práce:
a) vytýčení osy nového TV Hošťalkovice a dalších
re.alizuv8Jných obje1kw,
b) Ikontrola svislosti Ipři tažení žeUezobetOlIl!ové'ho
d!ří,ku do úrovně + 4 3,5 m,
c) centrace ,a osazení 1kJ,tevníchšroilllbů P'I10montáž
ocelové konstlrll'kce do výše + 160,70 'ID,
d ) kontrola sV'isbsti rocelovékoIl!strulkce
během
montáže,
e) kontrola svislosti slffilolami:nátu beh,em montáže
pomocí 'vrvUtlnEku,
f) zaiIIlěření S!vislosviskutečného
:prov,edení věže,
g) od provedení základů až po skončení výstavby Iprovádění kontroly sedání obje,ktu 'Vlěžev'8ilmi přesnou nivelací podle projektu geodet!ckých prací.
P'růlběh 'sta1vby byl pr·avidelněkont~'oJován.
Novým požadavkem z hlediska
stavebního
zadání
byly poměrně přísné geometrické parametry přípustných náklonů věže. Pro anténní systémy II. a
III. tel'ev1znDhQprogI1amu, umístlěné 've sk,lo,laminá-
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TRAJE\<TOQ\[
TEORETICKY
VYSLEDEK
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V'(CHYLEK
VYPOČET
MĚŘENi

NA OEN

58.19B1

21.G.

VE VV'SCE+1B2,70

VE: VYŠCE

VYSLEDEK MĚŘENI 5.8.1981 VI:.

.• 182,70 m

vYSeE"

1GO,70m

m

ve IVzdá lenosti 309,01 m a druhé IsměJ'em Ivý,c1hodním
ve vzd.álelnosti 291,45 m od rs1'ředounové 'V,ěže (obr.
4). Na obj'elktu vlěže j,e umístěno cellkem 16~nalčelk
p,ro iPozorování (obr. 2), 'z toho 1-4 na Ibe.tonovém
dří1ku, 4-14 IPO IdvoJicíCh Ina ocelové IkOllJStrulkclÍ
a !poSlled:níidvě naSklollamináitovém
nástavci, 'j1a1k
požadov,al pf10jekt g,eodeticrkých měření. Použity byly atypioké:znai'9ky podle obr. 5. Projekt Ipředpokládal měření vodorovných Isměnů ve drvou rslkUlpiJnáclh.
Byla prováděna
ce,likem čtyfi měř'8lní (24. 7.,
31. 7., 1. 8. ,a 5. 8. 1981), z nichž ,pos1oednívylkazui'e
uejvěrší odoClh~llku.
K měřeníaZ!azmamenání
všech nutných plwiků,
p01lve:bných Ik 'výlpočtu vychýrl,ení osluně:né rvěiže,bylo Z!apotř'8bí 17 Ik1Vailifiikov,anýchodlbol'lní1ků vždy
v době od 4.45 hod. do 21.00 hod.
Úhly byly měřeny ,pomocí dvou IteodoHtů Zeis5
10A. V hodinových intet1vallech bylo prováděno Ijenom trojí mě,ř,ení (tj. 1,5 ISKupiny, Iprotme č,aSlOlV'ě
nebylo možno 'více obsáhnout], cellkiem16 bodů po
výšce v'ěže.
Dos'aže:ná IstJředoníclhy'ba v p.řtpojorvadm úhlu 'le
4,23cc ze 'směI'u severního, což před1stavUije ,uneární !posun 2 mm. Ze směru východního ,j1e1O,84cc,oož
přeodstavuje .J,1'neárníposulll '5 mm.
PII'vní měření !bylo zéllpoč,ato v 5.15 hod. ráno, dále pa1k IV6.00, 7.00 ,atd., rposl,ediní pozorová!I1í byllo
ulkonč'8'no ve 20.23 hod. Maximální IVY1c'hýlenírv,ěže
ve rvrcholu dne 5. 8. byilo IV9 hod. 432 Imm rsměTHm
zálpadnLm. Nejv1ětší vý1c1hYlllka
výclh,odníim ,smě'fem lj,e
o 22 % Inižší, neož výchyEka IVYlpoo,t€:ná.Pra1kticlky
cHlý rozdíl ll,ze teoreHc'kyZ!důvodnirt. PcředHvšÍÍiffi
Iby10akratší d,oba ,Slluneční expozice ('OIproti 21. 6. Ij'e
5. 8. den o hodinu Ik,ra1t,ší],což lp'ředs.t,a1vulj,e
'~menšerní výchyllky o 6,7 %. Sollairimetrem :tYlpuKI?'P a
ZONEN s integr:átof1em Cela zapisovečem BD7 byla naměřena o 5,6 % ni'žší rinte:n:zita ISlune,čniho ozá-

tovém nástavci nad úrovní + 160,70 m, předepsal
jejich výrobce nejlvětší pří1pus1mou odchyliWu 12
úhlových minut při zatížení větrem a 33 úhlových
minut ipro :společný úČ'inek větru oa oSllunění ,vě'že
po 99 % vy,síladhoč8S1u, kde ibyl10počítáno ,t,aktéž s itluiffiicim účin'kem vestarv,ěnélho sta'billiz.átoru
(1 tuna) ve 'VI'c'ho,luIv'ěže.
Při návrhu věže bylly deforma,ční palI'a'meltry Ikons1Jrulkoeistanoveny lpomocí iZlpřeSlněnýchÚldajů IVD!OveHzované ČSN 73 0035 "Zatížení sl1Javlebních~konstr'U1kd". T,ato norma u~}'.ádíIprorůzně orioelnltované
,plochy max~mální povr,chové te,ploty při slunečním
ozáření na obafIV'ěamateriállu pOVl'lchorvé!,ploclhy.
f,1.
Zdr,(jjem teplotních napětí ,a ,pi'e1Jvoření !Vlěž'8ď'8
energiepříimého
,slunečního zácř'ení, 'jejíž iJntenlzi'ta
závisí na zeměpisné šířce, denní době, mční době
(sluneční
delkli:IJiace]a
'oiJstoitě (prů'zréllČnosN]
ovzduší.
I \
Protože IVIroce 197'6 ,šlo o InolVé,:zcella neov,ě1řené
teoretioké výlpočlty, :bylIv r,ámci pf1o!jteIMu
!V,ělže
rzJ;p:r1a- e
01
cován i náJv'rh ověřovacích
geodeticlko-!Y':zi(kállních
měř,ení. Obsa'hoval Imimo j1iJnéInávrU1orvěřov,ací,ch
mě'ření 'pO'vTchoových teplot na Ibeltonovém, ocelovém i iSklolamiilloátOlvém'plášti Mě1že,měření !směru
a rychlosti Ivětru, měření vnitř:niocha I\7Ině'jlšioclh
rt:e\pI
lot vzduchu a ilIJit'eIJizIty
sluneČlllího ozář'8ní a Ivýchylelk Vrělže.
N8[jv1ěVší,oteoreltidký'ill výpočtem rSltialnOlV,ená
horiwntální výohy.Jlka vIivem osluně:ní Inastane 21. června v rzápadn~m !Směru v 9 hod. ráno 552 iInm la vývĚŽ
chodním směrem v 17.30 hod. 540 mm (obr. 3).
Mě'ření mělo bý,t 'p'rovedeono ,za extrémr'llLcihhodnot
oslunění. Geodetické měvení je uskutečněno
ze
dvoužele~obeto:nových
pilířů IS nuerelnou \Cent1foací.
ledno stanovisko
je situoválllO směrem Isevierním
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I

D[TAIL A1YPICK(
ZNAČI,(Y
PRO poza·
I

I

I

I

QOVANI VYWnENI

rý 'ille:ZJi 12.-15. hod. a Ikolem 17. !hod. zelsÍJ1l:laž na
7 mis. To představuje
zvýšení
odvodu
tepl1a z IPOvrchu
válce
,a zmenšení
výchyle1k
o 5,2-8,1 %
['Obr. 3), Ikde je 'čár!kovaně
vyklrelslena
tI1aijelktolrie
vodorovných
výchyle k
s maximy
432 Imm IsměTem
západn1m
a 37B mm ,směrem výehodním,
naměřená
za IbHz'oblačného
počasí
dne 5. 8. ,a 'pilnou čarou
traje1kltorie !vypoČ'tená na den 21. 6.
1

Zla IpomOlci podI1obných
,rozlboTů Ihydrometeorologid{ých
údajů iQ výsikytu, rych:Iostec'h
,a Ismě'r8lch
větru
bylo Iprolká:z,áno, že ,předepsané
,úlhlové výc'hyrliky Ivěže nebudou
po 99 % vYlsí1acílho ,čalsu !překročeny
éIIniIP,ro 'samotný
Ú'či:nHk větru [12 úhlových
minut),
ani pro společný
účinelk větJru ,a oSllunění
[33 minut).
Na průběhu
náklonu
laminátového
nást,avoe Ije zv:láště dobře patrná
de'PrHse lčáry 'Vllivem
zesHeného
~/lětru. obd,ob/ně dobrou
shodu Iprok.á1zala i měření
pO'vrc'hovýc'h teplot.

!f-,.°1

10-1

ProvedH'ná
geodetic1ko-f:yzi:kállní
měření
Iplně IpO1JVrdna ,teoreUc'kou
předpov1ěď
geodeNcký,ch
parametrů
proj'8lk,tovlané
věže. Zároveň
Ise :poldalři1lo odsl'ranilt řadu ne1jéllS'no,stí ,kolem stavu lllalPětí ,a !p1řetvoření ,vě'žových Istaveb vli:vem IkJlima'tický1ch te!plot.

ření.
Oproti
VÝ1P,QčtU, ,pl'Olváděnému
pro !bezlvětří
21. 6., Ivál 5. 8. v !Úrovni ,plošiny
+68 m lSelve~ní ia'ž
severovýchodní
vítr, střední
ry,c!hllosti 4,5 m/,s, IMe-

Lektoroval:
Ing. Miroslav Herda, CSc.,
VÚGTK

Prof. Ing. Dr. Josef Bohm, DrSc.: Analýza chyb měření
délek ve všech kombinacích a kovariancích,
RNDr. Luděl{ Jokl: Matematické
modely geodetických
sítí,
Ing. František Šila!', CSc., (CÚGK): Elipsa chyb a její
stočení,

Seminář ke stému výročí narození
prof. Dr. Františka Fialy, DrSc.,
nositele Řádu práce

Ve čtvrtek dne 10. února 1983 byl směrem geodézie a kartografie fakulty stavební CVUT v Praze, uspořádán v nové budově fakulty stavební v Dejvicích. vědecký seminář k uctění památky význačného učitele
a vědce prof. Dr. Františka Fialy, DrSc., nositele Řádu práce.
Po úvodu, ve kterém proděkan směru Doc. Ing. J.
Šmidrkal, CSc., zhodnotil život a dílo prof. Fialy, odeznělo 8 přednášek vysoké vědecké úI10vně věnovaných
jak matematické kartografii a geodetickému počtářství
oborům, které prof. Fiala přednášel,
tak i teoretickým problémům současné geodetické praxe.
Prof. Ing. Ladislav Hojovec, DrSc.: K obecnému řešení
ekvivalentních
zobrazení,
Prof. Ing. Dr. Ludví'k Hradilek, DrSc., (přírodovědecká
fakulta UK): Trojrozměrná
a čtyřrozměrná
geodézie
v geodetické praxi,

Ing. Vlastimil Hanzl (katedra geodézie stavební fakulty VUT Brno): Řešení úlohy proHnáním zpět s využitím kalkulátoru s převodem pravoúhlých a polárných
SOUřadnic,
Ing. Miroslav Ingeduld, CSc.: K problému matice řešení
lokálních sítí,
Ing. Vladimír Radouch, CSc.: K otázce testování statistických hypotéz.
Semináře se zúčastnilo přes 50 osob. Za rodinu prof.
Fialy Ing. Z. Mašín, profesor SPŠZ, učitelé smě.ru a Zástupci praxe. Hojná byla i účast studentů z vyšších
ročníků.
V dopoledních hodinách byl u příležitosti semináře
položen věnec na hrob prof. Fialy na Olšanských hřbitovech.
Učitelé směru geodézie a kartografie na fakultě stavební CVUT v Praz,e spolu se Zástupci zeměměi'ické
veřejnosti a studentů
uctili tak důstojně památku svého vzácného učitele.
F Sv ČVUT v Praze
Ing. Ondře; leřábek, CSc.,
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Dne 6. května 1983 oslavil své 50. narozeniny ředitel
Krajské geodetické a kartografické správy pro Jihočeský
kraj, soudruh Ing. Zdeněk Andreas.
V roce 1957, kdy úspěšně ukončil studia na ČVUT
v Praze, nastoupil do Oblastního ústavu geodézie a kartografie v Českých Budějovicích. Zde prošel řadou funkcí od vedoucího měřické čety až po vedoucího provozu
speciálních prací u Geodézie, n. p. Od roku 1979 se stal
pracovníkem Krajské geodetické a kartografické správy
pro Jihočeský kraj v Českých BudějoviCích. Od 1. 1. 1982
byl jmenován ředitelem této Krajs,ké správy. Pod jeho
vedením se zkvalitňuje řídící, koordinační a kontrolní
činnost KGKS. Plně jsou zajišťovány všechny úkoly, kladené na KGKS, a ,2 v součinnosti se stranickými a státními orgány, ale i prj;;lušnými orgány hospodářského
řízení.
Jde o čestného, straně oddaného a třídně uvědomělého
funkcionáře, který plně dává své schopnosti do služeb
socialistické vlasti. Ve slvé práci vychází plně z cílů
politiky KSČ. Do strany vstoupil již jako student v roce
1952. V KSČ prošel řadou funkcí. Je absolventem VUML.
V současné době pracuje jako lektor DPV při OV KSČ
v Českých Budějovicích a je aktivistou OV KSČ v za
KSČ Meliorační družstvo v Českých Budějovících. V roce
1979 absolvoval jednoměsíční kurs v Krajské politické
škole.
Za svou práci v odborech obdržel bronzovou medaili
ÚRO, Čestné uznání OVOS státních orgánů a medaili za
dosažené úspory nákladů jako vedoucí provozu v rámci
odborářské miliardy. Aktivně se podílí i na práci ČSVTS,
je členem odborné skupiny při ÚR ČSVTS.
Za své pracovní výsledky byl několikrát vyhodnocen
jako velmi dobrý pracovník. V roce 1974 mu byl udělen
titul "Nejlepší pracovník resortu ČÚGK". Na KGKS byl
vyhodnocen jako nejlepší pracovník v roce 1980.
Jubilantovi do druhé padesátky přejeme pevné zdraví
a nové pracovní úspěchy.

Z GEODETICKÉHO KALENDÁŘE
(duben, květen, červen)
Výročí 50 let:
1 'i. dubna
1983 - Ing. Josef Kurka, vedoucí út'V1aruřízem ~'ýLby Geodézie, ,no p.,Praha.
Po ukončení stud1ill
na ČVUT vPr,aze v r. 1957 nastoupil do tehdejšího Oblastního ústavu geodézie a 'k,al"1tograhe v Ube,rci. Věnoval se 'mapovacím 'pracím, pracím v poloho1vých Ibodových polích a podílel se na geodetic'kýchpracfch
při
výstavbě ,plynárny Úžín. Během své praxe 'ZÍsk,al bohaté
odb:::,rnéa org,a.nLzační zkušenosti. V r. 1971 přešel do
pražského podniku, kde prošel řadou funkcí zejména
v úbv,arech ,vedení podniku. Za příkl'a.dné ,praoQlvlllívýsledky obdTŽ<el v r. 1979 ltitul "Zasloužilý 'praoovlllí,k
ČÚGK", u příležitosti 25. 'výročí vzniku re,sortu byla Ing.
Kur,k,ovi udělena Pamětní 'P,laketa. Veřej'ně le čimný zvláště IV ČSVTS, ,kde od r. 1972 je ,členem KV ČS>VTS-GK
a od r. 1975 jedna1telem. Od r. 1980zastálvá sOiUč,asně
funkci předsedy ZPČSVTS při Geodé'zii, n.p.,
'Praha.

21. května 1983 - Ing. Milan ŠevlHk, vedoucí střediska
geodézie [SG] v Gottwaldově od r. 1973. Jeho odborné
a or\!élnizačníschopnostia
rozvinuté sociallisNcké sou-

těžení na pracovišti O'vlivnily, že SG ,bylo ně'kolikrát
vyhodn',cena
na předním místě v rámci podniku. Je
veřejně .a 'politicky č'inný jako předseda OVOS ,státních
orgánůa p,eně'žn:ictví v Go.ttwaldově, 'člen výboru za
KSČ ia aktiivista OV KSČ. Absolvoval dvousemestrální
kurs organizace a říizení ,a studium VUML v T. 1977.
Zasloužil se o ,vybudo,vální moderního SG v budolvě post,a,vené ve sdružené výstavbě. Je nosite,lem stříbrného
odznaku BSP a titulu "Nejlepší pracovník resortu ČÚGK"
v r. 1978. Při Ipříležitos1ti květnových dnů v r. 1979 ,bylo
mu pmpt"l.Jčeno státní vy'znamenání "Za vynikající práci".
28. k'větna 1983 - Ing. Jan Wawrosz, vedoucí SG Frýdek-Místek n. p. Geodézie 'v Opiavě, dl,ouholetý veřejný
a odborářs'ký pracovník, nositel medaile rady ONV ve
Frýdku-Místku z roku 1975, držitel stříbrnéh)
odznaku
BSP 1980, nositeli "Čestné medaile" MěstNV Třinelc z r.
1981, držitel "Čestného uznání" i'editelepodniku
a PV
ROH z r. 1982 a nositel reso.rbního vyzlnamenání "Vzorný Ipracovník ČÚGK" z roku 1982.
Výl'očí 55 let:
22. dubna 1983 - Ing. Jíří Šimek, vedoucí geodetické
skupiny Projektového ústavu hL m. Prahy. Po studijích
na ČVUT v PraZHpl'acGval řadu IN v res'OJ'1tu.V letech
1965-1971 se podílel na tvorbě technické ma,py Prahy
1: 500. Rozsáhlá je jeho veřejná
činnost, zejména
v ČSVTS, kde zastáJval a dosud zastává význačné funkce. Zastupoval 'ČSSR ina zahraničních
kongresech FIG,
v této mezináflOdní organizaci pracuje 'V jedmé z jejích
komisí. Z,a činnost v ČSVTS mu byla udělena medaile
a několik čestných uzná,ní.
28. mája 1983 - Ing. Ladislav Bábíček, ekonomický námesbnílk ri,adlteIa Geodetického ústaivu, n. p., Br,atislav,a
(GÚ]. Rodák z Mi,sitřín,a [okres Hodonín]. Zememera,čské inžinierstvo študovlal v rokoch 1947-1951 na Vysokej škole technickej v Brne. V roku 1951 nastúpil do
družstv.a Geoplán v Gottwaldove [od roku 1953 Geometra, n. p.), kde pracoval na úlohách inži,nie'rskej geodézie. Od 1. 1. 1954 pracoval na OblastnC'm ústave geodézie a k,artografie [OÚGK] v Brne a 6. 12. 1954 prechádza na OÚGKv Bratislave [neskor Ústav geodézie
a kartografie a Oblastný ústav geodézie), kde do 31. 12.
1972 vykonával funciu vedúoeho Okresného meračského strediska [od roku 1960 Strediska geodézie) v Nových Zámkooh. 1. 1. 1973 prechádza na Slovenský úr'ad
geodézie a kartDgrafie (SÚGK) ako vedúci kontrolného
útvaru. Od 1. 7. 1975 do 31. 12. 1978 bol poverený funkciou riaditer,a Krajskej správy geodézie a kal'togl'afie
v Banskej Bystrici ,a od 1. 1. 1979 vykonáva funkciu
ekonomického
námestníka
riaditer,a GÚ. Je nositerom
vyznamenania "Najlepší pracovník rezortu SÚGK" v roku 1978.
18. června 1983 - Ing. Jaroslav Hybášek, odbolJný asistent katedry geodézie FAST VUT Brno [od r. 1973),
kam přešel z praxe od n. p. Geofyzika Brno [1958-1973).
Předtím 'pedagogicky působil na VŠT a VAAZv Brně
[1949-1958]. Byl předsedou KV ČSVTS- geodézie a kartogl'afie [od r. 1961] ,a členem pléna ÚV ČSVTS. V této
funkci se zÚĎastnil rmezinándní
kartografické
ko.nference ICA 'v MoskiVě'v r. 1976. V době půs.abe'ní Ina VUT
a VAAZ vydal pro posluchače řadu sk'rtpit. Je inosít>elem
resortnúho 'Vy'znamenání "Nejlepší pr:acovník mini,sterstva pa!'iv" (1960) a řady čestných uznání ČSVTS- geodézie ,a kartografie [ÚV, KR, ÚR).
Výročí 60 let:
27. dubna 1983 - Ing. Jaroslav Karafiát, vedoucí SG Kroměříž [od r. 1969]. Rodák 'z Bystřice pod Hostýnem,
p J absolvování VŠT 'V Br,ně prodělával pos:tu'P1ně !praxi
u Stavoprojek1tu Brno, Geoplánu Gottwaldov a n. p. Geometra Brno. Pod j,eho svědomitým a roz1vážným 'vedením
plní 'vyro'vnaný IkolekHv SG beze zbytku 'všechny plánované úkoly geodézie na okrese. Má podstatnou zásluhu
na vybudová,ní vzorného SG 'v rámci sdružené výst:avby
státních orgánů. Byl :vyznamenán titulem ,.Nejlepší praoovní;;: resortu ČÚGK" v r. 1973.
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20.čeJwn,a 1983 - Ing. Karel Rosendorf, odborný asistent
na katedře geodézie a fotogrammeltrie lesni-oké fakulty
VŠZ v Urně. Rodem ze Sudice v ckrese Třebíč,abs01rvoval zeměměřické inž8lnýrství IlJa VŠT 'v Brně (1946) a
lesní inž,enýrství na VŠZ tamtéž. Po uzavření Ivysokých
škol za proteilltorátu pracoval v r. 1940-1943 u Hrazen!
bystřin v Brně a v r. 1943-1945 byl 'totálně Illasazen
v Rakousku. Na VŠZ v Brně ped.agogicky působí od r,oku
1949 ,a pro posluchače napsal několilk skript. Na VŠZ
je akUl.'ním členem SVlazarmu, v letech 1963-1965, 1973
až 1975 ve .funkci ,předsedy. Za činnost ve SvaZJélrmu
mu bylo uděleno "Čestné uznání".
Výračie 70 rokov:
30.a.príla 1983 - Ing. Viktor Wlachovský. Rodák zo Železník,a [dnes časť obce Sirk) 'v okrese Rožňarv.a. Stredoškolské štúdium ,absolvov,al v Rožňave a zememe'račské
inžínierstvo na Vysokej škole technickej v BMe v roku
1936. Potom nastúpil vojenskú službu. Po jej skončení
prichádz,a v Toku 1939 do Bratislavy na K1a:tastrá1nymer,ačský úrad. V roku 1943 absolvoval stáž z fotogrametrie
u firmy C. Zeiss Jena. Po ná:vrlate z J6ny, ,ako, pracovnílk
fotogr,ametrického
vymeriavainia Ministe,rstJva financií,
buduje [s?olu s Il1g. J. Jenisch,om) Fotog,r,ametrický
ústav pre Slovensko (FOTÚS) a po jeho uzákonení v roku 1947 sa stáva jeho prvým prednostom (1947-1948).
Od roku 1950, keď hol FOTÚS spolu s ď,alšími geodetickými inšUtúciami zlúčený do SI ",venského zememeračského ,a kartografi,ckého ústa'\'u v Bratisllarv'9 pre,ohádza
na tento ústav, ktorý bol premenovaný na Geodetický,
topogr,afioký ,ak,a:r,togr,afický ústav a nes,kor na GeodeUcký ústav. Tu sa pričinil o dobudovanie ma'porvé1hodiella
v mierke 1: 25000. V rokoch 1958-1968 pracuje na Oblastnom ústa,ve geodézie a kartograf1e [od roku 1960
Úst,lIIvlegeodézie ,a k!a'rtogr.afie) v Bl'Ia'tislave, kde zastával rozni:! funkcie [vedúci oddielu, projektant, vedúci
projektu). V roku 1968 prešiel na Inžiniersku geodéziu,
n. p., Bratisla,va, ,ako vedúci prevádzky ilnžiníerskej geodézie a po vytvorení Geodézie, n. p., ako vedúci prevádzky evidencie nehnutelností, k!de posobil až do 31. 12.
1978, t. j. do odchodu do dochod:ku. Je nositelom re'zortných vyzIlJamen.aní: "Čestné uzn:anie za zásluhy o rozvoj
geodézie ,a ka:rtogr,afie" z rok'ov 1968 a 1974, "Najlepšf
pracol.'ník l'ezortu SÚGK" (1971) a "Zaslúžilý pracovník
rezortu SÚGK" (1978).
27. května 1983 - prof. Ing. Dr. Bedřich Chrastil, do
r. 1974 ná,čoelník katedry geodézie, :potom ja'koci~'i!ní
vědeckopedagogický ipraoovník - řádný profesor geodézie na VAAZ ,v Brně. Za okupace byl p,řes diva ['oky ,vězněn ,pro odbojavou činnost. Po osvobození T. 1945 vstoupil do KSČ, začal politicky pracovat a stal se odborným
asistentem
Ost,avu nižší geodézie na obnovené VŠT
v Brně. V r. 1948 dosáhl tLtulu doktora te,chni,oký-oh věd,
v r. 1950 byl jmenován přednostou úst,avu ,a v r. 1951
doceIlJtem nižní gleodézie. Po 2Jříz-enf Vojenské technické ,a.k!ademi-eIpřešel na ,tutošk'Ůlu. V ,prŮJběhu dalších
let, věnovaných 'výuce a organizování st1lidia geodézie
pro Ipotřeby ČSLA, byl pověřován dalšími ,výiznamnými
funkcemi ,ve škole i mtmo Ini. V r. 1955-1958 byl námě1>tkemIpď'edsedy ÚSGK, na škole 'vle fUill!kcíc!hzástupce
náčelníka VAAZ 'Pro učební la věde-ckou činnost, náčelnika fakuHy, členem státní komise pro vědec.ké !hodnosti.
V r. 1963 byl jmenován profesorem nižší geodéZlie. .Pro
posluchače zpracoval několik skri:p,t, publikoval řadu
Článků v odborných periodikách v'ojenský,ch i 'cilvilních.
Z,azáslužnou
politickou, ,pHdagogickoua
organiz,ační
činnost ve vojenském ŠkO!iSWíbyla mu udělena řada vojehs'kých vyznamenání a meda'ilí, ,a v r. 1973 státní 'vyznamenání "Za zásluhy o výstavbu".
12. čevl'na 1983 - Ing. Karel Letocha, býv. 'vedoucí SG
v Prostějově 'v leteah 1954-1974. PoabsoIvování
'ČVŠT
v Brně 'VI'. 1935 vstOUlp'i!do IkataS'trální měři'oké služby
v Užhorodě, odkud v r. 1938 přešel ke Kmú. v Prostějově;
odtud byl služebně přidělován na výpomoci k ,triangulaci, k no'vému TH mapování okl'esnÍ'Ch měst (Kroměříž,

Hranice, Rto~nov, Místek) aj. Na ,kiaMém úseku práce,
jímž byl pově,řen, 'p,rojevOlv,alse j.ako prů'z,kumnfk .a novátor. Byl jeden z Ipl'Vních průko,pníků meohanizace
a automatizace pr,ací na SG Ipři zalvádění do Ipraxe. Byl
a je dosud pubUcistic:ky velmi pilný, napsal řadu článků
z úseku mapování, volby ,a údržby ,polygonových sítí,
k otá2Jká:m zápisů užílv'acích a vlastniokýoh IV'Ztahů do
EN, aj., vesměs pubHk~'v8lnýC'h v našem geodetickém
časopise, a několik titulů IV okresních Inovinách Prostějovsk,a, 'prQpa81ujících společenský 'vý:llllam ge-odézie ,a
~a.rt'Ůgr-afie. Jeho Iprůko.pn'Ícká 6nnost ,byl,a oceněna resortním ,vyzname-nánim "NejlelPšího pr,acovníka" 'V ,roce
1966, res ;rtním ,čestným Ulzmá1nímv 1'.1968, ffiledailía
čestným uzmáním ONV 'v r. 1970 ,a 1974. Ač 'přešel do
důchodu, dosud brigádnicky vy'pomáhá naSG.
30. j(ma 1983 - pr'lf. Ing. Pavel VišĎovský. Narodil sa
v Banskej ŠUavnilci (okr. Žiar nad Hronom). Zememeračské inžiinierst!VIoskončil na Českom vysok'om učení techni,okom oV Pr,ahe v roku 1936 a nastúpi'l na Kat:astrálny
me,r,ačský úrad v Btalnskej Bystrici, kde v rokooh 1941
až 1945 vyrkonáv,al funkciu predno's'tu. V septembri 1945
prichádza do Bratislavy
na zememeračské
oddelenie
Pov,erení,otva fiIlJancií SNR, kde ,vefkou mierou prispel
k vybudovaniu Fotogrametrického
úst,a'vu pre Slovensko a od 1. 7. 1948 do 31. 10. 1949 bol jeho vedúc'Ím. 1. 11.
1949 'pTichádz.a na Vysokú školu pofnohospcdársku
a
looníoku 'v Košiciach, kde ako suplent a neskol' ako š,tMny doceIlJt budov,al a viedo1 Ústav fotogrametrie a mapoVlania. Po prestahov,a:ní Lesníc,kej fakuHy v roku 1952
na Illovozriadenú Vysokú školu lesnícku a drevársku
[VŠLD) do Zlvolena, stal sa vedúcim Katedry geodézie
a fotogr,ametrie. V roku 1957 bol vymenovianý za rIadneho 'prcfesora. Funkciu vedúcehio katedry vykonálval do
31. 8. 1981, kedy odišiel do dochocLku. Ako dochodca sa
tretino.vým p,l'aCOvinýmúvazkom naďalej zúčastňuje n.a
pedagogickej
a vedec,kolvýskumnej či:nno.s'ti na VŠLD.
Z'aslúžil sa o ro'zvoj geodézie a f::Jtogm:metrie v lesníotve a vychoval Md 'vedeckých a odbornýah p,raOOVlllíkov. Mározsi,ahlu
pubIikačnú, výskumnú a posudkovú
činnosť. Napj.sal 41 vedeckých a odbmných prác, z toh)
v spolll!autlor,sl've dve oeloštáltne 'Vysokoškolské učebnice
pre vysoké školy lesnícke a pofnohospodárske: Geodézie
(Praha, SZN 1967) a Geodézia ,a fotogrametria
(v Uači
vo vydav,atefstve Príroda Bratisl,a~a). Je nosHelom 24
vYJznamen:a,nía pamatmých medailí. Z nioh najvý'wamnejši,e sú: štátne vYJzIlJalffienanie"Z,a vyniklajúcu prácu"
(1962), "ČeSitmé uznanie za zásluhy o rozvoj geodézie
a kartografie"
(1968), rezortné vyznamenie Minis.tersW,a lesného a vod,ného hospodá:rstva SSR "Bud ol.'atef
socialistického
lesníctva"
(1977) a rezortné vyznamenanie "Zaslúžilý pracovník rezortu Slovenského úradu
geodézie a kartografie';
(1979).
Výročí 75 let:
2. duben 1983 - Ing. František Pliska, 've-doucí SG Nový
Jičín, nylní 'V důc,hodu, dlouholetý Ipolitic.ký, odborářský
a veřejný funkcioná.ř, držitel ,;ČestJného uználnl" řediltele podniku a P,V ROH z 'I'. 1974, držitel stříbrného "Čestného odzna,ku" ROH II. stupně IZ roku 1975.
Výroči 85 let:
25. 'k'větna 1898 - před 85 lety se narodH v Brně bý'v.
geodet-urbanista
sl'lIIVebního úř.adu měs,ta Brna Ing.
Oldřich Vičar. Kromě vllastní 've1mi úspěšné služební
ČiIlJnoiStizaobý>vlal
se geooetic:koua
kartog,raficko'li historU ,a slvé Iprá'ce 'publikov.a1 v GaKO i v j~nýoh, zejména
histori'ckovědnýoh ,časopise'ch. Jeho životní dílo bylo obšÍ'l'IněIpopsáno 'v GaKOč. 5/1978. Je nazýván blměnským
zeměměhčem-hisl'orikem.
Na odlpočinkužij,e v Bl'Ině.
Blahopřejeme!
Z dalllich výroěi připomínáme:
6. dulma 1903 - před 80 lety - se narodil v 'Pmze Ing.
Jaroslav SUtI', kte,rý IPO studiíoh na ČVUT :v Pr,a.ze 'věnoval větší část své dlouholeté ,pr,acQlvní činnosti resortu geodézie ,a ,kartogl'afie. Jako Ivšichnipl'laco'vníci
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prošel školou pozemkového k,atastru a získané zkušenosti a:pl1koval v ob:,ru tOlpograHckého mapování, 've Ikterém 'pracoval na ÚSGK. Byl spol'Ulautlorem ř-ady illlst,rukcí.
S Dr. Bogusz,akem napsal učebnici "Topografie", kiterá
si dodnes ,zacllOv,al,a svojí plnou hodnotu.
17. dubna 1913 před 70 lety se na:wdil IV Telči Ing.
Jaroslav Chutný, odborný ·asistelnt u prof. Semeráda na
ČVTS 'v Erně. Byl zavražděn, spolu s dalšími 60 vesměs
ml<adýll'i 'vlastenci, ustupujícími SS-many 've Velikém Meziříčí 'v před večer osvobození :vl<asti 7. IDvěrna 1945 Sovětskou armádou.
17. apríla 1913 - pred 70. rokmi sa narodil v podtatranskej obci Vavrišovo (okres Uptovský Mi'kuláš] Ing. Vladimír Perdek. Zememeračs,ké inžiniersWo študoval na
Česk -m vysokom uč,ení techni,ckom v Prahe (1933 až
1937]. Po skončení vojenskej služby v roku 19~9 nas1;.úpil ako geodet ,na Žele~ničnú stavebnú správu GSD 'v Ziline, kde prešiel r6znymi funkci,ami až p,o náčelník,a meračsko"dokumelnMčnej
kancelárie
v Košiciach. V novembri 1954 pri,chádza do rezortu geodéz'ie ,a k,artografie a je poverený funkciJu vedúceho Okresného meračského strediska
v Li,ptovskom Hrádku. Od máj<a 1962
do decembr,a 1967 vy,konával funkciu riadiJtefa Ústavu
geodézie a kartografie
v ŽiHnea v rokoch 1968-1972
funkciu hlavného geodeta pre Stredoslovens,ký k,raj na
Obllastnom ústa've geodézie v Bratislave. Od 1. 1. 1973
.10 30. 6. 1975 vyRoná'val funkciu ri,aditef,a Kr,ajskej
sP,rávy geodéziea
kantografie v Banslkej Bystrici. Hol
nosítefom rezortných vyzmamenaní: "Čestné uznanie za
zásluhy o rozvoj geodézie a kartografie"
z rokolv 1968
a 1974 a "Najlepší pracovník rezortu SOGK". ZOImrel

P6sobil tiež ako honorov,aný docent na Slovenskej vysokej škole technickej v BDatislave. Bol aktí,vnYIm úč:astníkom Slovenského národného povst,ani1a (SNP 1 a nositefom Radu SNP III. stupňa. Zomrel 8. 5. 1959 v Hratislave.

Konference "Nové úkoly geodézie"
ČSVTS ~ český ústřední výbor Společnosti geodézie
a kartografie, Slovenský ústredný výbor Geodeticko-kartografickej spoločnosti, česká a slovenská odborná skupina inženýrské geodézie, Dl1m techniJky ČSVTS v Ostravě ve spolupráci s Krajským výborem spo].ečnosti geodézie a kartografie ČSVTS v Ostravě a pobočkou ČSVTS
n. p. Geodézie v Opavě uspořádají
ve dnech 27.-30.
listopadu 1983 v Janských Koupelích celostátní konferenci se zahraniční účastí na tema:Nové úkoly geodézie při zajišťování specifických potřeb nlíoodního hospodářstvi.

Tematickou náplni konference
bude':
pwvádění specifických geodetických prací v hutnictví, hornictví, dopravě, energetice,
geologii a speleologii
1. 8. 1979 v Zmne.
geodetické práce při usazování, zajišťování plynulos15. če,rvna 1883 před 100 lety se Inarodil v Doupí
ti chodu a při provádění oprav hutnického
a stroli Telče Ing. Alois Šimek, ,původně výkonný geodet-trianjírenského zařízení
gulátor 'v T'ri,anguJ.ač'ní kanceláři ve Vídni .a v P,raze,
měření deformací jeřábové dráhy metodou analyticpropagátor p:lygonální
metody 'při nQ!vém k,a't'astrállním
ké fotogrammetrie
mapování, odr. 1925 dohlédací mě'ři'ckýúř1edlní'k u Zflř.
geodetické práce v přípravné fázi výstavby a konv Hrmě, ,potom (od r. 1938] přednost1a ipozem:ko1vého,katrolní práce na technologickém
zařízení atomových
tastru na Moraivě a docent ČVŠT v Brně. Po r. 1945 byl
elektráren
služehně jmen:;,vám 'vládním radou. Již během 'služebgeodetické práce při výstavbě přečerpávaclch
vodního působenívěnov,al
se zeměměřie:ké historii a publiních elektráren
kov,al v tomto oboru několik původních děl, jlako: St'aré
měření deformací vlivů poddolování a diagnostika
pO'zemkové 'katastry na Mora'vě r. 450-1817, Sto let s,tajam v OKR
bilního kabastru To 1817-1918
na M:ra'vě, Z dějin měgeodetické práce při výstavbě dálničních
a železřictví, zeměměřictví a geodetic'kých strojů, Llesganigovo
ničních mostů
stupňové měření na Moravě, aj. V této Iposlední studii,
geodetické metody práce ve speoleologii
k níž fyzicky ,náročné terénní Ipráoe vyk10nal ,ve svý,ch
nároky na vlastnosti na ele~tronické
dálkoměry a
72-80
letech, popsal nalezení základů ka,p'le Ina zalesteodolity pro možnost zajišťováni specifických
poněném vrchu v BI'ně-Soběšicích, jejíž střed byl 'výohožadaviků
zím bodem Liesg,a,nigova stupň_,vého mě,řerní ve směru
vliv výpočetní techniky a postupné automatizace na
Brno-Vídeií-Varažidín.
Proměřením
ídenUc.kýoh bodů
hospodárnost
inženýrskogeodetických
prací.
v úseku Brno-státní
hr,anice zhodnotil přesnost LiesgaSoučástí konference bude výstava ukázkových prací
uigoV'a měření a výsledky publikoval. Postaml se, aby
neobvyklého charakteru, pomůcek a odbo'rně upravených
výchozí bod - střed ,k,ap'le - byl stabilizován
a na
přístrojů.
povrchu označen žuloivým h.ranolem s p,amětními desInformaci o připravované
konferenci
podá:
klami ja,ko 'p1rvní trigonometrický
bod na území ČSSR. Dr. Tatjana Pollachová, Dům techniky ČSVTS Ostrava,
Ing. Šimek zemřel v BI'ně 10. dubna 1967. Je nazýván
nám. Karla Marxe 5, 70900 Ostrava-Mariánské
Hory,
telefon Č. 55451, kl. 51,
moravským zeměměřičem-historikem.
OKD, odbor
24. červina 1888 p.řed 95 lety se narodi'l ve K'Milnách Ing. Miloslav Haertl, generální ředitelství
důlního měřiče a geologa,
u Brna PhDr. Bohumil Kladivo, p'rofesor 'vyšší 'geodé'Zie
a sférické ast,ronomie na ČVŠT v Bmě od r. 1921. By,1 nám. Říjnové revoluce 6, 72830 Ostrava I,
telefon č. 217, kl. 21 65.
vědcem ~vět~'vého formátu v oboru vyšší geodézie ,a geoIng. Milan Dokoupil,
fyziky ,a ,spolupraoO'vníkem Geodetického úsmvu v PostuKGKS pro Srn. kra; v Opavě,
pimi při měření tíž,e v českých Izemích. Jeho učebni,ce
odborný garant akce
Vyšší geodéz'ie zůstala v ruko,pi:se. Výborný pedagog,
,vlastenec ,a ušlechtilý člověk, 'Zemřel 'v Brně '6. 'únor-a
1943 na následky nacistického
vě'~nění.
29. júna 1908 - pred 75 rokmi sa narodil v Pr,a.he Ing.
Karol Bartoli. Po ,abso];vovaní zememerač:ského inžinierstva na Čes kom vysokom učení techniekom v Pr,albe
[1926-1930),
celý život z05MI ver:ný geodézii a kartoOznamujeme autorom, že slovenská redakcia Geodeticgrafii na Slovensku. P6sobil v Dolnom Kubíne (Katakého a kartografického
obzoru má nové telefónne čísla,
strálny merač5ký úr,ad KMOl a Bratisl,ave [KMO,
a to: 228173, 29 21 73, 292208, 29 22 49, 292282, link,a
Fotogrametrický
úst'av pre Slovensko a Slovenský ,zeme316 [zástwpca vedúceho redaktor,a].
mer,ačský a kartografický
úst,av]. ZaslúžU sa o sústreAdresa redakcie
ostáva nezmenená,
tj.: Výskumný
danie geo:detickej a kartografickej
služby. V rolku 1954
ústav geodézie a kartogr,afie (VOGK), ChlumeClkého 4,
bol vymenovaný Zborom povereníkov
SNR za prvého
826 62 Br,atislava.
predsedu Sp'rávy geodézie a ka,rtogr,afie na Slovensku.
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člslIcovÉ POČITAČE

ro

c

Kniha zahrnuje celou problematiku číslicových počítačů. Probírá postupně teoretické partie o zobrazování informace, matematické logice, teorii automatů a algoritmizaci základních
operací. Věnuje se technickým otázkám, tj. základním logickým a funkčním obvodům, fyzikálním principům pro konstrukci pamětí, vstupním a výstupním jednotkám. Uvádí metodiku
návrhu subsystémů počítačů
(aritmetické jednotky, řadičé
vstupních a výstupních jednotek) a zajišťuje jejich spolupráce
jak technickými, tak programovými prostředky.
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Posluchačům vysokých škol, inženýrům, technikům
zájemcům o číslicovou a výpočetní techniku.
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na adresu

SNTL - Nakladatelství technické
Spálená 51, 113 02 Praha 1

literatury,

odbytové

ostatním

odděleni,

