odborný časopis Českého úřadu geodetického

a kartografického

a Slovenského úradu geodézie a kartografie

Ing. Bořivoj Delong, CSc. (předseda redakční rady), Ing. Ján KakuCa, DrSc. (mlstopředseda
redakčll'Í
Ing. Dr. Míros!av Hauf, CSc., Ing. Imrich Horňanský, Ing. J ozef Petráš, CSc., Ing. Zdenka Roulová.

rady),

Prof.

Vydává Ceský úřad geodetický a kartografický
a Slovenský úrad geodézie a kartografie v SNTL - Nakladatelstvl
technické literatury, n. p., Spálená 51, 11302 Praha I, telefon 296351. Redakce: Geodézie, n. p., Praha, Kostelnl 42,
17000 Praha 7, tel. 381559. Adresa slovenskej redakcie: VOGK, Chlumeckého 4, 82662 Bratislava, telef6n 228173,
292173, 292208, 292249, 292282, linka 316. Tiskne MIR, novinářské závody, n. p., závod 1, Váolavské nám. 15, 112 58
Praha I, telefon 266151. lnzertnl oddělenI SNTL -- Nakladatelstvl
technické literatury, n. p., Spálená 51, 11302
Praha 1.

Vycházl dvanáctkrát
ročně. Cena jednotlivého člsla 4,- Kčs, celoročnl předplatné 48,- Kčs. Rozšiřuje PNS. Informace o předplatném
podá a objednávky přijímá každá admlnlstrace
PNS, pošta, doručovatel a PNS-ÚED Praha,
závod 01 - AOT, Kafkova 19, 16000 Praha 6, PNS - ÚED Praha, závod 02, Obránců mlru 2, 656 07 Brno, PNS - ÚED
Praha, závod 03, Kubánská 1539, 70872 Ostrava-Poruba. Ob jednávky do zahranlčl vyřizuje PNS - ústřední expedice
a dovoz tisku Praha, závod Dl, admlnlstrace vývozu tisku, Kafkova 19, 160 00 Praha 6.

Náklad 22')0 výtisků. Papír: text a příloha 7208/70 g, obálka
do tisku 18. července 1985. otisk povolen je s udáním pramene

Prof. Ing. Dr. losef Bčihm, DrSc.
Přenášeni chyb a korelace
velační síti

ve vyroV'11~mé ~161

RNDr. Ema Dl3nieIová, CSc.
Príspevok
k relaUv~zovaným
charakteristikám presn!os;ti dvojeta~vej
geodetickej
siete

Elektro •.•ické tachymetry
RECOTA
myj VEB Carl Zeiss Jena

ft

168

209/80 g. Toto číslo vyšlo v červenci
a zachováním autorských práv.

INFORMÁCIE Z ČÚGK A SÚGK

179

ROZVOJ PRACOVNÍ INICIATIVY A SOCIALISTICKÉHO SOUTĚŽENÍ

181

ZO ŽiVOTA ORGÁNOV A ORGANIZÁCIÍ REZORTU ČÚGK a SÚGK

185

OSOBNÍ ZPRÁVY

187

Z GEODETICKÉHO KALENDÁRA

188

PŘEHLED ČASOPISŮ

RETA fir171

1985, do sazby v květnu

OZNAMY

528.385.061

528.33.061

BOHM, J.
Přenášeni
síti

AAHIt1EnOBA,

chyb

a

korelace

ve

vyrovnané

nlvelačnl

no
TH

Geodetický a kartografický
obzor,
161-167, 2 obr., 5 tab., lit. 6

31, 1985,

Č.

7, str.

,IIByx:nanHoH

T04HOCTb

1

plo1C.,

Onpe,llelleHHll

1

Ta6.,

He

,llOlllKHbl'

nplo1Ha,llllelKlo1Tb

,llBYX3TanHOH

ceTIo1, KaK

KOBaplo1aTHblX

Cpe,llHble

K

TOMY

OCHOBa

reO,lle-

T04KIo1, KOTopble
caMOMY

MaTplo1l1a OlleHKIo1

3101pOBaHHblX
BaHHble

5

T04KIo1 ,llByx3TanHoH

KOBaplo1aHTHall

31,

0630p,

IlIo1T.

31014eCKOH ceTIo1, Y4101TblBall CMelKHble

06~all

TOtlHOC-

ceTH

101 KapTorpa<p1014ecKIo1H

168-170,

CTp.

xapaKTepHCTHKaM

reO,lle3HtleCKOH

feoAe31014ecKIo1H

N° 7,

Přenášení
nIvelačních
chyb, varIace a kovarlance
ve
volné vyrovnané síti. Přenášení nIvelačních chyb v daných výškách, varlance a, kovarlance
ve vložené sít!
nižšího řádu. Uplatnění všech kategorii chyb v empirIcké variancl.
Relatívlzace
středních
chyb v lokální
sítI.

E.

penuHBH3HpoBaHHblM

3Tany.

napaMeTpOB

C03,llaHIo111 pellllTIo1BIo1-

MaTplo1l1.

PellllTIo1BIo13Io1pO-

31l1llo1nCbl OWIo16oK 101Io1XcpaBHeHlo1e.

528.33.061
DANIELOVA, E.

528.531-523.8

Prispevok k relativizovaným
charakteristikám
pres.
nosti dvojetapovej
geodetickej
siete
GeodetIcký a kartografický
obzor, 31, 1985, Č. 7, str.
168-170, 1 obr., 1 tab., lit. 5
Presnost určenia bodu dvojetapovej
geodetickej
siete
vzhladom na susedné body, ktoré nemusla patrlt do
tej istej etapy. Globálna kovariančná mat!ca odhadu parametrov 'dvojetapovej
siete, ako ziíklad pre vytvore.
nle relativizovaných
kovarlančných
matic. Relatlvlzované stredné elipsy chýb a lch porovnanle.

WAHAA,

(430.2)

B.

3neKTpOHHble
Mbl

TaxeOMeTpbl

reO,lle31014eCKIo1H

N° 7,

CTp.

Tlo1na.
B

RETA
C

12

plo1C.,

Pe3YllbTaTbl

1

Ta6.

RETA

<pHP-

VEB

7

TaxeoMeTpoB

Zeiss

Garl

aHallorlo14HblMIo1

jena.

nplo16opaMIo1

Io1cnblTaHIo1H nepBoro

npe,llnOIlOlKeHIo111

nplo1MeHeHIo111 nplo16opoB

31,

0630p,

,IlIo1T.

31leKTpOHHblX

<Plo1pMbl

APyrHMIo1

Hlt1lt1fTIo1K.

XOCXIlOBa~KOH

528.531-523.8 (430.2 J

H

KapTorpa<p1014ecKIo1H

onlo1caHlo1e
H

CpaBHeHlo1e

60pa

H

171-178,

nO,llp06HOe
REGOTA

3Toro

RECOTA

VEB Carl Zelss Jena

REGOTA

reO,lle31014eCKOH

npf!-

omlo1MallbHoro

101 RETA

Ha

4e·

npaKTIo1Ke.

ŠA'NDA,V.
Elektronické
tachymetry
Carl Zelss Jena

RECOTA a RETA firmy

VEB

Ge'odeltic'ký 'a 'kartoig:l'8fl>cký lolbzor, 31, 119-85,~. 7, I:>tr.
171-178, 12 obr., 1 tab., lit. 7

528.385.061
BOHM, J.

P'odr'ohný ,popis elelk'tron1ických 'ta1chymeitrů RETA '<l
RECOTA fi'rmy VEB Carl Zelss 'Jena. 'P>Dir'ovnánís 'jinými 'o'bld'o.bnými'přLsltroji toho,to, tyiplu. Vý'sJeldlky zkoušek 'prvého přístrojle REGOTA ve Vý'zkutmném ústavu
geod,etic'kém, tOlPog,ra'fl,ckém a Ika1rtog:rl1lflckém. 'Př,edpolkJa'dy optlmálnílho nlaloozSlnípří,stroljů RECOTA la <RETA
v 'čs. geodetické praxi!.

63M, iíI.
oWH6oK

BenHpHoH

CTp.

nepeHOC

H

B ypaBHeHHoH

KapTOrpa<pH4ecKIo1H

161-167,

2

pHC.,

HHBellHpHblX

plo1alllo1~ B

CBo6o,llHOH

HHBelllo1pH~x

oWH6oK

BapHaHlIHll

ceTIo1 HIo13wero
oWIo16oK

H Koppen~~H~

HH-

ceTH

feO,lle31014eCKIo1H

Tax,

Obertragung
der Nlvellementfehler,
Varlal!on und' Kovarlat!on lm frelen
ausgeglichenen
Nivellementnetz.
Obertragung
der Nlvellementfehler
und der Fehler ln
gegebenen
Hohen, Varlatlon und' Kovariat!on lm elngefllgten Netz nlederen Rankes. Bew1ihrung aller Ka.
tegorlen van Fehlern ln emplrlscher
Varlatlon. Relati·
visat!on der mlttleren' Fehler lm lokalen Netz.

528.33.061

nepeHOC

N° 7,

Fehieriibertragnng
nnd Korrelatlon im, ansgeglichenen
Nevellementnetz
GeodetIcký a kartografický
obzor, 31, 1985, Nr. 7,
Selte 161-167, 2 Abb., 5 Tab., Lit. 5

H

Ta6.,

oWH6oK,

oWH6oK

B

BHe,llpeHlo1e

oWIo16oK

H

ceTIo1.
B

31,

5

BapHalllo1~

KOBaplo1aHlIlo1~'

Kllacca.

0630p,

nlo1T.

ypaBHeHHoH
H

B 3Mnlo1plo14ecKoH

BaHlo1e Cpe,llHblx

5

TBep,ll~X

nepeHoc
B~CO-

KaTeroplo1H

Baplo1alllo1lo1. PellllTIo1BIo13Io1pOB

MeCTHOH

ceTIo1.

7,

KOBa-

npoMelKYTo4HOH
Bcex

DANiELOVA, E.
Beitrag zn relalivisierten
Genanigkeitscharakteristiken
elnes geodiitischen
Zweletappennetzes
Geodeticl{ý a kartografický
obzor, 31, 1985, Nr.
::eite 168-170, 1 Abb., 1 T,ab., Lit. 5

Genauigkelt der Punktbestimmung
elnes Zweietappennetzes mlt Rllcksicht auf die Nachbarpunkte,
dle zu
der selben Etappe nicht angehoren
mllssen. Elne globale Kovarlatlonsmatrix
der Parameterschatzung
eines
Zweietappennetzes.
die als Grundlage ZUl' Gestaltung
der relativislerten
Kovarlationsmatrix
dlent. Relativlsierte mittlere Fehlerellipsan
und deren Vergleich.

528.531-523.8( 430.2J

528.385.061

ŠANDA, V.

BtlHM, J.
Propagation
des erreurs
et eorrélatlon
seau de nivellement
rectlfié

Elektrinische
Tachymeter RECOTAund
RETA der Firma VEB Carl Zeiss Jena
Geod1etický la lkiaJrVolglr:afibký'db2!OT, 31, 1985, Nr. 7,
Seite 171-178, 12 Abb., 1 Tab., Lit. 7
Ausfii,hr,/',lc'he B~sc'hre,ilbulng Id'e'r 'a~~kltrlo'nischen TachymEitern RETA 'und REOOII'A 'de'r F~rm'a VEB Cari Zeiss
lena. Vergiel,ch m'i't landle'ren li'hIn'Hchen Ge'rMen id'ies·es
Ty_pes. Die 'Priifuln81Slergelblnll,sse'
Id'es 'eII'sten Gerlitlen RECOTA 'In dem FQll'schungs~nsltJItUlt fUr Geo/dlisle, T'D'p1ogra:phile 'und Kla1rtog1raph11Ie.
V10TTa1JiS'S,e'tzungen
D'ptlma'le1r
NiitlJU'ng d,er Gerlite, 'RECOT'A lulnd RETA ln tschechoslo'wakische,r geo1dli'tUsdhen !'Pra'Jťis.

BtlHM, J.
Errors Propagatlng
and Correlation
in the Adjnsted
Levelling Network
Geodetický
a kartografický
obzor, 31, 1985, No. 7,
pp. 161-167, 2 fig., 5 tab., 5 reL
Propagating
the errors in levelling, varlance, and covarlance in a free adjusted
network. Propagatlng
levelllng errors and errors ln given helghts, variance,
and covariance
in the supplementary
network of 10·
wer order. Asserting all categories
of errors
ln an
empirical variance.
Relativization
of mean square errors in a local network.

dans

uu

ré-

Geodetický a kartografický
obzor, 31, 1985 No. 7,
pages 161-167, 2 llIustratlons,
5 plaches, 5 blblIographies
Propagatlon
ďerreurs
de nlvlellement. variance et covarlence
dans un réseau rectlflé
IIbre. Propagatlon
des erreurs
de nlvellement
et des erreurs
dans les
hauteurs
données, varlance
et covariance
dans un réseau Intercalé
ďordre
Inférleur.
Mlse en valeur de
toutes les catégorles
ďerreurs
dans une varlance em·
plrlque. Relavité des erreurs
moyennes dans un réseau local.

528.33.061
DANIELOVA, E.
Contribution
aux caraetéristiqulls
relativistes
de pré.
cision ďun réseau géodésique iI. double étape
Geodetický a kartografický
obzor, 31, 1985. No. 7,
pages 168-170, 1 iIIustrations,
1 plauche, 5 bibliographies
Préclsion
de déterminatlon
ďun polnt •dans un réseau géodéslque Il double étape étant donné les points
avoislnants.
qul ne dolvent nécessairement
pas' ap partenir Il une cartalne étape. Matrice globale de covariance ďévaluatlon
des paramětres
ďun! réseau Il double
étape comme base pour la création de matrlces covariantes relatlvlsées.
EllIpses des erreurs moyennes! relativisées
et leur comparalson.

528.33.061
DANIELOVA, E.
Contribution
to Relatlvized
Characteristics
of Aceura·
cy of the Two.St,age Geodetic Net.work
Geodetický
a kartografický
obzor, 31, 1985, No. 7,
pp. 168-170, 1 fig., 1. tab., 5 ref.
Accuracy of determining
the polnt positlon of the twostage geodetic network with respect to neighbouring
points 'whlch
need not belong to the same stage.
Global covariance
matrlx of the estimate of parameters of the two.stage network as the base for creatlng
relatlvlzed
covarlanc,e matrices. Relatlvised mean square errors ellipses and their comparlson.

528.531-523.8( 43J.2)
ŠANDA, V.
Tachymetres éleetroniques
son VEB Car I ,Zelss 'Jena

RECOTA etRETA

de la ,Mai·

GeoideltLc:ký a !lťartoglr'aflcký 'oIbzolr, 31, 1<985, No '7,
pages 171-178, 12 IlIustratlons,
1 planche, 7 bibliographles
528.531-523.8 (430.2)
ŠANDA, V.
The RECOTA and RETA Electronie
Tac,heometers
of
Carl Zeiss Jena
Geodetický a kartografický
obzor, 31, 1985, No. 7, pp.
171-178, 12 fig., 1 tab., 7 ref.
De!taL!'e-dd,escT'Upt'i1onoJ Ithe REl1A aud RECOTA ele-ctr1onl,cta'che,oml'lters
of Carl Zeiss lenia. 'Comparison with
o,the'r a'llIa!iog1icj!ns'trumelnts of <the Isaime 'type. Re,sul'ts
olf tests 'o,f (he first RECOTA ~ustrument '~n R,esearch
llllstitue 'of Geo1desy, T!olpogr-ap'hy!aud Oar'togITlalp!hy.Cnnd'llticns for optimal 'use o,f 'ťhe 'RECORA aud RETA
instrume<nts ,In Szechosi'Ovak gEioidetl'c pT'aclce.

Descr'i1pNoln'dé:talaée' Idels'ta1chy1mětrrelsRETA laIt RECOTA
de 'lla Ma;is'Ou VE'B Oarl Ze~s:s Jena. Oompara'i,snn 'eťfe,c'tué'e ,palr r'al]:jplocltIl lďta'utres lalPP'a1reifsde 'ce type.
Résuliltats é'maJllIt'dles éPNiu:vles réal:irSée<.;da1us il'lnMitut
dle recherches
géo1détSiques, ItopoigimpMques ,et Clalr(,Qgr'a'phlq'ue.s :s'ur 'Ie premler 'a1ppla'I"ellRECOTA. !Prém:i'sses
poulr introdlllc,tion oIp:Wm1aledes ,ap'parei1s RECOTAle't
RETA ,dans 'l'expéTience 'Prli'tiq1u'e'de la géodésie 'Íché'closlovaqu·e.

Geodetický a kartografický obzor
ročník 31/73, číslo 7/1985 161

Přenáiení chyb a korelace
ve vyrovnané nivelační síti

Prof. Ing. Dr. Josef Bohm. DrSc.
FSv ČVUT v Praze

K řešení nadepsané studie použijeme také vyjádření
zbylé chyby c~ v i-tém vyrovnaném převýšení nebo
c~ ve vyrovnané výšce K·tého bodu jako lineární
funkci původních nivelačních chyb C; v měřených
převýšeních celé sítě
c~ = cti1c1

+ cti2c2 + ... + cti"C"
;=1

••
= E(c?) = o'? = <1~Qii' Qii = L qjct~

(4)

;=1
n

= <1~Qik> Qik = L qjcti;ctkj ,
;~1

(5)

kde <1' je střední chyba vyrovnané veličiny, <10 je jednotková (kilometrová) střední chyba, q; = 1 : Pj jsou
reciproké váhy měřených veličin, Q jsou váhové koeficienty (kofaktory). Nejlépe vyjadřuje stochastické
vztahy korelační koeficient
rik

= COVik : VVarii Varkk = Qik : VQiiQkk,

(6)

kde kovariance dvou vyrovnaných veličin je normována v jednotkách geometrického průměru obou variancí a korelační koeficient může nabývat hodnot
v mezích ±l. Korelaci pokládáme za významnou až
při hkl >0,40. Váhové a korelační koeficienty se
uplatní ve vzorcích pro stř'ední chybu funkce vyrovna·
ných veličin
<1~ =

= Ljf<1?
kde

+ 2 LLlihQik)

(7)

+ 2 LLli!krik<1;<1~ ,

(8)

<1~(LnQii

li je parciální

o''JK = <1~(QJJ

=

VK-

VJ

+ QKK-2QJK)

= <1~2

+ 0'1-2 rJK<1~~

Třetí členy vyjadřují eliminaci společných chyb ve
výškách v jejich rozdílu.
Důležitý je také poměr průměrné hodnoty x<1'
středních chyb vyrovnaných veličin a x<1 měřených
veličin v celé síti. Platí přesně

Matice koeficientů a závisí jen na konfiguraci sítě a je
takto již předem dána před vyrovnáním sítě. Poskytu.
je veškeré informace o přenášení chyb a stochastických
vztazích ve vyrovnané síti.
Koeficient cti; nebo ctKj udává, jakým podílem své
skutečné hodnoty přispívá každá chyba C; k vytvoření
chyby c; nebo c~. Takto lze předem stanovit, jakou
deformaci výškové sítě může způsobit větší nebo do·
konce hrubá nivelační chyba. Největší hodnoty mívají
kvadratické koeficienty (Xii' Udávají, jakou složkou
(XijCi se původní chyba ciPO vyrovnání sítě nadále uplatňuje v téže zbylé chybě c;. Velká hodnota (Xii označuje
takto citlivé místo v síti. Průměrná hodnota x(Xii v síti
klesá s počtem nadbytečně měřených veličin v síti.
Vyrovnané veličiny v síti obsahují podíly nivelačních chyb všech měřených převýšení. Jsou proto vzájemně korelované. Pro jejich variance a kovariance
platí obecné vzorce

COUik = E(c;c~)

+ VJK

(9)

n

Varii

h~K = hJK

(1)

" ctijCj, C~ = L ctK;c;
c~ = L
;=1

Nejdůležitější je vztah mezi střední chybou vyrovna.
ného převýšení h~K a středními chybami ve vyrovna.
ných výškách V J> V K koncových bodů

derivace funkce podle i-té veličiny.

1L

n

<1'2 _
1 L Qii _
(12 - -;;;: ----q; -

n- r
n

a dostatečně přibližně
X<1~ --'-X<1 -

V

k - K
n ,

kde n je počet všech měřených veličin v síti, r je počet
podmínek (ve volné nivelační síti počet polygonů)
a k je počet nutných veličin. Rov. (11) ukazuje průměrné snížení střední chyby vyrovnáním sítě. Ve volné
čtvereové síti ve zmenšuje redukční koeficient K s počtem r polygonů:
r
n
K

1
4
16
4
12
40
0,87 0,82 0,78

36
84
0,65

00
00

0,50

V předešlých vzorcích se uplatňuje střední jednotková chyba <10, zpravidla jako "kilometrová". Tento
pojem není v nivelaci jednoduchý. Aby pro střední
chybu měřeného převýšení v pořadu o délce L platila
rovníce <1L= <1o L, je nutno <10 vyjádřit ([2], § 14,10)
kvazikilometrovou střední chybou

V

Působením systematických faktorů roste totiž íL
s délkou pořadu, a to od střední kilometrové chyby
náhodné íL = 'YJ (pro L -+ O) až po limitní hodnotu í
(pro L > 50 km). V pořadech L > 50 km uvažujeme
již náhodný charakter všech faktorů. Pro metodu
VPN a poměry v ČSSR sestavil Kruis tabulku hodnot
íL (zde zkrácenou v tab. 1).
2. Nivelační sít' I. řMu (základní)
2.1 Model sítě
Jako studijní model zvolíme síť se 4 polygony ideálního
čtvercového tvaru se stejnými délkami pořadů L.
Obsahuje 9 úzlových bodů A, B ... J, z nichž bod A
je referenční. Má pevnou kvazibezchybnou výšku
(<1od) = O), od které se odvozují výšky ostatních bodů

1985/161
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Tab. 1 Střední kilometrové
L(km)

\

'L (mm)

chyby

o

1

0,40

0,44

(J.

= 'L v pořadech o délce L

2
0,47

5
0,56

10
0,68

(obr. 1). Nivelováno bylo 12 pořadů. Naměřená pře.
výšení hl ... 11,12 jsou zatížena skutečnými chybami
CI ••• C12' které representuje střední chyba (iL = LL =
= 110, Šipky na obr. 1 znamenají směr nivelace zvolený
tak, aby se vzdalovala od bodu A. Podobně je provedeno i očíslování bodů. Převýšení mají takto stejné
váhy Pi = qi = 1. Základní síť se vyrovná jako volná.
Do polygonu DGJ H bude později vložena opět
pravidelná síť II. řádu s novým bodem R v těžišti
polygonu. Volba pravidelné sítě umožní jasnější
obraz o přenášení chyb a stochastických vztazích.

Počet převýšení n = 12, počet podmínek r = 4.
Podle (11) bude průměrná redukce střední chyby I1L
vyrovnáním sítě xl1' : I1L = V8 : 12 = 0,82. Podle zde
platných vztahů

15
0,76

20
0,83

30
0,93

40
0,98

>50
1

Korelační koeficienty dosahují zde až ±0,4I; i tyto
meze znamenají jen málo významnou korelaci. Vliv
chyb Cj v ostatních pořadech je nepatrný a zaniká při
tvoření Qii = [~~].Koeficienty ~ij umožní posoudit,
jak by ovlivnilo přeměření některého pořadu a pře.
vyrovnání sítě zbylé chyby c~ v ostatních pořadech.
Vyrovnaná nivelační síť - na rozdíl od např. triangulační - má slabší vzájemnou vazbu, způsobenou
malým počtem podmínek. Znaménka u rik a ~ik jsou
shodná. Stejnosměrná převýšení mají vesměs záporná
rik'
To znamená, že v součtu dvou stejnosměrných
vyrovnaných převýšení roste sti'ední chyba pomaleji
než v součtu dvou měřených (nekorelovaných) převýšení: Podle [8]:

Podle očekávání došlo u vyrovnaných převýšení
k diferenciaci středních chyb. 11~= I1LV ~ii' Pro obvodové pořady platí 11' = 0,84 I1L, pro vnitřní (J' = 0,76
(JL; tyto získávají více vyrovnáním sítě.

lze vypočíst matici a pro rovmCl (1) z kovarianční
matice Q. V naší symetrické síti

a hodnoty ~ik v tab. č. 2 jsou proto symetrické k diagonále hodnot ~ii' Znaménka u chyb Ci jsou náhodná
a kombinují se se znaménky u ~ii' která opět závisejí
na volbě směru nivelace.
V tab. 2 pozorujeme, že ve vyrovnané síti se znatelně ovlivňují jen chyby v pořadech, které tvoří
společný uzavřený polygon (~ik = 0,17 až 0,29).

U vyrovnaných výšek úzlových bodů jsou zcela jiné
stochastické vztahy. Dostaneme je buď přímo a s ními i matici a - metodou zprostředkujících měření anebo postupným sčítáním vyrovnaných převýšení
počínaje od referenčního bodu A (na výpočetní cestě
nezáleží). Tato druhá představa názorněji osvětluje
postupné hromadění chyb ve výškách se vzdáleností
od referenčního bodu. Pro zbylou chybu c~ ve vyrovnané výšce V K platí
K

,

,

C~

A

(0,84)

4 (0,76)
0,64

5(0,76)

O (0,94)

7 (0,84)
0,72

8 (076,

0,64

(0,84)
0,66

1°,73

9

I
I
IR

(0,76)
073---0-

,

10

(0,84)

I
I
I
12

-

--

11 (0,84)
0,74

(0,84)

Obr. 1 Studijní model sítě. V závorkách jsou uvedeny
střední chyby vyrovnaných výšek a převýšení (v jednot.
kách (JL)' Bez závorek koeficienty korelace sousedních
výšek

n

= 1; c~ = 1; ~KjCj

,

i=l

Sčítají se tedy i koeficienty ~ij u převýšení. Početněji
výhodnější je ovšem získat matici a přímo. Numerické
hodnoty ~Ki jsou sestaveny v tab. 3. Pozorujeme v ní
symetrii hodnot (J.Kj podle polohy bodů na obr. 1.
Sloupcové průměry absolutních hodnot [~Kjl ukazují,
že největšími průměrnými podíly se uplatňují nivelační
chyby CI a C2 v pořadech vycházejících z referenčního
bodu (analogie s trigonometrickým řetězcem). Podíly
chyb C j v ostatních pořadech klesají se vzdáleností od
referenčního bodu (měřené počtem pořadů). Absolutní
průměry v řádcích ukazují postupné hromadění chyb
s touto vzdáleností.
Převládající kladná znaménka u koeficientů ~Kj na·
značují jen nepatrnou eliminaci systematické chyby
nivelační, působící ve stejném smyslu ve směru šipek
na obr. 1. Šest nulových hodnot plyne z protichůdného
působení ~ij y převýšeních, což lze sledovat v tab. 2.
Hodnoty ~Ki závisejí na umístění referenčního bodu.
Při jeho přemístění by došlo k jejich změnám i přeskupení.
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+29
+71

-8
+ 8
+71

-21
+21
+21
+58

+21
-21
+ 4
+17
+58

+ 8
-8
+ 4
+ 4
+21
+71

-8
+ 8
-29
+21
+ 4
+ 4
+71

+ 4
-4
+21
-17
-8
+ 4
+21
+58

-4
+ 4
+ 4
-8
-17
+21
+ 4
+17
+58

",
+71

2.4 Kovarianční

a korelační

matice

výšek

rJK

=

= [<xliJ,

=

QJX

QJX : VQJJQxx,

(j~

=

(jL

VQKK

(16)

3.1 Vyrovnání

1

2

=

VJ

V G, o'~~= o'J

-

= 0,716 (ji,

(j~l

3

4

VR

+ (jJ -

2

= 0,84

I

B
G
D
E
F
G
H
J

I

I

xl<x1 I

",
+71
+29
+50
+62
+38
+54
+46
+50
50

",

".

".

+29
+71
+50
+38
+62
+46
+54
+50

-8
+ 8
+13
+62
+13
+33
+17
+25

-21
+21
+38
O
+25
+21
+29
+25

50

22

22

= 0,25

(jL,

".
+21
-21
+38
+25
O
+29
+21
+25
22

+ 11. + (VN + 11. + (Va
+ (V + hu){}

{(VM

13)

14)

+11.15) +
(17)

Výška připojovacího bodu, např. M v pořadu DB se
získá vyrovnáním původního měřeného pořadu, vloženého mezi pevné vyrovnané výšky V D, VB' Lze
je opět převést na obecný průměr dvou výšek bodu M
naměřených z obou koncových bodů. Podle [3J, rov.
[15J:

=

rGfi'aa~

sítě

p

VM = -L

což přesně souhlasí s hodnotou (j~l získanou při vyrov.
nání podmínek. Střední chyby vyrovnaných převýšení
nezávisejí na umístění referenčního bodu, ale na
vzdálenosti od těžiště sítě. Koeficienty r JX pro koncové

K

•

TSVS:

V naší síti zůstává stále významná. Největší průměr
korelací s ostatními výškami má centrální výška V D'
Nejdůležitější je koeficient korelace r JX mezi výškami
koncových bodů pořadu, který podle (9) zprostředkuje
vztah mezi středními chybami výšek a převýšení. Např.
h~l

e'1
e'
e'3
e~
e~
e'6
e'7
e'8
e;
e'I.
e~l
e~1

+ 4
-4
+ 8
-4
+ 4
-8
+ 8
+21
-21
-8
+29
+71

V polygonu DGJB došlo ke zhuštění sítě I. řádu vložením nového bodu R do těžiště polygonu. Připoj ovací
pořady č. 13 až 16 byly vedeny z bodů M, N, O, P
ležících uprostřed pořadů 1. řádu (obr. 2), se stejnou
délkou S a střední chybou měřených převýšení
0'8 =
Výšky připojovacích bodů zůstávají pevné.
Vznikly však jako vložené body, a proto je zahrneme
do sítě II. řádu.
Vyrovnání měření zprostředkujících je zde ekvivalentní obecný průměr ze 4 výšek V R.i naměřených
z jednotlivých připojovacích bodů, s váhami Pi =
= 1 : Si' V našem případě přejde na aritmetický prů.
měr

0,70 0,56 0,46 0,40

xrJK:

-4
+ 4
-8
+ 4
-4
+ 8
-8
-21
+21
+ 8
+71

[<XJi<XXiJ,

Výhodnější je počítat matici Q inversí matice koefi·
cientů normálních rovnic při metodě zprostředkujících
měření Q = N-1. Kofaktory jsou sestaveny v tab. 4,
střední chyby (j~ jsou uvedeny na obr. 1. Pozorujeme
celkový jejich růst se vzdáleností od referenčního bodu.
Rozhoduje však i poloha bodu. Výšky rohových bodů
mají větší střední chyby než vnitřní body se stejnou
nebo i větší vzdáleností. Pro fererenční bod platí
(jA = O, Cav AX = O. Přemístění
referenčního bodu by
vedlo ke změně matice Q.
V tab. 5 jsou sestaveny koeficienty korelace rJK'
Se vzdáleností dvou výšek (v počtech pořadů) klesá
jejich vzájemná korelace:
Vzdálenost:

+ 8
-8
+ 4
+ 4
+21
-29
+ 4
+ 4
+21
+71

ili

"II

výšky pořadu jsou vyneseny na obr. 1. Rostou se
vzdáleností od referenčního bodu, ale povlovněji než
kofaktory (od 0,64 po 0,74).

Pro kofaktory, koeficienty korelace a střední chyby
vyrovnaných výšek platí vztahy
Qxx

"u

"II

1

{SlI-1H(VD

DB

+ hDM) + SDM(VB-hMB)},
(18)

kde S jsou délky dílčích úseků a

".

",

+ 8
-8
+13
+13
+62
+17
+33
+25

-8
+ 8
+13
-38
+13
+33
+17
+25

22

19
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f,

f.

f ••

+ 4
-4
-13
+25
O
+46
+ 4
+25

-4
+ 4
-13
O
+25
+ 4
+46
+25

15

15

11.

jejich naměřená

f ••

f"

+ 8
-8
+13
+13
-38
+17
+33
+25

-4
+ 4
O
-13
+13
-21
+21
+50

+ 4
-4
O
+13
-13
+21
-21
+50

19

16

16

I

I
~

·1"1
16
16
21
25
25
29
29
33
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I

B

C

D

F

E

G

I

J

H

IjK

0,47
0,47
0,64
0,62
0,62
0,72
0,72
0,75

0,71 0,290,500,620,380,540,460,50
0,71 0,50 0,38 0,62 0,46 0,54 0,50
0,880,620,620,750,750,75
1,250,500,880,620,75
1,250,620,880,75
1,21 0,79 1,00
1 21 1,00
1,50

převýšení. V našem modelu sítě, kde S
rovnice zjednoduší na tvar

3.2 Zbylé

chyby

a střední

= 0,5L, se

= 0,5

chyby

+ s~) + (SDM -

{(s~

platí

VjIi

(20)

sJ1H)} ,

kde SDJl, S]fJH jsou nahromaděné nivelační chyby v úsecích DM, MR. V jejich rozdílu se eliminuje případná
konstantní chybová složka (z nepřesného laťového
metru, střední hodnota refrakce a pod.) a přísluší mu
proto střední kilometrová chyba náhodná Uo = 1].
Analogické rovnice dostaneme pro chyby ostatních
připojovacích bodů s;", s~, s~. Zbylá chyba ve vyrovnané výšce V R podle (17):

.:+
SR=""41 '('
SM
I

I

+~

(813

+

'+' ,80t'+',cp') +

I

SN

S14

+e15+

(21)

S16)

a po dosazení podle (20)
\

,
SR

"

1, "..
f.

= ""4 (lip

1 '

'+S-{(SDM -

+ (SHP

SjliH}

+ 80+ ,SH+
.

,

.,

.'
+
(fDN-

;"

sJ)

+
_

+ 4; (813 + E14 + e16

ePJ)}

-'

e,voL+(sw ~ eoÚ+

1

-

.
S18).

(22)

Ve vzorci se vyskytují tři kategorie chyb: priiměr
vzaJemně korelovaných chyb v daných výškách
I.' řádu (uo = O"L)' poloviční průměr vzájemně nekorelovaných rozdílů nivelačních chyb v dílčích úsecích
(0"0= 1]), průměr vzájemně nekorelovaných nivelačních chyb v připojovacích pořadech (0"0 = o"s). Mezi
kategoriemi neplatí korelace. Podle (8) dostaneme pro
varianci vyrovnané výšky V R:
'2
O"R =

+2

-+-. 2 rOHa~a'e

+2
+2
1

+2
+2

rDHO"~O"~
rGJa~o"~

2L

+ 161] +

rDJO"~O"~

rHJO"'eo"~)

1

Q

"4O"š'

Poznámka. Při klasickém vyrovnání s uvážením
bezchybných daných výšek bychom dostali O"i =
- 0,5 Us,= 3,5 mm, což representuje jen "vnitřní"
přesnost výšky V R (pouze vliv chyb S13-16 v připojovacích pořadech).
Výpočet O"~ ukazuje, že nivelační chyby v úsecích
1. řádu se prakticky neuplatnily a že převládá vliv
chyb v daných výškách. Hodnota O"~ je mírně menší
než průměr středních chyb daných výšek 1. řádu
(10,9 mm) a téměř shodná s průměrnou střední chybou připojovacích bodů (10,35 mm) ačkoliv k určení
výšky V Rbyly měřeny pořady zatížené chybami.
Vysvětlení leží v tom, žev podstatě je vyrovnaná
výška V R obecný průměr ze 4 naměřených výšek od
připojovací~h bol(lů a tím se ,redukují náhodné složky
v chybách;danÝcch vý6\Jk. pojdeme takto k obecnému
pravidlu, že střední chyba vloženého bodu může mít
'hÍénší, 'sťředn'í polohovou chybu, než je průmkrtěchto
chyb u připojovacích bodů vyššího řádu.
Vypočet d~ podle (23) znamená jeji zapojení do matice středních chyb celé sítě. Přísluší převýšení (relativní v:ýšcil) VAH a vyjadřuje nahromaděné chyby po
cestě 0<1 bodu A až k bodu R.
3.3 Podíl nivelačních
chyb ve vyrovnaných
výškách a pořadech
II. řádu
Sčítáním koeficientů
dostaneme

Tab. I) Koeficienty
Vb V K

1 (O"D
'2 + '2
:2 + '2) +
16
0"0 + O"H
O"J

rDOO"~O"~

Numerický
příklad: L = 100 km, S = 50 km,
= TS = 1 mm, UL = 10 mm, 1] = 0,4 mm, 0"'1 =
= 93 + 1 + 12,5 = 106,5 mm2, O"~ = 10,32 mm,
U~\f = O"~ = 9,7 mm,o"~ = O"~ = 11,0 mm. Vypočtené
střední chyby vyrovnaných výšek jsou vyneseny na
obr. 2.

TL

Pro zbylou chybu s~ ve vyrovnané výšce
podle (19):
s~

První člen je menší než střední variance daných výšek
1. řádu (1,200"1), u dalších členů se uplatnilo zmenšení
střední chyby při tvoření průměru nekorelovaných
veličin. Připojíme i variance připojovacích výšek:

lB

+
+

1
(23)

V našem modelu sítě
~ _
O"R -

0,93

212
O"L

+ 161]

L

1 2
+ '4
O"s'

(24)

1985/164

C

D

E

!XXi

u chyb

korelace

F

G

s';'

vyrovnaných

rIK

H

v tab. 3 podle r. (22)

J

0,400,640,660,400,580,500,48
1
0,640,41 0,660,500,580,48
0,590,590,730,730,65
1
0,400,720,500,55
1
0,500,720,55
1
0,650,74
1
0,74
1
1

I

IjK

B
C
D
E
F
G

H
J

výšek

I

Tbi'K

0,52
0,52
0,65
0,55
0,55
0,63
0,63
0,60
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C~ = 0,50 (c1 + C2) + 0,28 (C4 + c5) +
+ 0,22(C3 + c6 + c7 + clO) + 0,16 (cs + ce) +
+ 0,12(c11 + c12) + 0,125 {(cDM - CMH) +
+ (CDN - CNG) + (cGO - cOJ) + (cHP - cPJ)} +
+ 0,25(C13 + c14 + c15 + C16)'
(27)

Také zde se největším podílem podílejí chyby v pořadech vycházejících z referenčního bodu (obr. 1) a podíl
klesá s jeho vzdáleností. Součet [IXfu] = 0,93 odpovídá
koeficientu v r. (24).

0,83 proti 0,70). Souvisí to s poklesem náhodné složky

v chybě převýšení
3.5 Korelace

vyrovnáním výšky V R'

CRK

mezi výškami

OOV111])= E(c~c;)

=

r111D= 0,5 a'l(QvD

+ 0,48 CI + 0,34 C4 + 0,30 C5 +
+ ClO) + 0,16 ce + 0,15(c3 + c7) +

c:'I1 = 0,52 C2
C11-

0,04 C8-

0,10 c12

+ 0,50

(CDM -

rMH

CMH)'
(28)

Součet [IX~j] = 0,90 souhlasí s r. (25). Pro chyby
ostatních připojovacích bodů c~, c~, c~ platí rovnice
s podobnými koeficienty s cyklickou záměnou indexů
u IX,j' Pro zbylou ·chybu c~3 ve vyrovnaném převýšení
h13
V13 platí

=

0,5 (j~(QHH

+ c~c~)

0,5 E(ci

+ QDH)

Pro zbylou chybu c~ dostaneme podle (20)

+ 0,10

řádu

Praktický význam mají koeficienty korelace mezi
výškami koncových bodů úseku II. řádu. K jejich
výpočtu můžeme použít r. (20) a (21) nebo (27) a (28).
Podle prvních:

= 0,5a'i,(QDV

+ 0,23(c6

II.

=

=

81,5

(33)

+ QVH)

: a'~(j~

=

0,89

(34)

+ QDH)

: (j:'I1(j~

=

0,92

(35)

Analogicky byly vypočteny koeficienty korelace v ostatních úsecích. Jejich hodnoty jsou zapsány v obr. 2.
Průměrná jejich hodnota 0,91 je obzvláště větší než
mezi výškami 1. řádu (0,70). Působí to snížení vlivu
nivelačních chyb a eliminace jejich konstantní složky
při vyrovnání vloženého pořadu.

+

C:11= 0,22 c12 + 0,20 C8 + 0,07(C3 +
+ c7) + 0,02(C1 + C11)- 0,01(c5 + c6 + ce +
+ clO) - 0,02 C2- 0,05 C4- 0,375(CDM - cMH) +
+ 0,125 {(CDN - CNG) + (cGO - COJ) +
+ (eHP-CPJ)} + 0,25(C13 + cu + c15 + C16)'
C~3 = c~ -

oOV111R= E("cMcB) =

3.4 Korelace

VR

výšky

S

výškami

I.

řádu

{12 ( , + , 1,
CD

CH)'4

(cD

+ cG, +

+ c~ + c~) }= ~ (ji,(Qvv + QHH + 2 QVH + QVG +
+ QVJ + QHG + QHJ) = 86,0
(36)

(29)

Znatelně se uplatnily jen chyby v pořadech 1. řádu
rovnoběžných s pořadem č. 13, dále rozdíl chyb vúsecích obsahujících bod M a chyby v připojovacích
pořadech.

E

rMR

=

OOVMR : (j~(j~

=

0,86.

(37)

Analogicky (cyklickou záměnou indexů) dostaneme
koeficienty korelace i mezi ostatními připojovacími
výškami a výškou V R:

=

rNR

=

rMR

=

0,86, rOB =rpR

0,88,

Jejich hodnoty jsou rovněž vyznačeny v obr. 2.

VD,G.H.J

Mezi třemi kategoriemi' chyb v r. (22) a (27) platí
nulová korelace. Kovarianci výšky V R s výškou např.
V D můžeme vypočíst dvojím způsobem. Podle (5)
a (22) platí
Oov RV

=

s použitím hodnot

IX

E(e~c;)

~a'l(Q])v

[~RiIXv;]

oi

"+"
+ cDcG + cDcH
"

cDcJ

+ QDG + QDH + QDJ

,,

0,89

0,92

/

rq"

'u

9,7 M
<5,21

14

52

0,86

,
"

101

q,'"

0,91
(0,70)

/
R 10,3
<Ól
I'

/

0,92
<0,701

,;;.q,'"
O'

/

/

-<
••~,o

/
••7'/.9'

5,2

0,86
101

(31)

s použitím hodnot Q v tab. 4. Pro koeficient korelace
platí

16
0,88
101

I"

""

5,3

15 5,3
0,88 101

"9,,'f"f..>o"
r

/0'

/

Analogicky určíme koeficienty korelace s ostatními
výškami. Výsledky:
rRD

=

0,81,

rRB

=

rRG

=

r RC = 0,58,

rRH

=
rRE

0,83,

=

rRJ

=

/

11~:~l/
H

10,701 I'

/

,9,,/~...
0,89
<0,70)

)=

= 75

10,70)

,

(30)

v r. (27) a v tab: 3, anebo

O OVRD = 4
1 E( CD
'2

=

=

..•

'4,7

4,7

o

11,0
15,31

0,93
<0/01

,,
J 12,2
16,71

0,84

rRF = 0,62.

Uvedené koeficienty korelace ve zhušťovaném polygonu jsou větší než mezi výškami. I řádu (průměry

Obr. 2 Síť II. řádu. Uvedeny jsou středn'í chyby vyrovnaných výšek a převýšení (v mm) a koeficienty korelace sousedních výšek. V závorkách jsou hodnoty
relativizované k referenčnímu bodu R
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3.6 Střední
chyby
II. řádu

vyrovnaných

převýšení

Můžeme je vypočíst opět více způsoby. Pracné je
použití koeficientů <X a vhodnější je proto r. (9). Pro
úseky v pořadech I. řádu lze použít také rovnici ([3],
r. (14)

v součtu [vv] a tím i v mo se uplatnily také chyby
v připojovacích výškách, Dále, že [vv] i mo jsou náhodné veličiny, závislé na náhodném seskupení hodnot
a znamének nivelačních chyb Ci' Se zřetelem k uplatnění i chyb ve výchozích výškách platí obvykle
mo > 0'0' Můžeme však vyjádřit obecně střední jednot.
kovou varianci
Xm;

=

E((m~)

=

:3

E[vv]

=

xm~.

(42)

Za chyby 6~ v připojovacích výškách dosadíme podle
r. (20) výrazy obsahující chyby ve výškách I. řádu.
Při tvoření součtu [vv] vynecháme součiny vzájemně
nekorelovaných veličin, protože jejich střední hodnoty
jsou nulové. Po složitém výpočtu dostaneme

= (j~H = (j~N = a'z,G = 4,4 mm,
o'~ = a~J = o'~p = (j~J = 4,7 mm

(j~M

3

16

4

13

1 ~
+ 4~

=

6,1 mm,

(j~G

o'~J

=

=

(j~

6,3 mm,

= 6,7 mm.

Uvedené střední chyby jsou vyznačeny na obr. 2.
Uplatnila se zásada, že rostou se vzdáleností od těžiště
sítě. Střední chyba měřeného převýšení v úsecích
(50 km) (js činí 7,1 mm. V případě bezchybných připojovacích výšek bychom čekali její průměrnou re·
dukci v připojovacích pořadech podle (11) na x(j~ =
= 0,5 (js = 3,5 mm. Průměrná hodnota xo'~ zde však
činí 5,25 mm = 0,74 o's a svědčí o silném uplatnění
chyb ve výchozích výškách. Větší redukce je v úsecích
po obvodě polygonu, kde xo'~ = 4,55 mm = 0,64 as.
Plyne to z již uvedeného předpokladu eliminace konstantní složky nivelačních chyb ve vloženém pořadu
se snížením 0'0 na1J. Fiktivní přímé pořady mezi bodem
R a body I. řádu by měly délku SRK = 71 km a o's =
= 8,4 mm. Průměrná hodnota xo'~K = 6,35 mm =
= 0,75 o's.

m~

=

[pvv] : ni

=

[vv] : 3,

(39)

kde V13_lI jsou opravy měřených převýšení h13 až hli
a ni = 3 je počet nadbytečně měřených veličin. Test
poměru mo: ao ([1], s. 275) je kritériem dodržení
základní přesnosti nivelace resp. působení systematických faktorů. Zajímavá bude analýza, které kategorie
chyb a v jakém poměru jsou obsaženy v opravách
a tím i v hodnotě mo' Pro opravy platí např.

~=~-~-~=-~+4+~·~
Po dosazení za c~ z r. (21)
P

[vv]

= 1: C';.
K=M

P,16

16

+ 2 1: c~cj+ 1: crM,13

-- ~ {(f c~r+2§ c~~

i=13

Ci

+ (g cJ}.

Chyby v c~,c~jsou vzájemně korelované, chyby c~,Ci
a Ci' Ci jsou vzájemně nezávislé. Pozorujeme, že

J

16

M

+

kde ÁeM = 8DM - 8MH, atd. jsou známé rozdíly nivelačních chyb v převýšení úseků v pořadu I. řádu.
Pro empirickou střední jednotkovou varianci pak
dostaneme
2
Xms

1 2L
1 ~'2
= a 2s + 41J
+ 12
~ o'K

1 (Q
Q)
2
6"
DJ +
GH o' L'

-

(44)

První člen je apriorní variance měřených převýšení
v připojovacích
pořadech. Druhý zachycuje vliv
nivelačních chyb v pořadech I. řádu zhušťovaného
polygonu. Ostatní členy vyjadřují vliv vzájemně korelovaných chyb ve výškách. I řádu,přičemž se uplatnila
korelace jen v digaonálních směrech, a to v záporném
smyslu. V naší síti přispívají uvedené tři kategorie chyb
hodnotami
Xm~
xms

Při vložení sítě nižšího řádu se obvykle počítá uvedená
"empirická" jednotková střední chyba z oprav vyrovnání. V našem případě

P

1 "
" )
2
(CDCJ + CGCH + ... ,

'2
CK -

(j~D

3

= -1: c2 + -1:L,c2

[vv]

= 50 + 4 +
= 8,27 mm>

= 68,33,
= 7,1 mm

14,33
o's

Při klasickém výpočtu střední chyby ve výšce V R a použití mo by byla střední variance výšky V R
xm~

=

xm~ : V[paa]

=

xm~ : 4

(45)

Porovnání s exaktní rovnicí (23) pro o'~ ukazuje souhlas jen ve členech obsahujících variance nivelačních
chyb. Vyjádření vlivu chyb v daných výškách je
nedostatečné k použití r. (45). V naší síti dostáváme
o'~ = 10,3 mm,
xmR

=

(j'lt

=

xms : 2

o's :

2

=

3,5 mm,

= 4,1 mm.

Vysvětlení najdeme již v rovnicích oprav, kde se uplatňují rozdíly chyb c~ - e~ v připojovacích výškách
a ve výšce V R' V nich se eliminují společné složky chyb
nahromaděných od referenčního bodu. Dokumentují
to záporné členy v r. (41). Po transformaci r. (41) na
(43) se ukázala tato eliminace i mezi výškami. I řádu
a výškou V R, což dokumentují korigující členy se zápornou kovariancí. Opravy a střední variance xm~
takto zachycují jen ty chybové složky ve výškách
I. řádu, které plynou z nivelačních chyb v pořadech
I. řádu po obvodě polygonu a jsou přitom ještě redu.
kovány vyrovnáním výšky V R podle principu obecného průměru.
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Další nevýhodou empirické střední jednotkové chyby ma je její náhodnost a široký interval spolehlivosti
při menším počtu ni nadbytečně měřených veličin.
Poznámka. Jako exaktní se uvádí efektivní (eficientní) metoda vyrovnání vložené nivelační sítě nižšího
řádu, kde se uvažují předem stochastické závislosti
mezi vyrovnávanými parametry v jednotlivých etapách. Metoda je velmi složitá a vyžaduje uplatnění
kovariančních matic. Podle [5] však vyrovnané výšky
jsou prakticky shodné s výškami získanými klasickou
metodou. Dojde ovšem ke správnému zvýšení středních chyb výšek nižšího řádu, vztažených k převýšení
vůči referenčnímu bodu.
3.8 Relativizace

středních

chyb

Jak již bylo uvedeno, přísluší střední chyba a~ ve
výšce V K převýšení (relativní výšce) V K - V A vůči
referenčnímu bodu A. Její hodnota proto roste s výpočetní vzdáleností od bodu A a representuje chyby
nahromaděné výpočetní cestou. Nezávislé na umístění
referenčního bodu v síti zůstávají střední chyby vyrovnaných převýšení h~K = V K - V J, které povlovněji
rostou se vzdáleností od těžiště sítě. Vztah mezi oběma
kategoriemi středních chyb vyjadřuje r. (9) pro a~K'
kde poslední člen eliminuje společné, nahromaděné
složky chyb v obou výškách V J, V K'
Výpočtem střední chyby a~ výšky V K II. řádu podle
r. (23) anbo (25) jsme uplatnili i chyby v připojovacích
výškách I. řádu a a~ pak rovněž přísluší relativní
výšce bodu K vůči referenčnímu bodu. Může to být
referenční bod celostátní sítě nebo zvolený stabilní bod
v samostatně vyrovnané lokální síti pro sledování
pohybu zemského povrchu nebo technického objektu
a pod. Jestliže v lokální síti došlo ke zhuštění výškami
nižšího řádu V K, je nutno jejich střední chyby a~
začlenit do varianční matice celé lokální sítě a použít
je pro stanovení intervalu spolehlivosti pro test naměřeného pohybu. Platí to nejen pro body vložené dovnitř polygonu základní lokální sítě, ale i pro body na
jejích pořadech.
Jiný případ však nastane, jestliže v lokální síti
použijeme n > 1 pevných výšek celostátní sítě. Zde
postrádá smyslu používat pro výpočet intervalů
spolehlivosti jejich středních chyb vztažených vůči
vzdálenému referenčnímu bodu celostátní sítě. Nahromadily se v nich chyby z převýšení ležících mimo lokalitu, ve které pracujeme jen s místními naměřenými
převýšeními.
V tom případě zvolíme jeden z místních pevných
bodů jako referenční (kvazibezchybný) bod T (aT = O).
Střední chyby výšek V K ostatních pevných bodů
vypočteme jako střední chyby daných převýšení
V K - V T. Jako příklad uveďme náš polygon II. řádu,
kde jako referenční zvolíme centrální bod R = T
(nyní B~ = O, a~ = O). Relativizované střední chyby
ostatních pevných výšek V K jsou nyní rovny našim

středním chybám a~R vyrovnaných převýšení ~ V KR,
nezávislým na poloze referenčního bodu. Jejich hodnot
použijeme pro výpočet intervalů spolehlivosti. Obvodová převýšení ~ V DM, ~ VMH, atd. a jejich střední
chyby a'nM' atd. zůstávají rovněž nezměněny. COVRK
budou nyní nulové. Koeficient korelace mezi sousedními výškami po obvodě polygonu se vypočte transformací r. (9):

=

rJK

(a}

+ ai-a~~):

2a~a~

(46)

a dává stejné hodnoty rL1l1 = rl'o1H= ... = rSD =
= 0,70. Jejich snížení proti původním hodnotám 0,89
až 0,93 plyne z eliminace dřívějších společných chybových složek. Relativizované střední chyby výšek
(vypočtené již v § 3,6) a nové koeficienty korelace
jsou vyznačeny na obr. 2.
Náš lokální polygon je poměrně rozsáhlý (100 X
X 100 km). V lokální síti s kratšími pořady bude přiměřeně větší redukce středních chyb podle poklesu
as = Ts
s délkou pořadu S.
Nemáme-li k disposici střední chyby výšek a kovarianční matici celostátní sítě, pak podle numerických
údajů k r. (11) a závěrů k § 3,6 odhadneme redukční
poměr K a pro střední chybu daného převýšení použijeme přibližného vzorce

Vs

a~K

==

KaJK = KTs VSJK'

(47)

Pro převýšení připojovacího pořadu volíme K == 0,75,
pro úsek v pořadu vyššího řádu K == 0,65. Pro případné použití koeficientu korelace mezi sousedními
výškami při relativizaci st ('ních chyb zvolíme
r == 0,7.
Poznámka. V síti nepravidelného tvaru budou platit
podobné zákony přenášení chyb a stochastických
vztahů. Nutné zavedení vah pro měřená př'evýšení
vedlo by ke složitým obecným vzorcům, které by
např. měly separovat podíl jednotlivých kategorii chyb.
Stochastické vztahy lze ovšem studovat pomocí kovarianční matice.
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Príspevok k relativizovaným
charakteristikám presnosti dvojetapovej
geodetickej siete

V praxi majú vefký význam relativizované charakteristiky, vyjadrujúce presnosť určenia bodu geodetickej
siete vzhfadom na iný vybraný bod tej istej siete,
pričom sa uprednostňujú vždy susedné body, pretože
tieto dávajú možnosť urobiť si predstavu o zhode výsledkov meraní získaných pri budovaní geodetickej
siete ako celku, s výsledkami meraní získaných pri
doplňovaní siete. Tieto relativizované charakteristiky
presnosti sa líšia od globálnych charakteristík, ktoré
udávajú presnosť určenia bodu siete vzhfadom na zvolený súradnicový systém.

V rovine (x, y) sa zvolilo sedem bodov Pi' i = 1,2, ...
7, tak, aby tvorili vrcholy pravidelného šesťuholníka
a stred opísanej kružnice. Začiatok sa stotožnil
s bodom P 6 a bod P 7 sa zvolil na osi x tak, aby vzdialenosť bodov P6P7 bola 10 km. Body P6 a P7Považujeme teda za bezchybné. Body Pi tvoria 1. etapu
budovanej dvojetapovej geodetickej siete. Na tieto
body Pi' i = 1,2, ... 7, sa pripojili body 2. etapy Bf,
j = 1,2, ... 6, tak, aby vytvorili tri dvojbody (Bl, Ba),
(B2, B4), (B5, B6) - ich rozmiestenie vidieť na obr. 1.
V takto zvolenom modeli geodetickej siete sa merajú
smery samostatne v kaž dej etape (zámery sú vyzna.
čené na obr. I) a chápu sa ako realizácie vektorovej
náhodnej premennej, priradenej príslušnej etape
a označenej Yli), i = I, 2. Na základe týchto meraní
sa odhadujú neznáme parametre 1. a 2. etapy.
Matematický model geodetickej siete možno zjednodušene zapísať ako lineárny regresný model (Ylil,
E(Y(iI), :Ey<i)), kde E(Yli)) = Ali)~(il je vektor stredných
hodnot zložkových náhodných premenných, odpovedajúcich meraným smerom, AIi) je známa matica plánu, Wil je vektor neznámych parametrov i-tej etapy.
Kovariančná matic a náhodného vektora i-tej etapy
je :Eyli) = (J?V(iI, kde (J? charakterizuje presnosť
meraných smerov v i-tej etape. Táto kovariančná
matica je známa. Predpokladá sa, že každá etapa má
inú dosiahnutú presnosť merania ((J? =l= (J;2) a že
merania sú zaťažené iba náhodnými chybami.
Odhady parametrov neznámych súradníc trigono.
metrických bodov obidvoch etáp sa počítajú dvoma
nevychýlenými procedúrami: a) štandardnou, založenou na Gaussovom-Markovovom modeli - odhad sa
označuje ~~i), b) efektívnou, založenou na Aitkenovom
regresnom modeli - odhad sa označuje ~~i). Východis.
kom na určenie relativizovaných charakteristík dvojetapovej geodetickej siete je globálna kovariančná
matica vektora odhadov parametrov obidvoch etáp
(t.j. vektora zloženého z odhadov parametrov 1. a 2.
etapy) ~s = (~~l)'), ~~2)')', respektíve ~e = (~~lJ', ~~2)')'.
Presnosť určenia bodu geodetickej siete vzhfadom
na vyhraný bod tej istej siete (ktorý však nemusí byť

RNDr. Ema Danielová, CSc.'
Katedra matematiky a deskriptívn.ej geometrie'
Strojnícka fakulta SVST, Bratislava

z tej istej etapy) po vyrovnaní jednou alebo druhou
procedúrou, je charakterizovaná vefkosťou konfidenčnej oblasti, ohraničenej prísluJnou relativizovanou
strednou elipsou chýb. Na výpočet určujúcich elementov týchto relativizovaných stredných elips chýb
bodov sa využívajú vlastné čísla a vlastné vektory
špeciálnych matíc typu 2 X 2, vytvorených na základe príslušných submatíc typu 2 X 2 z glohálnej
kovariančnej matice vektora odhadov parametrov ~s,
respektíve ~e dvojetapovej geodetickej siete.
3. Riešenie a výsledky
Náhodný vektor 1. etapy je Yk~.l = (Y PlPa' YPlP3'
YPlP4' YPaPl, ••• YP1PS)" kde YPiP; označuje náhodnú
premennú, ktorej realizáciou je nameraná hodnota
smerníka z bodu Pi na bod Pf. Stredná hodnota YIl)
je E( YIlI) = A(1)~(1), kde A(l) je známa matica plánu
typu 22 X 10 a vektor parametrov ~i~.l= (xPl, YPl,' ••
•.. YPs)" Kovariančná matica náhodného vektora 1.
etapy :Ey(l) = d?VIl) je štvorcová matica stupúa 22.
Vyrovnané súradnice bodov 1. etapy Pl, ••• P5
sa teda určili na základe sprostredkujúcich meraní
smerov
a) štandardnou procedúrou - získaný odhad je
~~lJ

=

(A1l)'(VIl))-l

A1l))-l

A1l)'(V(lJ)-l

b) efektívnou procedúrou ~~l)
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=

(A(l)'(VIl))-l

T

A1l))-l

YIl)

=

O~lJ YIl),

získaný odhad je

A(lJ'(V1lJ)-l

YIl)

=

0(1)

YIlJ.
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Tieto odhady sa vzaJomne rovnajú (D~I) = D(1)),
a preto aj kovariančné matice týchto odhadov sa vzájomne rovnajú 1:~I) = 1:~I)= 1:(1)= D(I) 1:y(l) D(I)'.
Náhodný vektor 2. teapy Yi~~Ije zložený z troch subvektorov: prvý prislúcha dvojbodu (BI, B3) a je
(Y P1Bl' Y P2Bl'
Y P.Bl'
YP•Ba' Y P.Ba, Y P6Ba' •••
... YBaBl)~4.I' podobne je vytvorený druhý subvektor,
ktorý odpovedá dvojbodu (B2, B4) a tretí odpovedajúci
dvojbodu (Bs, B6). Predpokladá sa, že náhodný vektor
Y(2)
je stochasticky nezávislý od Y(I) a že merania sú
rovnako presné v celej etape (a;2) - no táto presnosť
je odlišná od dosiahnutej presnosti v 1. etape (a? =F=F- a;2). Parametre 2. etapy ~i~\
= (XBl' YBl' XB.,' • 'YBe)
sa určujú na základe sprostredkujúcich meraní a na
základe už vypočítaných súradníc bodov 1. etapy
pomocou štandardnej a efektívnej procedúry. Získané
výsledky sa líšia v dosledku roznosti matíc D~2)a D(2)
(~~2)
=F- ~~2) - pozri [2]). Preto aj kovariančné matice
odhadov ~~2)a ~~2)sa od seba líšia: 1:tJ(2)= 1:~2)=F- 1:(2)=

-1:ij -1:ii, pozri [4]), potrebných na výpočet urču.
júcich elementov (dfžok polosí, rovníc osí, pre kontrolu
aj uhla rp) relativizovaných stredných elíps i-tého
bodu vzhradom na susedný j-tý bod v dvojetapovej
geodetickej sieti. Matice ~ii' 1:jj, 1:ii, 1:ji sú typu 2 X 2
a tvoria submatice globálnej kovariančnej matice. Vo
všeobecnosti možno totiž globálnu kovariančnú ma·
ticu dvojetapovej geodetickej siete tvorenej n bodmi
zapísať pomocou submatíc typu 2 X 2 takto (pozri
[4]):

1:11 1:12 '"

1:Ii·· ·1:In ~

.~~I •. ~2~ •• : : : . ~~ •••••••~~n.

1:iI

1:;2

'i~:'

~~2"'"

...

1:ij .. ·1:in

·~·n;'·'·'·~~n·J

kde 1:ii = cov (Yj, Y;). Náhodná dvojrozmerná premenná Yi odpovedá súradniciam i-tého bodu a Yi sú= 1:tJ(2)' V praxi sa však na odhad získaný štandardnou
radniciam j-tého bodu.
e
Proces relativizácie sa aplikoval na niektoré vybrané
procedúrou používa kovariančná matica v tvare 1:~2).
body 1. etapy (PI, P2, P4, Ps) a body 2. etapy BI, Bg,
V [2] je ukázané, že sa odlišuje táto kovariančná matiktoré tvoria dvojbod nachádzajúci sa najďalej od zaca tak od 1:~2),ako aj od 1:(2). Dosledok toho je, že exisčiatku. Zistilo sa, že ak sa uvažuje bod 1. etapy
tujú tri globálne kovariančné matice odhadu paravzhradom na susedný bod 1. etapy (PI -+ P2, P2 ---+ Ps),
metrov dvojetapovej siete.
existuje jediná relativizovaná stredná elipsa chýb
Pre odhad získaný štandardnou procedúrou ~s =
= (~~Il', ~~2)')' je globálna kovariančná matica 1:s, v uvažovanom bode, čo znamená, že obdive procedúry
dávajú rovnaký výsledok s rovnakou presnoťou.
respektíve 1:p (používaná v praxi) a pre odhad ~e =
= (~~2)', ~~2)')', získaný efektív~ou procedúrou, je glo- Ak sa uvažuje bod 2. etapy vzhradom na susedný
bodu 2. etapy, s ktorým tvorí dvojbod (BI -+ Bg),
bálna kovariančná matica 1:e. Struktúra týchto kovapotom existujú v bode BI tri relativizované stredné
riančných matíc je
elipsy chýb fp, fa, fe, ktorých umiestenie v rovine sa
nevermi líši (rpp ~ rpe ~ rps) a pri porovnaní verkcstí
~(1)
O'
1:p = [
1:(2) ,
nimi ohraničených oblastí platí fp C fe C fS' Výcho,
J).
diskom na výpočet určujúcich elementov relativizova.
1:(1)
ných stredných elíps chýb fp vybraných bodov siete je
~s =
cov «(J!2): (J~I)'),
globálna kovariančná matica ~p' Ak sa vychádza
z globálnej kovariančnej matice 1:", získajú sa určujúce
1:(1)
prvky relativizovaných stredných elíps chýb f~ a zo
1::e = [ cov «(J{2/
(J(I)')
1:e sa získajú dlžky polosí, rovnice osí a na kontrolu
e'
e
'
aj verkosť pootočenia rp relativizovaných stredných
Sú to štvorcové matice stupňa 26. Diagonálne bloky
elíps chýb fe uvažovaných bodov siete. Ukazuje sa, že
(1:~]) = 1:~I) = 1:(1) sú stupňa 14, 1:~2)=F- 1:~2), 1:~2)=F- relatívna presnosť umiestenia bodu B1 vzhfadom na bod
F 1:(2),1:(2) =F- 1:~2)sú stupňa 12) sú kovariančné matice
B3 sa líši podfa použitej výpočtovej procedúry práve
odhadov parametrov 1. respektíve 2. etapy. Matice
tak, ako to bolo v prípade globálnom, keď sa uvažovala presnosť určenia bodu vzhradom na zvolený súradniS', S~, O', ktoré sú typu 14 X 12, vznikli transpozíciou
matíc S, Ss, O a charakterizujú vzájomný vzťah
cový systém. Podobný výsledok dostaneme, ak sa uvaparametrov obidvoch etáp. Nulová matica O v 1:p žujú body 2. etapy vzhfadom na susedné body 1. etadeklaruje predpokladanú stochastickú nezávislosť bo- py - konkrétne bod B1 postupne k bodom Pv P2, P4
dov 2. etapy od bodov 1. etapy. Presnosť dvojetapovej
(symbolicky zapísané BI -+ PI, B1 -+ P2, B1 -+ P4) a posiete budovanej postupne charakterizuje v skutočnosti
dobne bod B3 postupne k bodom P2, Ps, P4 (B3 -+ P2,
B3 -+ Ps, B3 -+ P4) - tu tiež existujú v bode B1,
kovariančná matica ~s odhadu parametrov, získaného
štandardnou
procedúrou, ktorá zohradňuje vplyv
respektíve B3 tri relativizované stredné elipsy chýb fp,
vypočítaných súradníc bodov 1. etapy na určované
fs, fe pre každý z uvedených prípadov a platí pre ne
súradnice bodov 2. etapy - tento vplyv dokumentuje
zase vzťah fp C fe C fs. Konfidenčná oblast ohraničená
práve nenulová matica Ss' Zo štruktúry globálnych
elipsou fp je teda najmenšia a leží v konfidenčnej oblas·
kovariančných matíc vidieť, že 1:p # 1:." 1:p # 1:e. ti ohraničenej relativizovanou strednou elipsou chýb 8e,
Platí však aj 1:, # 1:e, pretože Ss # S v dosledku
ktorá je zase inkludovaná vo vačšej konfidenčnej ob·
roznosti odhadov parametrov 2. etapy ~~2) a ~~2), získalasti ohraničenej elipsou fs, no poloha osí relativizovaných štandardnou a efektívnou procedúrou. Teda
ných stredných elíps chýb fe a fs sa len málo líši
žiadne dve matice z uvedených troch globálnych ko(rps ~ rpe), na rozdiel od polohy osí elipsy fp (rpp sa
variančných matíc sa vzájomne nerovnajú. Každá je podstatne líši od rps). Proces relativizácie však vševýchodiskom pre vytvorenie relativizovaných kovaobecne zmenšuje nepomer verkostí konfidenčných oblastí ohraničených elipsami fp a fs a znaterne zbližuje
riančných matíc 1:i/i (platí vzťah 1:i/1 = 1:ii
1:jj s

o'

1

r

+
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B, -

Ba:

~ 100
a.

% =

!2
b 100 o/<o

=

8

B, -Pt:

B, -

p.:

67,29

%

77 , 09 o/<o

%~

100

100

% =

89,92

%

_ae 100
as

%=

98,91

%

100

% =

98,72

%

a.

~e

%=

56,98

%

~: 100

% =

70,14

%

56, 73

01
/0

100 o/<o --

~e

s

~a

s

8

% =

68,10

%

~ 100
as

% =

43,51

%

100

%=

60,69

%

~~ 100
s

~ 100
as

% =

60,54

%

~a

100

% =

61,32

%

~b 100 o/<o
s

100

% =

53,76

%

~

s

B, -

p.:

~P

p.:

~P

s

Ba -

P5:

~

a8

!2
b. 100 o/<o
Ba -

P,:

:p

~: 100

%=

100 o/<o

~a

=

=

99 , 21 o/<o
97,24

%

9942
o/<o
,

8

8

Ba -

100 o/<o

100

~P

%

S

~ 100
as

~a

100

~

=

66, 78 o/<o

s

%=

100 o/<0-'-

=

99,82

%

9994 o/<o
96 , 27 o/<o

100

%=

99,11

%

~: 100

% =

98,46

%

a.

100

%=

47,56

%

::

100

% =

99,82

%

~: 100

%=

57,86

%

~: 100

% =

99,48

%

8

relativizované stredné elipsy chýb ee a es - čo možno
vidieť v tabuIke 1, kde sa uvádza percentuálne porov.
nanie hlavných polosí (predstavujúcich maximálne
chyby) relativizovaných stredných elíps chýb ep a es,
respektíve ee a es a vedIajších polosí (ktoré reprezentujú
minimálne chyby) elíps ep a es, respektíve ee a es v uva·
žovaných bodoch.

Relativizované charakteristiky presnosti určenia bodu
dvojetapovej geodetickej siete závisia, ako vidieť
z uvedeného, od zvolenej výpočtovej procedúry a pri
postupnom budovaní siete aj od prístupu k pripájacím bodom - či sa tieto z hIadiska určovania súradníc
pripájaných bodov chápu ako bezchybné, alebo nie.
Relatívna presnosť bodu vzhIadom na susedný bod
siete, určená správne aplikovanou štandardnou pro·
cedúrou a charakterizovaná relativizovanou strednou
elipsou chýb Es, je velmi dobrá a v praxi netreba oby.
čajne použiť efektívnu procedúru, ktorá z hIadiska
realizácie potrebných výpočtov je náročnejšia než
procedúra štandardná.

[1] BJERHAMMAR, A.: Theory of errors and gene·
ralized matrix inverses. Amsterdam, EIsevier 1973.
[2] DANIELOV Á, E.: Príspevok k charakteristikám
presnosti etapovite budovaných geodetických sietí.
Geodetický a kartografický
obzor, 31/73, 1985,
č. 3, s. 57-60.
[3] KUBÁČEK, L.: Charakterisation
of the accuracy
of geodetic networks. In "Optimisation of design
and computation of control networks". Budapest,
Akadémiai Kiadó 1979, s. 523-536.
[4] KUBÁČEK, L.: On the stochastic relations between
the points of a geodetic network. Studia geoph.
et geod., 18, 1974, č. 1, s. 19-29.
[5] KUBÁČEK, L. - KUKUČA, J.: Nová základná
štruktúra charakteristík presnosti trigonometrickej
siete. In: Za další rozvoj geodézie v socialistickej
spoločnosti. Bratislava, SVTS 1975, s. 171-196.
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Geodetický
ročník

VEB Cad Zeiss Jena vstoupil na trh geodetických
přístrojů v roce 1981 s přístrojem RECOTA (obr. č. la,
2a), což je elektronický tachymetr (ET) s možností
interní i externí registrace a řadou pomocných funkcí.
V roce 1982 se objevil přístroj RETA, což je přístroj
RECOTA s nižší přesností měření směrů a s omezeným
počtem pomocných funkcí, avšak rovněž s možností
připojení externího registrátoru.
V této oblasti existuje ve světě celá řada dalších
výrobců ET (Kern, Opton, Wild, Topcon atd.). Pro
informaci jsou v tabulce č. 1 uvedeny zakladní provozní parametry vybraných ET, které jsou v současné
době na světovém trhu. Při pohledu na tuto tabulku
je zřejmé, že přístroje RECOTA a RETA plně do této
společnosti zapadají. Zde je nutno poznamenat, že vět·
šina výrobců geodetických přístrojů přistoupila i na
vývoj a výrobu vlastních systémů automatické regist.
race, které jsou zpravidla nekompatibilní se zařízeními
ostatních výrobců. Nákup samotného ET bez doplňkových zařízení znamená většinou "přetržení" opti.
málního systému pro sběr, přenos a zpracování dat.
Toto "přetržení" se platí velmi draho a často snižuje
efektivnost využití nákladné techniky z dovozu.
Je proto třeba, aby rozhodování o nákupul těchto
přístrojů předcházela podrobná analýza te~hnické
základny příslušného pracoviště a jeho pracovní náplně
v nejbližších 3-7 letech. Ani ta nejprogresivnější
technika nemůže být přínosem, jestliže není vzájemně
kompatibilní a jestliže není volena s ohledem na úkoly,
které s její pomocí mají být zabezpečovány.

2.1 Popis

pi'ístroje

a RETA
RECOTA

resp.

číslo

7/1985

obzor

171

Ing. Václav Šanda'
Výzkumný ústav geodetický, topografický
a kartografický

Elektronické tachymetry RECOTA
a RETA firmy VEB Carl Zeiss Jena

2. I)H troje RECú'L\

a kartografický

31/73,

RETA

V obou případech se jedná o velmi robustní kompaktní
přístroj se zdrojem proudu přímo zabudovaným v přístroji. 1:: obou přístrojů je též možnost připojení na
libovolnou externí 12 V baterii kabelem, který je
součástí výbavy přístroje.
V rozšířeném tělese dalekohledu je vedle optiky též
většina měi'icího systému délek a směrů spolu s automatickou regulací intenzity signálu.
Směrová měření se provádějí dynamickým postupem s diametrálně odečítaným kruhem. V přístrojích
je použit dvoustupňový systém odečítání směrů,
u kterého se hrubá hodnota směru získá elektrooptickým snímáním bodového kruhu a jemná hodnota se
určí pomocí interpolačního systému proměřením intervalu vůči pevnému indexu.
Dále je možno při měření vodorovných směrů nastavit
kromě běžného pravostranného též levostranné odečítání.
Interní baterie obou přístrojů je možno dobíjet
a mají kapacitu 1,8 Ah. S každým přístrojem jsou
dodávány dvě sady těchto baterií. Životnost jedné
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Výrobce
OznačenI sestavy popř.
jednotlivých zař1zenI

Hmot.
nost
[kg]

E2

+

jednotlivých zaří·
zení

KERN
+ DM503 +
R48 + DIF

T2000s

WILD
+ DHL(5)
GRE 3

+

ZEISS JENA
RECOTA

+

OPTON
ELTA 2

I

E2: 8,7 kg
baterie 10Ah: 5,4kg
DM503: 1,6 kg
R48: 0,5 kg

T2000S 8,9 kg
batreie 0,9 kg
GRE 3 0,8 kg

RECOTA s pamětí
a s baterií 12 kg

ELTA2 se záznam·
níkem a s baterií
13,5 kg

16,5 kg

10,6 kg

12 kg

13,5 kg

1 : 1,5/3,0
3 : 2,0/4,5
7 : 2,5/5,5

1 : 1,2/3,5
3 : 1,5/5,0
7 : 1,7/6,0

1 :
3 :
7 :
21:

3 : 1,6
9 : 2,5
18 : 4

Přesnost délek
Přesnost směru

±(3 mm+2ppm)
± 1,5ee

±(5 mm+5ppm)
± 1.5ee

±(5mm+2ppm)
±5ee

±(5mm+2ppm)
±1/2
Hor/vert.

Typ registrace

Externí registráto~

Exter. registr.

Interní popř.
exter. registr.

Interní popř.
exter. registr.

Poznámky

S využitím DIF
a HP41C volně pro·
gramovatelné libo·
volné úlohy

Programovatelné
v jazyku BASIC
Výměnný progra·
mový modul.

Pevně zabudované
postupy měření
a výpočtu rů;?;ných
úloh. Možno libo·
volně kombinovat

Pevně zabudované
geodetické úlohy

AGA
136

ZEIS
RETA

celkové
sestavy
Dosah
Počet hranolu:
. (špatné/výborné
podmínky)
.

I
OPTON
ELTA 46 R

AGA
140

ELTA 46 R 6,5 kg
REC 200
0,6 kg

AGA 140 8,5 kg
2,- kg
baterie
GEODAT 0,6 kg

7,1 kg

11,1 kg

3 : 1,6/2,0
9:3
±(5mm+2ppm)
± 10ee

1
3
6
8

:
:
:
:

.••....
~'.'''''''''
AGA 136

0,8/1,0
1,2/1,5
1,5/2,0
2,0/3,9

RETA s baterií Il,kg
MICRONIC 445

8,5 kg
baterie
2,- kg
GEODAT 0,6 kg

11,1 kg

2,5
3,5
4,5
5,5

1
3
6
8

±(5mm+5ppm)
±6ee

:
:
:
:

NIKON
DTM-l

DTM·l 8,5 kg
DR-I
0,5 kg

9,0 kg

\

1,0
1,4
2,0
2,3

I
3
7
21

±(5mm+5ppm)
± 10ee

:
:
:
:

0,8/1,0
1,2/1,5
1,5/2,0
2,0/3,0

±(5mm+2ppm)
± 10ee

I

1 : 2,1/1,6
3 : 1,8/2,3

\

I ±(5mm+5ppm
e

xD)

i ±2 .,

I
,

Externí registrátor

Externí registrátor

Externí registrátor

Externí registrátor

i

Experní registrátor

I
I
I
i
I

I

baterie je podle ověřovacích zkoušek provedených
v rámci testování 4,5 hod. nebo 800 délek. Výměnu
baterií je možno provést kdykoliv v průběhu měření,
neboť s využitím speciálního kabelu z vybavení přístroje nedojde k přerušení elektrického proudu, což
je výhodné při provádění složitých měřických postupů
hlavně u přístroje RECOTA.
Optická centrace je řešena originálním postupem,

kdy je nutno otočit dalekohled tak, aby okulár směřoval k zenitu a speciální západka zaaretovala dalekohled v této poloze. V tomto případě okulár optic.
kého dostřeďovače, který je umístěn na spodní straně
dalekohledu, je otočen k observátorovi stojícímu na
straně hlavního ovládacího panelu (v první poloze).
Ustanovky jsou stejného typu a provedení jako
u Theo 010 A.
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Atm
0-9
Střední chyba
měřené vzdálenosti
- Střední chyba směru
měřeného ve dvou
polohách dalekocc
hledu
- Dosah ... 1 hranol
1000 m
3 hranoly
1500 m
7 hranolů
2000 m
21 hranolů
3000 m
- Doba jednoho měření
9 sec.
- Jednoznačný údaj
měřené vzdálenosti 9 999,999 m
- Rozměry (m)
0,28 X 0,12 X
X 0,42
- Hmotnost (kg)
12
- Rozsah pracovních
teplot (°0)
- Zvětšení optické
centrace
- Minimální zaostřovací
vzdálenost centrovače
- Přesnost optické
centrace na vzdálenost 1,5 m
- Stabilizace indexu
výškového kruhu
= pracovní rozsah
= střední chyba
urovnání
- Výchozí atmosférické
podmínky
t = 15°0; P =

...
C
F
REG ., .
CA . ..
P
RF
...

-

±5

8000 m
0,265 X 0,12
X 0,36
11

X

LI
Hs

Hz
V
D
T
. ..
Atm
0-9
P
...

I

98,7 kPa

= 740

Ovládání přístrojů se děje pomocí ovládacích panelů
umístěných v I. i II. poloze dolekohledu. Ovládací
panely v I. poloze obsahují u přístroje REOOTA 4
a u pi'ístroje RETA 2 osmimístné LOD displeje a 24
tlačítek (viz obr. č. lb) a 2b).
Displeje AI-A3 resp. AI jsou určeny pro vyjádření
měřených, vložených nebo vypočtených veličin spolu
se znaménkem, displej A4 resp. A2 ukazuje 3 resp. 1
charakteristické dvojčíslí hodnot na displejích AI-A4
resp. AI'
Displeje lze v pi'ípadě potřeby osvětlit.

LIb
CA
C
F
REG

modrá'
} tlačítka
černé
tlačítko

Tracking

I

žlutá
tlačítka

horizontální úhel
vertikální úhel
žlutá
horizontální délka
tlačítka
vytyčovací funkce - Tracking
zelená
atmosférická korekce
} tlačítka
číslice
číslo cíle
modrá
dodatečná informace
převýšení
tlačítka
vyvolání údajů
vymazání údajů
červená
další tunkce tlačítek
} tlačítka
registrace

I
I

Veličiny označené na tlačítkách menším písmenem ve
druhém řádku značí další funkce tlačítek a vyvolávají
se u obou přístrojů tlačítkem (F).
Pokud následuje za I údaj označený velkým písmenem, není nutné používat tlačítka F. V případě, že se
zadává záporná hodnota, vyťuká se nejprve číslo a potom znaménko.
Dalším symboly uvedené na tlačítkách, viz obr. lb,
2b, 3 a 4 mají následující význam.

Displej

A,

i

Displej

A,I

I

Displej

A,

I

Displej

A.I

Obr.
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I

I

tlačítek u přístroje REOOTA:

. . . šikmá délka
horizontální úhel
vertikální úhel
vytyčovací funkce výška

červená
} tlačítka

kolimační chyba
indexová chyba
součtová konstanta
výška stanoviska
dodatečné informace
. .. číslo cílového bodu

P

(14985570 Hz)
Měření odklonu osy
alhidády od svislice
= pracovní rozsah ±300cc
= střední chyba
svislé polohy
±1 cc

Ds
Hz
V
T
H

c
i

I

Torr

Význam jednotlivých

zelená
} tlačítka

Symboly za I označené malým písmenem označují
vždy údaje vkládané číslicovými tlačítky. Jedná se
o hodnoty:

e = 1,3 kPa = 10 Torr
-

atmosférická korekce
číslice
znaménko vymazání údajů
další funkce tlačítek
registrace
vyvolání údajů
vložení polárních souřadnic
vložení pravoúhlých souřadnic
desetinná tečka

lb

c;)y~8®0
~~~©~~

I

~CJ~@~~

~QQ~~§

Uspořádání
ovládacího panel1t
RECOT A v 1. poloze dalekohledu

přístroje
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Obr. 2b Uspořádání ovládacího panelu přístroje REGOT A ve 11. poloze dalekohledu

Požadované symboly
funkce se volají pomocí
tlačítka (F), které se stiskne jednou nebo vícekrát.
x, y
x', y'

-

T

-

n(s)
Hzo

-

-

P
k

Hz'
D'
H'
h

-

RE
-l/J

8M
HT
R ~R

-

R' ~ R' L

AA
Z

T

-

pravoúhlé souřadnice
pravoúhlé souřadnice
doba měření délky
měření směrů v skupinách
vložení hodnoty základního vodorovného směru
poloměr vrhačského kruhu (pro sport)
výška pevného bodu na výpočet výšky
vodorovné osy přístroje
výška hranolu - reflektoru
teplota °C při atmosférické korekci
tlak vzduchu v kPa pro atmosf. korekci
refrakční koeficient
daný vodorovný směr pro vytyčování
daná vodorovná délka pro vytyčování
daná výška vytyčovaného bodu
výška přístroje vložená a měřená mechanicky
volně volitelné číslo
číslo stanoviska
vložená hodnota vodorovného směru
nebo přebraného z displeje
měření vodorovné délky, vložené nebo
přebrané z obrazovky - displeje
protínání zpět
negativní orientační směr
měření úhlů v skupinách
Helmertova transformace
převod z pravoúhlých souřadnic x, y na
x', y'
převod z pravoúhlých souřadnic x', y'
na x, y
oměrná
nepřímo měřená délka (používaná ve
sportu)
převod z pravoúhlých souřadnic na polární souřadnice
převod z polárních souřadnic na pravoúhlé souřadnice
výška přístroje
justování záměrné osy
levosměrné narůstání vodorovných úhlů
plynulé měření, tracking pro Ds, Hz a V
vyvolání střední chyby měřené délky
a úhlů

u

-

B
Rs

-

H

-

plynulé měření chyby vertikální osy
pomocí elektronické libely
přebírání měřené délky D jako základny
přebírání x, y z Helmertovy trandor.
mace jako souřadnice stanoviska pří.
stroje x., V.
měření a výpočet. D, Hz a H = H' - H

Ovládací panel (viz obr. č. 3 a 4) ve II. poloze obsa.
huje pouze 2 LCD displeje a to na prvém displeji se
objeví hodnota veličiny z AI a na druhém charakteristické dvojčíslí údaje, a 10 tlačítek (pouze tlačítka nutná pro měření a ovládání přístrojů v této poloze).
Dále jsou oba přístroje vybaveny osvětlením nitkového kříže a vyhledávacím reflektorem. Osvětlení se
zapne tlačítkem, ale nejpozději po 30 sec. se automaticky vypne z důvodu úspory energie.
Pro zvýšení rychlosti měření a zjednodušení obsluhy
jsou oba přístroje vybaveny akustickými signály.
Nedostatečná
intenzita přijímaného signálu nebo
přerušení měřícího paprsku při měření délek se signalizuje trvalým tónem 1,4 kHz (tón č. 1). Při chybě
obsluhy nebo přístrojevé chybě, stejně jako při potřebě
výměny baterie zazní trvalý tón 0,8 kHz (tón č. 2)
a zároveň se objeví na displeji AI dvouciferný kód
chyby se třemi následujícími tečkami. Celkem existuje
cca 100 chybových kódů - chyb. Krátký tón zazní
vždy, objeví.li se na displeji nula nebo hodnoty po
zapnutí přístroje popřípadě po skončení procesu
měření, výpočtu, převzetí do paměti nebo registrace,
po stisknutí libovolného tlačítka nebo zapnutí startovacího tlačítka.

080880
800888
808@8@
(;000008
Obr. 3 Uspořádání ovládacího panelu přístroje RET A
v 1. poloze dolekohledu

®808
Obr. 4 Uspořádání ovládacího panleu přístroje RET A
ve II. poloze dalekohledu
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Krátký tón signalizuje vždy správný postup a možnost pokračovat. Trvalý tón č. 1 upozorňuje na nutnost
lepšího zacílení, zatímco trvalý tón č. 2 upozorňuje
na chybnou manipulaci.
Přístroj RECOTA má tyto funkce:
-

-

-

kompenzace vlivu odchylky osy alhidády od svislíce
oprava kolímační chyby
oprava indexové chyby
fyzikální redukce měřených délek (teplota a tlak)
oprava z refrakce
adiční konstanta = dálkoměru
= odrazného systému
vložení výšky stanoviska
vložení výšky odrazného systému nad cílem
číslo stanoviska, cíle
vytápění displejů při nízkých teplotách
měření horizontálních směrů s nulováním počátečního směru
měření vertikálních směrů
měření převýšení nebo přímo výšek cílových bodů
vytyčování
= na základě pravoúhlých souřadnic stanoviska
a cíle se automaticky vypočtou polární vytyčo.
vací prvky, vytyčení bodu, kontrolní zaměření
a automatický výpočet příčné a podélné odchylky bodu
výpočet souřadnic stanoviska
= výpočet výšky ze sousedních bodů
= protínání zpět (ze 3 nebo 4 bodů)
= protínání z délek (ze 2 nebo 3 bodů)
= kombinované protínání (ze 3 nebo 4 bodů)
výpočet souřadnic cílového bodu
transformace polárních souřadnic na pravoúhlé
Helmertova transformace
výpočet oměrných mezi sousedními body (max.
8 bodů).

Z uvedených funkcí je možno stavebnicovým způso.
bem vytvořit pracovní postupy pro libovolné druhy
prací.
Funkce přístroje RETA jsou tyto:
-

-

měření horizontálních směrů
měření vertikálních směrů s opravou o indexovou
chybu
měření šikmé délky s redukcí na atmosférické
podmínky, opravou o adiční konstantu a fyzikální
redukci
výpočet redukované vzdálenosti s ohledem na zakřivení Země
výpočet výškového rozdílu s uvážením zakřivení
Země
nulování počátečního směru
volba jednotek m/stopy, 360 °/400 Gon.

Startovací točítko, což je oproti obdobným přístrojům zvláštnost, je umístěno na pravém boku přístrojů
a zapnutí měření se děje jeho otočením na libovolnou
stranu alespoň o jeden zoubek.

3. Výsledky a poznatky získané při testování přístroje
RECOTA
V prosinci 1982 byla dodána první RECOTA do ČSSR
a Výzkumný ústav geodetický, topografický a karto·
grafický (VÚGTK) obdržel tento přístroj k odzkoušení, ověření funkcí, vytvoření zkráceného návodu k používání a odzkoušení vestavěných programů. Vzhle·
dem na klimatické podmínky a krátkost doby byly
provedeny pouze vybrané zkoušky a tyto nebyly vícekrát opakovány za různých podmínek s různými ob·
servátory.
Předmětem ověření a zkoušek byly tyto parametry
a funkce:
1. Konfigurace základní dodávky.
2. Napájení.
3. Obsluha.
4. Přesnost měření délek.
5. Hodnota součtové konstanty.
6. Vliv počtu hranolů na měřenou délku.
7. Modulační frekvence.
8. Krátkoperiodická chyba.
9. Vliv chyby v cílení na měřenou délku.
10. Vliv natočení hranolu na měřenou délku.
11. Přesnost měření směrů.
12. Úplnost a funkčnost zkráceného návodu a jeho
doplnění a upravení.
Nebudeme se zabývat výsledky jednotlivých zkoušek, ale zaměříme se pouze na ty, které mají vliv na
použitelnost přístroje v podnicích.
Základní dodávka obsahuje 3 transportní bedny,
z čehož:
1. obsahuje vlastní přístroj RECOTA, tlakoměr, teploměr, náhradní zdroj, kabely, krosnu a drobné
pomůcky,
2. a 3. obsahuje vždy 2 trojnožky, optické centrovače,
olovnice, jednoduché hranoly a 1 hranol na výtyčku.
Dále jedna z beden obsahuje 2 cílové terče s jed.
noduchým hranolem a druhá bedna jeden cílový
terč s jednoduchým hranolem a jeden držák se sed·
minásobným hranolem.
Dále je ve vybavení malá kompaktní nabíječka
(110, 127,220 a 240 V) a pouzdro s přídavným zařízením pro podrobné měření. Z hlediska využívání je
vhodné tuto výbavu doplnit o 2 ks náhradních baterií,
2 ks tachymetrických stativů a případně o zalomený
okulár.
Zde je nutno se zmínit o skutečnosti, že transportní
bedna, v níž je umístěna krosna, na níž je uchycen
vlastní přístroj RECOTA, je oproti velikosti př'ístroje
zbytečně velká a vyjmutí krosny z bedny je možné
teprve po vyjmutí přístroje RECOTA, což zbytečně
komplikuje provoz, neboť k tomuto je třeba dvou
pracovníků. Též horní zajištění přístroje v krosně je
pro další transport na zádech nevhodné (možnost náhodného uvolnění páčky aretující horní zajišťovací
desku v uzavřené poloze při transportu). Přenášení
vlastní transportní bedny, s přístrojem RECOTA
uvnitř, na zádech pomocí popruhů z výbavy stroje,
je vzhledem k rozměrům nevhodné. Transportní bedny
č. 2 a 3 jsou uzpůsobeny pro přenášení v ruce a jejich
vnitřní uspořádání, velikost a hmotnost odpovídají
požadavkům.
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K vlastní obsluze přístrojů RECOTA a RETA je
nutno upozornit na tyto připomínky:
1. Při prokládání dalekohledu je nutno držet dalekohled pouze za okulár nebo zaostřovací objímku, přičemž se velmi často pohne se zaostřením jak nitkového kříže, tak i obrazu.
2. Hrubé a jemné ustanovky horizontálního a ve~
kálního směru jsou značně utopeny v přístroji, což
značně zdržuje obsluhu, hlavně ve II. poloze.
3. Startovací točítko je ve II. poloze špatně dosažitelné, neboť vadí reostat světlometu a vypínač.
Přesnost měření délek byla testována jak na laboratorní základně délky 30 m ve VúGTK, tak v terénu
na základně ve Hvězdě. Z rozboru měřených hodnot
bylo zjištěno, že empirická vnitřní chyba jednou
měřené délky s vyloučením vlivu adiční konstanty je
v laboratorních podmínkách mL = ±7,4 mm. Dále
byl z porovnání výsledků prokázán vliv prostředí na
měřenou délku a to hodnotou ±2,2 mm pro jeden
hranol a ±1,5 mm pro trojitý hranol. Zde je nutno
upozornit na nahodilý jev, který nastává při opakovaném měření téže délky. Na základě zkoušek, při
nichž bylo měřeno cca 200 délek vždy min. 10 x, je
možno s dostatečnou jistotou tvrdit, že přibližně každá
15.-20.-tá délka je špatná (chyba cca 10-20 mm od
průměru ostatních).
Hodnota součtové konstanty byla zjišťována na
základě proměření porovnávací základny Hvězda ve
všech kombinacích. Hodnotasuučtové konstanty urče-

ná z rozdílů mezi měřenou a danou délkou, získaná
pomocí vyrovnávací přímky byla:
-

pro jeden hranol

c = (+1,31 ± 2,12) mm -

pro trojitý hranol
c = (+3,41 ±1,85) mm -

(7,45 ± 4,71).1O-6D
(15,19 ± 3,71) .1O-6D.

Výsledky potvrdily údaje výrobce s určitou odchylkou
ve velikosti násobného členu.
Při zkouškách byla též zjišťována krátkoperiodická
chyba. Výsledky jsou uvedeny na obrázku 5 a 6.
Vliv' této chyby se projeví pouze u některých druhů
prací a to tam, kde je požadována vysoká přesnost ve
vzdálenosti dvou sousedních bodů.
Na základě zkušeností s ověřováním přístroje
EOT-2000 a dalších typů dálkoměrů byla i u přístroje
REC OTA provedena zkouška vlivu chyby v cílení na
měřenou délku. Zkouška byla provedena zvlášť pro
horizontální a vertikální směr, a to pro délky 20, 30
a 100 m.
Výsledky jsou uvedeny na obrázku č. 7 a 8. Z nich
plyne, že pro délky do cca 70 m je nutno cílit velmi
pečlivě - vzdálenost od středu hranolu musí být
menší než 10 mm. Vliv této chyby se projeví též
pouze při velmi přesných měřeních.
Vliv natočení hranolu vůči měřené délce byl oveřován na délkách 30 a 100 m. Výsledky měření s proloženou vyrovnávací křivkou jsou uvedeny na obrázcích
Č. 9 a 10. Z nich vyplývá, že pro velmi přesná měření
(chyba <2,5 mm) je nutno hranol zacílit s odchylkou
maximálně 5,5 gon (5°). Pro běžná měření (chyba
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<5 mm) je nutno hranol zacHovat s odchylkou maxi·
málně II gon (10°). S ohledem na zjištěné hodnoty je
nutno volit i umístění hranolů (stativ, výtyčka ... ).
Pro ověření přesnosti měření horizontálních
byla proměřena osnova 4 směrů v 10 skupinách
měřiči. Byly zjištěny tyto hodnoty:
- průměrná kolimační chyba
- střední chyba směru měřeného v I skupině

směrů
dvěma
Vliv

-34cc

±7,6cc

Vertikální směry byly testovány obdobným způsobem a bylo docíleno těchto výsledků:
- průměrná indexová chyba
-I cc
- střední chyba 1 měřeného směru opraveného o průměrnou hodnotu indexové chyby
±7,3cc
- střední chyba zenitového úhlu při měření v obou
polohách opraveného o zjištěnou hodnotu indexové
chyby
±6,Occ
V rámci zkoušek byl též upraven "Stručný návod
k použití RECOT", a byl přeložen a na základě zkoušek opraven "Návod" k použití přístroje RECOTA.
Dále byl připraven návod na registraci údajů do FSI
1016, což je interní záznamník a použití DTK-I, což
je přístroj pro převod a kontrolu dat. Podrobný popis
možných programů a funkcí je nad rámec této infor·
mace.
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Obdobné zkoušky budou provedeny i s prvým přístrojem typu RETA a to tak, aby pracovníci dostali
do ruky přístroje již odzkoušené a znali jeho charakteristiky.

1. RECOTA - rozsáhlé vytyčovací práce na stavbách spojené s operativním zhušťováním podrobného
bodového pole s velkoplošnou tachymetrií;
2. RETA - velkoplošná tachymetrie.

4. Registrace údajů a výpočetní modul

Z překládané informace vyplývá, že oba typy přístrojů mohou najít efektivní uplatnění v současné čs.
geodetické praxi pouze za předpokladu dořešené hardwarové a softwarové kompatibility jejich automatické
registrace s výpočetní technikou JSEP a SMEP.
Za perspektivní lze považovat pouze registrátory
vyráběné v některé ze zemí RVHP.
Úspěšné nasazení těchto přístrojů je též podmíněno
zabezpečením rychlého a operativního servisu, bez
nutnosti zasílání přístrojů do výrobního závodu. Nelze
rovněž opomenout pravidelné ověřování (komparaci)
přístrojů.
V této souvislosti je třeba rovněž upozornit, že pro
celou řadu běžných geodetických prací je stále ještě
výhodnější použít malého nasazovacího elektronického
dálkoměru s dosahem do 2 km a střední chybou do
±1O mm/km. Doufejme, že se dostupný přístroj obdobných parametrů objeví brzy i na našem trhu.

Přístroj REC OTA umožňuje registraci měřených i klávesnicí ukládaných hodnot s využitím interního i externího záznamníku.
Jako interní záznamník je určena paměť označovaná
FSI 1016, vkládaná do pravé vidlice přístroje. Vyba.
vení hodnot uložených v této paměti se děje pomocí
přístroje pro převod a kontrolu dat DTK-1. Jedná
se o kontrolní zařízení umožňující kontrolu popř.
opravení údajů uložených v paměti a vložení dodatečných informací. Všechny údaje se zobrazí na obrazovce
a po jejich kontrole - úpravě se pomocí převodníku
převedou do paměti počítače, který údaje archivuje
a zpracovává.
Systém propojení DTK-1 s počítači řady SMEP
zatím vyřešen není, avšak intenzivně se na něm pracuje. Jako externí záznamník je možno standardně
připojit záznamník MICRONIC 445 L (NSR), zatím
ale rovněž bez možnosti převodu na systém JSEP
a SMEP.
Zde je nutno se zmínito výpočetním modulu, což
je vlastně paměť s pevně nahranými programy, která
se zasunuje do levé vidlice přístroje RECOTA.
V současné době se dodávají tři různé moduly s různou funkcí a při objednávce je třeba typ uvést.
Jedná se o typy:
PR 4 -

Pracuje. pouze ve spojení se záznamníkem
MICRONIC 445 L a má všechny programy.
PR 5 - Pracuje ve spojení s FSI 1016 i MICRONIC
445 L, nemá protínání z délek a kombinované
protínání.
PR 6 - Pracuje pouze ve spojení s FSI 1016 a nemá
Helmertovu transformaci a kombinované protínání.

LITERATURA:
[1] DEUMLICH, F.: Elektronische Tachymetrie
modernes Verfahren hoher Effektivitii.t, Vermessumgtechnik, 1979, Č. 11, str. 361-366.
[2] Firemní literatura VEB Carl Zeiss Jena k přístrojům
RECOTA a RETA.
[3] Firemní literatura Wild, Opton, Kern, Topcon.
[4] !IAUF, M.: Elektronické teodolity a tachymetry.
CVUT Praha, 1981.
[5] MICHALČÁK, O.: vývojové trendy elektronických
tachymetrů a dálkoměrů. Geodetický a kartografický obzor, 1983, Č. 11, str. 289-297.
[6] SCHLEMMER, H.: Aktuelle Instrumentenkunde.
3. Lieferung, Herbert Wichmann Verlag, Karlsruhe,
1979.
[7] ŠANDA, V.: Zpráva p ověření elektronického tachymetru RECOTA. VUGTK, Zdlby, 1982.
Do redakce došlo: 29. 1. 1985
Lektoroval:
Ing. Václav Slaboch, Csc., ČÚGK

Základní parametry záznamníků jsou:
FSI 1016

...

Kapacita 16 K slov (1000 řádků = 200 bodů)
Hmotnost 0,37 kg
Doba uchování dat cca 3 měsíce
MICRONIC 445 L ... Kapacita 32 K znaků (1000
bodů)
Doba uchování dat cca 3 měsíce
Hmotnost cca 0,40 kg.
Přístroj RETA zaznamenává měřené údaje pouze
na externí záznamník typu MICRONIC 445 L (NSR),
což vzhledem k jeho obtížnému získání a nekompaktibilitě s počítači řady JSEP a SMEP značně omezuje
její použití. Použití záznamníku vyvíjeného v MLR
(typ KATA) je zatím ve stadiu ověřování.

Na základě vlastních zkušeností získaných při ověřování přístroje RECOTA a z literatury [2], [5] a [7]
je možno usuzovat o následujícím nasazení přístrojů
RECOTA a RETA:

Pro příští GaKO připravujeme:
J.: Apriorní rbzbor přesnosti směrových a délkových měřen\í v blokové tachymetdi

JANDOUREK,

WEIS, G.: Podmien\kové vyrovnanie pri urěovaní
po!ohov'ých zmien!··bodov metódou priest,orovej
zámernej priamky
RINDA, J.: AktuállJiÍproblémy geodetické kOnltrlolystability turbos\oustrojí jaderné
elektrárlny Dukovany v období vtstiavby

,PAŽOUREK,' J. -
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Ing. Helena Žaarová,
SÚGK.
Ing. Václav Slaboch. CSc .•
ČÚGK

Spoločná tematická súťaž p-re vynálezcov
a zlepšovatel'ov rezortu SÚGK a ČÚGK

I. ČAS'I'
SLOVENSKÝ ÚRAD GEODÉZIE
A KARTOGRAFIE (SÚGK)

8. Zdovodnenie
národohospodárskeho
a spoločenského
významu
rozbor
technickoekonomickej
efektívnosti:
Vyriešením problému sa dosiahne urýchlenie a skvalitnenie fotoprodukčných prác.

PROGRAMOVÉ
ZABEZPEČENIE
VÝPOČTU NASTAVOY ACÍCH PRVKOV
REPRODUKČNíCH
KAMIER
2. Lehota
3. Odmena:

na vyriešenie
4000,-

úlohy:

31. 12. 1985

Kčs

4. Doterajší
stav a jeho technickoekonomické
nevýhody:
Nastavovanie prvkov reprodukčných kamier pri
fotografovaní predloh sa vykonáva skusmo na
meračskej matnici premeriavaním priemetu predlohy. Reprodukčné kamery sa s výhodou používajú
aj na odstraňovanie zrážok a rozmerových zmien
predloh. Rozmerové zmeny predloh na plastických
fóliách, ktorých príčinou sú bud litografické zásahy,
vplyv času alebo tiež sposob ich výroby, majú
vačšinou afinný charakter. Odstránenie takýchto
zmien predloh prostredníctvom reprodukčnej kamery sa nedá realizovať priamo, ale len cez minimálne dve čiastkové centrálne projekcie s vlastným
úbežníkom.
Pri odstraňovaní rozmerových zmien a zrážok
sa postupuje tak, že sa premeria predloha (obyčajne
rám mapy) na ortogonálnom koordinátografe a v prí.
pade potreby sa vynesú skeletové body podfa
známych súradníc rohov rámu mapy. Zisťovanie
účinku zmien nastavovacích prvkov na polohu
skeletových bodov zobrazených na meračskej matnici a rozhodovanie o počte zobrazení (v prípade
zrážky perspektívnej povahy jedna snímka,
pri afinnej zrážke vždy aspoň dve snímky) sa vykonáva empiricky. Je to časove vefmi náročná rutinérska činnosť bez záruky dokonalého výsledku.
5. Popis
úlohy
a jej
technickoekonomické
požiadavky:
Úlohou je programove zabezpečiť výpočet nastavovacích prvkov reprodukčných kamier a vypracovať
technologické postupy climinácie zrážok snímaných
predloh pre konkrétne kamery v podnikoch Geodézia v krajoch SSR a v Slovenskej kartografii, n. p.,
(SK) Bratislava. Kamery:
Geodézia, n. p., Bratislava - Olymplux K,
Geodézia, n. p., l'rešov - Klimsch K 66,
Geodézia, n. p., Zilina - AHZ 78 K,
SK Bratislava - Klimsch Super Autohorica 2000.
Všetky Geodézie, n. p., sú vybavené programovatelnými kalkulačnými strojmi značky Hewlett·Packard. Programové zabezpečenie sa vyžaduje
v jazyku BASIC pre programovatefné kalkulačné
stroje, prípadne pre SMEP.
6. Technickoekonomické
informácie
o stave
techniky:
KLIMSCH + CO.: Kartografische Entzerrung.
SCHROTH R.: Rechnergestiitzte kartographische
Entzerrung mit Reproduktionskameras.
Kartografische Nachrichten, 1982, č. 3.
7. Riešitefom
úlohy odpovie
na dotazy:
Ing. Klaus Gartner, SK, Bratislava, Pekná cesta 17,
834 07 Bratislava (telef6n 282 001, 285 822).

9. Záruky
využitia
vyhodnotených
návrhov
riešenia
- termín - kde:
V podnikoch Geodézia, v krajoch SSR a v SK
Bratislava, ihned po vyhodnotení návrhov.
10. Názov a sídlo organizácie,
u ktorej sa podávajú návrhy
riešenia:
Výskumný ústav geodézie a kartografie (VÚGK),
Chlumeckého 4, 82662 Bratislava.
11. Prieskum
prospešnosti
vykoná:
SK Bratislava, Pekná cesta 17, 834 07 Bratislava.
Tematická
1. Názov

úloha č. 2/1985
úlohy:

SYSTÉM AUTOMATIZOVANÉHO
ÚČTOVANIA PRÁC
V OPERAČNOlll
PROSTREDÍ
OS/JSEP NA REZORTNOM VÝPOčTOVOM SYSTÉME EC 1033
2. Lehota
3. Odmena:

na vyriešenie
4000,-

úlohy:

31. 12. 1985

Kčs

4. Doterajší
stav a jeho technickoekonomické nevýhody:
Rezortný výpočtový systém EC 1033 je vybavený
operačnou pamaťou 512 kilobyte (Kb) s plánovaným
rozšírením na 1 megabyte (Mb). Požiadavky jednotlivých užívatefských úloh, spracovávaných v súčasnosti na rezortnom výpočtovom systéme vyžadujú taký rozsah operačnej pamati, že súčasne
možu byť spracovávané v priemere tri úlohy.
Evidencia takéhoto počtu súčasne spracovávaných
úloh je vykonávaná ručne na predpísanom tlačive
bez použitia automatizovaného účtovania spotreby
strojového času. Ručná evidencia s úmerným delením spotrebovaného času na jednotlivé úlohy je
vyhovujúca, avšak vyžaduje aby všetky súčasne
spracovávané užívatelské úlohy boli zadávané jedným užívatefom, ktorý zároveň vykonáva úhradu.
5. Popis
úlohy
a jej
technickoekonomické
požiadavky:
Rozšírením operačnej pamati výpočtového systému
EC 1033 na kapacitu 1 Mb je možné spracovávať
vačší počet úloh súčasne. Za tejto situácie nebude
možné použiť ručnú evidenciu spotreby strojového
času.
Navrhované riešenie úlohy má zabezpečiť automatizované získavanie:
- údajov pre následné účtovanie prác v hodinách
a v Kčs,
- sumárnych hodnot spotreby strojového času
v počte hodín a v Kčs za zákazku a agendu,
- prehladu o spotrebe strojového času podfa jednotlivých zúčtovacích čísiel a druhov agend,
- prehfadu o úspešnosti prípadne neúspešnosti
spracovania úlohy z hIadiska operačného systému,
- informácií o spracovávaných úlohách.
Riešenie úlohy má zvýšiť operatívnosť v získavaní
údaj ov pre fakturáciu spotreby strojového času
a musí byť v súlade s platnými cenovými predpismi
v oblasti využívania výpočtovej techniky.
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6. Technickoekonomické
informácie
techniky:
Rezortný výpočtový systém EC 1033.

o stave

1. Názov

7. Riešitefom
úlohy odpovie
na dotazy:
Ing. Juraj Vališ, CSc., VÚGK, Chlumeckého
826 62 Bratislava (telefón 228 173, 292 173).

4,

9. Záruky
využiti a vyhodnotených
návrhov
riešenia
- termín - kde:
Výsledok riešenia sa využije hned po overení riešenia
v Geodetickom ústave, n. p., (GÚ) Bratislava.
10. Názov
a sídlo
organizácie,
u ktorej
podávajú
návrhy
riešenia:
VÚGK, Chlumeckého 4, 82662 Bratislava.

sa

11. Prieskum
prospešnosti
vykoná:
GÚ, Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava.

A KAR-

Tematická úloha č. 3j1985
1. N ázov

úlohy:

VYHOTOVENIE PODKLADOV PRE DOŮASNÉ Vy·
~ATIE POZEMKOV PRI INVESTIŮNEJ VÝSTAVBE
2. Lehota
3. Odmena:

na vyriešenie
4000,-

úlohy:

30. 9. 1985

Kčs

4. Doterajší
stav a jeho technickoekonomické
nevýhody:
Nie je stanovený jednotný postup, požiadavky na
poskytovanie údajov na tento účel sú róznorodé.
Vyhotovovanie podkladov je pracné a náročné na
reprodukčné práce.
5. Popis
úlohy
a jej
technickoekonomické
požiadavky:
Spracovať technologický postup (pokyn), ktorý by
stanovil obsah prác aby sa zjednotilo ich vykoná.
vanie. K postupu vypracovať názorné vzory.
6. Technickoekonomické
Inštrukcia
na vedenie
(984400Ij82).

úlohy:

ZAMERIAVANIE A ZOBRAZOVANIE BUDOV
ACHÁT
PRI FOTOGRAMETRICKOM: MAPOVANí
2. Lehota

8. Zdóvodnenie
národohospodárského
a spo.
ločenského
významu
rozbor
technicko·
ekonomickej
efektívnosti:
Riešením úlohy sa zvýši presnosť v evidencii stro.
jového času, zabezpečí sa možnosť priebežnej
kontroly odpracovaného strojového času počítač a
EC 1033, čo umožní dynamickejšie plnenie plánu
a zabezpečenie plynulosti spracovávania úloh.

II. ČASŤ - ČESKÝ ÚŘAD GEODETICKÝ
TOGRAFICKÝ (ČÚGK)

Tematická úloha č. 4j1985

informácie:
evidencie nehnutefnosti

3. Odmena:

na vyriešenie
4000,-

úlohy:

30. 9. 1985

Kčs

4. Doterajší
stav a jeho technickoekonomické
nevýhody:
Pri zhotovovaní Základnej mapy verkej mierky (ZM
VM) 1 : 2000 v 4. triede presnosti fotogrametrickou
metódou, sa zobrazujú všetky budovy vo vlastnej
držbe vrátane strešného plášťa.
Pri zobrazovaní chát týmto spósobom dochádza
k zvačšovaniu výmer nad krajnú odchýlku. Naviac
rohy budov pre číselnú údržbu evidencie nehnuterností (EN) nie sú využiterné.
5. Popis
úlohy
a jej
technickoekonomické
požiadavky:
Navrhnúť spósob merania a zobrazenia, ktorý by
odstránil zvačšovanie výmier a problematiku pev·
ných bodov na rohoch budov, s ohradom na využi.
ternosť pre budúcu číselnú údržbu EN.
6. Technickoekonomické
informácie:
!t84210 Sj81 Smernica_~a tvorbu Základnej mapy
CSSR verkej !Uierky. CUGK 2. 7. 1981, č. 2600j
jI981-22;
SUGK 30. 11. 1981, č. 3-3790jI981.
984423
MN-lj83
Metodický návod na meranie
a zobrazovanie ~Il:}iena na výpočet výmer vevidencii
nehnuternosti. CUGK 30. 8.1983, č. 3470jI983-21;
SÚGK 10. 10. 1984, č. 3-3152j1984.
9844321177
Inštrukcia na zobrazovanie hranice za·
stavaného územia obce stanovenej na účely ochrany
pofnohospodárs~eho pódneho fondu v pozemkových
napách EN. ČUGK 23. 2. 1977, č. 1060/ 1977-22;
SUGK 20. 1. 1977, č. 4·73jI977.
984 450 Ij83 Inštrukcia na miestne vyšetrgv.anie
a obnovu operátov evidencie nehl}utefností. CUGK
28. 4. 1983, č. 12501 1983·21; SUGK 3. 10. 1983,
Č. 3-3073jI983.
984 493 1/78 Inštrukcia pre zápis práva užívania
lesných pozemkov na zabezpečenie lesnej výroby
a ostatných funkcií lesa do evidencie nehnutefnosti.
ČÚGK 18. 12. 1978. č. 6350/1978-22;
SÚGK 21. 3.
1979, č. 4-1432jI979.
7. Riešitefom
úlohy odpovio na dotazy:
Ing. František Hofman, Geodézie, n. p., Radobyčic.
ká 12, 30339 Plzeň (telefón 38111).
8. Zdóvodnenie
národohospodárskeho
a spoločenského
významu
- rozbor technicko·
ekonomickej
efektívnosti:
Kvalitnejšie využitie ZMVM na údržbu EN.

7. Riešiterom
úlohy odpovie
na dotazy:
Ing. Mi!oslav Muzika, Geodézie, n. p., Lidická 11,
370 86 Ceské Budějovice (telefón 38 605).

9. Záruky
využitia
vyhodnotených
návrhov
riešenia
- termín
- kdc:
Vo všetkých organizáciách rezortu, ihned po spra·
covaní a schválení postupu.

8. Zdóvodnenie
národohospodárskeho
a spoločenského
významu
rozbor
technickoekonomickej
efektívnosti:
Technologický postup vytvorí predpoklady
pre
racionálne vykonávanie prác pri spracovaní pod.
kladov.

10. Názov
a sídlo
organlzacle,
u ktorej
sa
podávajú
návrhy
riešenia:
VÚGTK, 250 66 Zdiby č. 98.
11. Prieskum
pJ;ospešnosti
vykoná:
Geodézie, n.
p., Plzeň a VUGTK Zdiby.

9. Záruky
využitia
vyhodnotených
návrhov
riešenia
- termín - kde:
Vo všetkých organizáciách rezortu, ihned po spracovaní a schválení postupu.
10. Názov
a sídlo
organizácie,
u ktorej
sa
podávajú
návrhy
riešenia:
Výzkumný ~stav geodetický, topografický a kartografický (VlJGTK), 250 66 Zdiby č. 98.
11. Prieskum
prospešnosti
vykoná:
Geodézie, n. p., České Budějovice a VÚGTK Zdiby.

A. Pre zlepšovatefov
1. Podávať návrhy na riešenie vyhlásených rezortných
tematických úloh móže každý, pokiaf dodrží zákonné
predpisy a podmienky vyhlásených úloh. Súťaže sa
nemažu zúčastniť členovia hodnotiacej
komisie
a pracovníci, ktorí boli poverení hodnotením ná·
vrhov riešení v rámci prieskumu prospešnosti, alebo
ktorí mali priamy vplyv na vyhlásené úlohy.
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-. Návrhy riešení tematických úloh č. 1 a 2 sa podávajú
VÚGK, Chlumeckého 4, 826 62 Br~tislava a návrhy
riešení tematických úloh č. 3 a 4 VUGTK 250 66 Zdi·
by č. 98. Textová časť sa podáva vo dvoch vyhotoveniach. Prílohy ako funkčné vzory a modely, prípadne obťažné výkresy móžu byť pripojené len
3 v jednom vyhotovení.
. Každý návrh prihlásený do súťaže musí byť označený
"Riešenie tematickej úlohy č.... " a musí obsahovať
menu a adresu zlepšovatel'a, názov a adresu zamestná·
vatel'a.
4. Návrhy prihlásené do súťaže musia byť zrozumitel'né,
technicky jasné a úplné. Pokial' sa riešenie opiera
o literatúru, musí sa táto presne uviesť.
5. Kcnečná lehota na podanie návrhov riešenia je uvedená pri každej úlohe. Za včas došlé sa považujú tie
návrhy riešepia, ktoré budú v určenom termíne
doručené VUGK v Bratislave, alebo sekretariátu
VúGTK v Zdibech (ďalej len výskumné ústavy).
V Eporných prípadoch je rozhodujúci dátum poštovej
pečiatky.
6. Všetky riešcnia tematických úloh sa evidujú ako
zlepšovacie návrhy (ZN) v organizácii, ktorá je po·
verená vykonaním prieskumu prospešnosti.

1. Každý návrh riešenia po jeho prihlásení bude skúmať
organizácia poverená prieskumom prospešnosti. Riešitelia sa prípadne vyzvú, aby doplnili alebo doriešili
neúplne spracované časti návrhu riešenia.
2. Do jedného mesiaca po uplynutí lehoty na podanie
návrhov riešenia, musí sa riešitel' vyrozumieť o ďalšom
konaní.
3. Práva vyplývajúce pre navrhovatel'ov zo zákonných
predpisov o vynálezoch, objavoch, ZN a priemyselných vzoroch zostávajú navrhovatel'om zachované,
zvlášť pokial' ide o nárok na ďalšiu odmenu v prípade
realizácie vynálezu alebo ZN, a tiež nároky na ostatné
výhody ako právo na prihlásenie vynálezu a pod.
nebudú dotknuté.
4. Každé jednotlivé
nesenie vyhodnotí
výskumný
ústav. Návrh riešenia, výsledok prieskumu prospeš.

ROZVOJ PRACOVNí

INICIATIVY

nosti a hodnotenie výskumného ústavu tvoria pod.
kladový I9ateriál n,!t rokovanie hodnotiacej komisie
rezortu SUGK a ČUGK.

1. Vyhlasujúci orgán vymenuje hodnotiacu komisiu,
ktorá prerokuje všetky návrhy do dvoch mesiacov
po uplynutí lehoty určenej na vyriešenie úlohy, bez
ohradu na poradie v akom došli. Návrhy riešenia,
ktoré došli po určenej lehote sa prerokujú podl'a
predpisov o ZN, bez nároku na odmenu z titulu
tematickej úlohy.
2. Po prerokovaní návrhov riešenia v hodnotiacej
komisii, informuje komisia všetkých riešitel'ov o vý.
sledku. Po prerokovaní
prípadných
pripomienok
riešitel'ov k odporúčaniu komisie, navrhne hodnotia·
ca komisia udelenie vyp~sanej odme~n'.:.Návrh doloží
zápisom z rokovania. SUGK alebo CUGK schval'ujú
návrh odmeny a jej výplatu s konečnou platnosťou.
3. Vypísaná odmena sa prizná za komplexné vyriešenie
úloh odpovedajúce ako súťažným podmienkam, tak aj
požiadavkám uvedeným v jednotlivých tematických
úlohách. V prípade čiastkového riešenia móže sa
odmena znížiť alebo rozdeliť medzi niekol'ko čiastkových riešení. Keď príde niekol'ko riešení, ktoré vyho.
vujú všetkým požiadavkám, odmena sa medzi riešitel'ov rozdelí rovnakým dielom. Keď sa však dosiahne
optimálne riešenie kombináciou niekol'kých návrhov,
odmena sa rozdelí v pomere v akom prispeli na
vyriešenie úlohy.
4. Za predložené vzorky, funkčné modely alebo prototypy, ktoré vyhovujú podmienkam určeným pre
jednotlivé úlohy, poskytnú sa primerané náhrady.
Tieto náhrady sa nezapočítajú do odmien za riešenie
tematických úloh a ich úhradu zabezpečuje zo ~vojho
finančného rozpočtu
SUGK, prípadne
VD GTK
Zdiby.
5. Odmeny riešitel'om rezortnej tematickej úlohy vvplat
za _rezort SÚGK priamo SÚGK, za rezorb
ÚGK
VUGTK Zdiby do 14 dní po ich schválení. Výsledok
súťaže sa zverejní.
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A SOCIALISTICKÉHO

Vyhodnocení výsledků i~iciativy
pracujících v resortu CUGK za rok 1984

Ing. Petr Skála,

v

Iniciativa pracujících v roce 1984 významně pji~pěla
k zabezpečení hospodářského plánu resortu CUGK.
Všechny resortní hospodářské organizace za součinnosti
odborových orgánů zaměřily iniciativu svých pracovníků na zajištění plnění věcných úkolů a termínů prováděcího hospodářského plánu na rok 1984.
Celopodnikové závazky vycházející ze závazků provozů a středisek geodézie, kolektivů BSP, ze sdružených
závazků i ze závazků jednotlivých pracovníků byly dále
zaměřeny na zabezpečení jakosti geodetických a kartografických prací a na ochranu zemědělského půdního
fondu. Pozornost byla věnována geodetickému zabezpečení prioritních úkolů a na technickou pomoc národním vý-borům. U prací a služeb pro obyvatelstvo byly
závazky zaměí-eny na zvyšování kvality a zkracování
dodacích lhůt. Závazky na rok 1984 byly orientovány
též na úsporu nákladů, brigádnickou činnosb a sběr
odpadových surovin.
Z celkového počtu pracovníků resortu bylo zapojeno
do socialistické soutěže 83,7 %. V organizacích resortu
bylo uzavřeno a ke konci roku splněno 4813 osobních

SOUTĚŽENí

ČÚGK

závazků, dále 344 kolektivních, 42 závodových a 9 celopodnikových.
Celkem 61 uzavřených
sdružených
socialistických závazků zpravidla mezi finančním i nebo
stavebními odbory~ ONV, Státním notářstvím, Českou
státní spořitelnou, Ceskou státní pojišťovnou a středisky
geodézie případně s dalšími organizacemi, pomohlo
k zabezpečení včasného a kvalitního zpracování požadavků občanů především z řad stavebníků rodinných
domků a bytové výstavby.
V resortu je rozvinuto hnutí ESP. Ve 224 kolektivcch
je 3553 nositelů čestných uznání člen ESP, což je z celkového počtu pracovníků 58,7 %. O název ESP dále
ve 23 kolektivech soutěží 313 pracovníků. V resortu
dále pracuje 2866 nositelů bronzového odznaku, 1094
stříbrného odznaku a 46 nositelů zlatého odznaku.
Titul průkopník socialistické práce má v našem resortu
7 pracovníků.
Do konce roku 1984 byl celkem 20 výrobním provozům resortních podniků udělen titul "Provoz socialistické práce".

1985/181

Geodetický
a kartografický
ročník
31/73, číslo

182

obz'1~

7/1985

Obr. 1 Čestni předsedrvictvo
Poto: Archiv Gcodézie, n. p., Brno

Závm-:ky na odpracování 103 097 brigádnick}'ch hodin
byly přckročcny p 34 %. To znamená, že jcden pracovník resortu ČUGK " prúměru odpracoval 23 brigádnických hodin. Brigádnické
hodiny jsou vyčíslcny
v akcích h, ph pomoci zemĎdělst'o'í nebo ph zlepšování
pracovního a ži votního prostí'edí. Pracovníci n. p.
Ueodézie Plzeú se například phpojili k Tachovské výzvě
zaměí'ené k plnění volebních programú v Západočeském
kraji. Geoc!ézie, n. p., Liberec je zapojen do krajské
soutěže krátce naz vané "Zeleú". Následující údaje:
440 nově vysazených stromú, 166 keí'ú, 2 tunv sklizeného
sena a 40 fWÚ oš~tř'ované zelené plochy hovoří o směru,
kterým je tato v Severočeském kraji zvláště významná
soutěž orientována.
K plnění programu komplexní socialistické racionalizace phspělo 319 pracovníkú, kteří pracovali v roce
1984 v 54 komplexních racionalizačních
brigádách.
V oblasti vynálczeckého a zlepšovatelského hnutí je
zapojeno 14,2 % pracovníkú. ~ejpočetnější aktiv zlepšovatelů je v (ieodé~ii; n. p., Ceské Budějovice. Celkem
pracovníci resortu CUG K v roce 1984 podali 487 zlepšovacích návrhů. Za rok 1984 společenský prospěch ze
zlepšovacích návrhů pí'edstavuje částku 5 222 000 Kčs.
Xejvětší počet zl_epšovacích návrhú podali pracovníci
Geodézic, n. p., Ceské Budějovice (85) a největší společenský prospěch měli v Geodézii, n. p., Liberec v hodnotě 1 118 000 Kčs.
Zvláštní pozornost si zaslouží iniciativa v Geodézii,
n. p., Opava, kde v roce 1984 bylo uzavřeno 178 osobních
závazkú zaměřených k přejímání strojů a přístrojú do
socialistické péče. Velká pozornost byla věnovúna také
kvalitě prací. Do rúzn}'ch soutěží za zvýšení kvality se
zapojilo v šesti podnicích 1001 praconlík. Až na dva
podniky, GKP Praha a Geodézii, n. p., Plzeú je věnována pozornost soutěži zaměřené na mladé pracovníky
o Rudý karafiát, ve které soutěží 253 pracovníci.
Socialistické zúvazky byly též zúkladem vstřícných
plúnů podnikú. I tyto závazky byly splněny a v žádou·
cím směru pí'ekročeny.
V Geodézii, n. p., Praha pracují v provozu pro inves·
tiční výstavbu a metro členové internacionální brigády
socialistické práce, kteří plní sdružený závazek na
montáž sovětských eskalátorů. Některé další podniky se
zúčastňují také socialistických soutěží místního charakteru.
Velký význam má vnitropodniková soutěž, ve které
vedení organizací ve spolupráci s PV ROH sledují
a hodnotí nejlepší řidiče a zlepšovatele a z kolektivú
například nejúspěšnější provozy.
K výměně zkušeností uspořádali v roce 1984 ve třech
organizacích aktivy BSP, kterých se zúčastnili nejlepší
pracovníci, členové BSP a KRB, vedoucí výrobních
útvarů a zlepšovatelé. V květnu 1984 proběhl aktiv
ESP n. p., Geodézie Liberec, kterého se zúčastnili
143 pracovníci a hosté. Aktivu BSP uspořádaného n. p.,
eodézie Opava, který se konal v červnu 1984 v Opavě,

se zúčastnili 104 praconlíci JL hosté. V září 1\184 uspohídal aktiv n. p. Geodézie Ceské Budějovice za úč:asti
8:) pracovníků a hostů. Z jednání a závěrů aktivu vy'
plynulo. že v těchto podnicích byly plně v:'/llžity závéry
ze semináře k rozvoji a efektinlOsti iniciativy pracují,
cích, který se konal v Mělníku v roce 1983. Z jednání
yz(·šly podllétné návrhy ,'nitropodnikov}'ch
racionali·
začních opatí'ení a socialistickJ"ch závazků, návrhy na
tvůróí spolupráci HS!' a KEB a míměty k využití při
řídící a organizátorské nráci. Aktivy usmčrnily iniciativu
pracujících
k zabezpečení úkolú plánu roku 198;';
,'óetně vstí'ícného plúnu a sestavení plánu na rok 1985
a 8.5L P s využitím osvódčených forem při zavádění
vJ'~sledků vědy a techniky do praxe. Z oblasti služeb
pro obyvatelstvo se na aktivech hovořilo o rozšií'ování
soutěže "Službv bez reklamací", o zkracování termínů
vyhzoníní
zakázek, o užší spolupráci mezi středisky
a stavebními úřady a o rozšíření informačních materiálů
o poskytovaných ~Iužbách. Vclkú pozornost byla věnována též prohloubení vazby hmotné zainteresonmosti
na kvalitu prací.
Př<h9dnocení resortní souti\žo o l{udý prapor pí'edsedy CUGK a pí'edsednictva CVOS se vycházelo z v}~sledkú hospodář'ské činnosti a iniciativy
pracuj ících
v resortních organizacích. Soutěžící organizace byly
hodnoceny podlo plnění závazných ukazatelů dle daných
pokynú. Hodnocena celkově byla také úroveú politickr,.
hospochíř'ské činnosti organizací. Největší váha byhl
klaclona na splnění celospoleóensky nejzávažnějších
ukazatelů pí'edevším služeb pro obyvatelstvo, kvalitu
prací, podílu colkových nákladů na v}'konech a produk,
tivitu práce z upravených vlastních výkonú. Při posuzování jednotlivých ukazatelů se přihlíželo tak.é k v}~sledkúm hospodaí'ení organizací od po_ó~tku 7. pItiletky.
V rcsm;tní soutěži byl pí'cdsedou CUGK a pi'edsednictvem gvos udělen Rudý prapor,
n. p. Geodézie
Brno a Cestné uznúní za druhé místo v soutěži
bylo přiznáno
Geodézii,
n. p., Opava.
_ ~udý prapor předal dne 26. dubna 1985 předseda
CUGK s. Ing. František Koubek v Bruě společně s pí'edsednu ČVOS pracovníků státních orgánů, peněžnicrví
a 7:ahranióního obchodu s. Lubomírem
Křivimkou
a Čestné uznání dne 5. května 1985 předal v Opavě
náměstek předsedy ČÚGK s. Ing. Hynek Kohl.
Po zhodnocení jednotlivých ukazatelů k výsledkům
hospodaí'ení organizací od počátku 7. pětiletky a po
zhodpocení výsledků iniciativy pracuJí9ích předsednictvo CVOS schvúlilo návrh pí'edsedy CUGK na udělení
společenského oceI}ění celostátního v.ýznamu k 40. výročí osvobození Ceskoslovenska Sovětskou armádou
Geodézii, n. p., Pardubice za dynamický rozvoj hospodaření tohoto podniku a za příkladné plnění iniciativy
pracujících v období 1980-1984.

Obr. 2 Předseda ČÚGK Ing. František Koubek předává
řediteli Geodézie, n, p., Brno Ing. Mojmíru
Kouřilov'i
a předsedovi PV ROH Lubgmíru Kračot'skému Rudý pra·
por za účasti předsedy CVOS Lubomíra Křivinky
Poto: Archiv Ge()dézie, n. p., Brr.a
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Obr. 3 Náměstek předsedy ČÚGK Ing. Hynek Kohl a předseda KVOS Sm kraje Vlastimil Kovář předávají řediteli
Geodézie, n. p., Opava Ing. Milouši Kukeně, předsedovi PV
ROH Jindřichu Stěpánovi a předsedovi ZO KSČ Oldřichovi Kalmusovi čestné uznání za II. mí.sto v soutěži o Rudý prapor
Poto: Ing. Jiří Pecháček,
Geodézie, n. p., Opava

Dále byla za významné pracovní 'l:ásluhy, na základě
pracovních výsledků rozvoje iniciativy a za příkladnou
činnost ve společenských organizacích za rok 1984
udělena společenská
ocenění
celostátního
významu, která obdrželi tito pracovníci:
Ing. Jaroslav Bálek, odpovědný geodet provozu pro
investice a metro; Geodézie, n. p., Praha;
Ing. Miroslav Eismann, odpovědný geodet pro hl. město Prahu; Geodézie, n. p., Praha;
Ing. OldřicJ1Ulman, vedoucí oddílu reprodukce Geodézie, n. p., Ceské Budějovice;
Josef Pour, vedoucí geodet střediska geodézie Tábor;

Dr. Vlastimil Boček, ekonomický náměstek ředitele,
Geodézie, n. p., Plzeň;
Ing. Mario Landl, vedoucí střediska geodézie Sokolov;
Miroslav Pinc, vedoucí střediska geodézie Louny;
Josef Koblasa,
pracovník střediska geodézie Chomutov'
Ing. Otta J oska, výrobní náměstek ředitele Geodézie,
n. p., Pardubice;
,
Hana Morávková,
pracovnice střediska geodézie Ustí
nad Orlicí;
Alena Máčalová, vedoucí oddílu evidence nemovitostí
~ střediska geodézie Gottwaldov;
JUDr. Zdeněk Rozprým,
ekonomický náměstek ředitele, Geodézie, n. p., Brno;
Ing. Jaroslav Eršil,
pracovník střediska geodézie
Vsetín;
Miloslav Dosedla, pracovník sti'ediska geodézie Frýdek-Místek;
Rudolf Masnica,
vedoucí kádrového a personálního
oddělení GKP Praha;
Václav Guth p. g., vedoucí kartografického provozu
GKP v Sedlčanech;
a tyto kolektivy:
BSP ze střediska geodézie pro okres Mladá Boleslav;
BSP podnikového ředitelství Geodé7~ie,n. p., Praha;
provoz mapování Geodézie, n. p., Ceské Budějovice
vedený Ing. Josefem Prokešem;
kolektiv střediska geodézie pro okres Písek;
pracovní kolektiv střediska geodézie pro okres Cheb;
provoz mapování Geodézie, n. p., Plzeň vedený Ing.
Kroupou;
kolektiv geometrických plánů ze střediska geodézie
Liberec vedený Janou Schmidtovou;
kolektiv střediska geodézie pro okres Havlíčkův Brod;
kolektiv střediska geodézie pro okres Gottwaldov vedený Ing. Miroslavem Holubem;
kolektiv provozu speciálních prací Geodézie, n. p.,
Brno vedený Ing. Miroslavem Šedým;
BSP pracovníků evidence nemovitostí ze střediska geodézie Nový Jičín;
provoz ústřední dokumentace Geodetického a kartografického podniku v Praze, útvar řízení výroby Geodetického a kartografického podniku v Praze.
Všem vyznamenaným blahopřejeme.

Vyhodnotenia rozvoj a
pracovnej iniciatívy a socialistické, ho
súťaženia za rok 1984 v rezorte S UGK

Rozvoj pracovnej iniciatívy a socialistického súťaženia
v ;-ezorte Slovenského úradu geodézie a kartografie
(SUGK) prebiehal v roku 1984 podTa Zásad rozvoja,
hodnotenia a oceňovania socialistickej pracovnej iniciatíyy v rezorte po roku 1980, schválených spoločne
SUGK a Slovenským výborom Odborového zvazu
(SVOZ) pracovnikov štátnych orgánov, peňažníctva
a zahraničného obchodu, v ktorých sú podrobne rozpracované podmienky súťaže a ich vyhodnotenie.
V hodnotenom období socialistická pracovná iniciatíva v organizáciách rezortu nadvazovala na už dosiahnuté výsledky v predchádzajúcich rokoch. J oj hlavným
cieTom bolo plnenie úloh vyplývajúcich pre rezort zo
Súboru opatrení na zdokonalenie plánovitého riadenia
národného hospod~rstva po roku 1980, rozpracovaných
na, podmienky SUGK, akovaj plnenie Hlavných úloh
SUGK po XVI. zjazde KSC.

Ing. Milan Baluch,
SÚGK

Obdobne ako v predchádzajúcich rokoch aj na rok
1984 boli organizácie rezortu usmernené, aby na počesť
40. výročia Slovenského národného povstania a 30. výročia vzniku rezortu geodézie a kartografie orientovali
pracovnú iniciatívu na splnenie a prekročenie úloh
štátneho plánu a štátneho rozpočtu, na znížovanie celkových nákladov a na plnenie volebných programov
Národného frontu, vrátane zlepšovania pracovného a životného prostredia. Dosiahnutiu vytýčcných cieTov
malo dopomócť použitie osvedčených foriem a metód, a to
najma:
- rozšírovanie združených socialistických závazkov
na zabezpečenie realizácie úloh technického rozvoj a,
- prehlbovanie hnutia komplexných racionalizačných
brigád (KRB),
- prehlbovanie Saratovského hnutia - práca bez chýb
a "Cvovského systému "riadenia akosti všetkej prá-
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-

prehlbovanie hnutia brigád socialistickej práce (BSP)
a jeho orientovanie na zlepšenie medziIudských vzťa·
hov v pracovných kolektívoch.

Súhrnné vyhodnotenie socialistickej súťaže v rezorte
SÚGK za rok 1984 je takéto:
-

-

prijaté socialistické závazky v rezorte, ktoré boli
v priebehu roka spresnené, predstavovali hodnotu
6444 tis. Kčs:
skutočné plnenie týchto závazkov za rok 1984 predstavuje hodnotu 13 938 tis. Kčs;
do socialistickej súťaže bolo zapojených 2649 pracovníkov, čo je 79,2 % z celkového priemerného prepočítaného evidenčného počtu pracovníkov rezortu:
celoročný socialistický závazok bol podložený 223 kolektívnymi, 30 združenými a 2012 individuálnymi
závazkami:
v rezorte bola rozvinutá súťaž o získanie názvu BSP,
v ktorej súťažilo 13 nových a 135 stálych kolektívov
s celkovým počtom 2312 pracovníkov, z ktorých
1633 je nositeIom bronzových, 773 strieborných
a 65 zlatých odznakov BSP:
na riešení naliehavých technických a organizačných
problémov pracovalo v roku 1984 v rezorte 19 KRB
s počtom 104 pracovníkov:
v prie behu roka 1984bolo podaných 163 zlepšovacích
návrhov, z ktorých bolo 94 využívaných s celkovým
ekonomickým prínosom 2183 tis. Kčs.

Po vyh9dnotení socialistickej súťaže v rámci celého
rezortu SU9K za rok 1984 a po prerokovapí na porade
vedenia SUGK a v Kolégiu predsedu SUGK, ako aj
v Predsedníctve (P) SVOZ, boli najlepším organizáciám,
kol~ktívom a jednotlivcom prepožičané tieto vyznamenanla:
1. Putovná Červená zástava predsedu SÚGK a P-SVOZ Geodézii, n. p., Bratislava za najlepšie výsledky
v celorezortnej súťaži pre hospodárske organizácie.
Tento podnik socialistický závazok na splnenie a prekročenie objemu upravených vlastných výkonov vo
výške 1400 tis. Kčs splnil v hodnote. 2592 tis. KČE;,
Socialistický; závazok na zníženie celkových nákladov
na 1 Kčs upravených výkonov v 'sumel00 tis. Kčs splnil v hodnote 1074 tis.Kčs. Celkove bol celopodniK()vý
socialistický závazok prijatý v hodnote 1965 tis. Kčs
splnený v hodnote 4441 tis. Kčs.
Do rozvoja pracovnej iniciatívy a socialistického sú·
ťaženia bolo v podniku zapojených 703 pracovníkov,
t.j. 77,2 % z počtu pracovníkovo Prijaté socialistické
závazky boli splnené a prekročené na podklade 703 individuálnych, 77 kolektívnych a 12 združených zá"\Tazkov.Dobré výsledky z iniciatívy pracujúcich v Geodézii, n. p., Bratislava sú tiež odrazom dobrej masovopolitickej práce, činnosti BSP a KRB.
2. Čestné uznanie predsedu SÚGK aP-SVOZ Krajskej
správe geodéziea kartografie (KSGK) v Banskej Bystrici
'La najlepšie výsledky v celorezortnej socialistickej
súťaži rozpočtových a príspevkovej organizácie. KSGK
v Banskej Bystrici socialistický závazok na splnenie
a prekročenie rozpočtu príjmov z činnosti rozpočtovej
organizácie v hodnote 20 tis. Kčs splnila vo výške
74 tis. Kčs a socialistický závazok na mimoriadnutechnickú pomoc pri realizácii úloh technického rozvoja vo
výške 103,9 tis. Kčs bol splnený v hodnote 105 tis. Kčs,
t.j. na 101,1 %. Celkove bol socialistický závazok KSGK
v Banskej Bystrici v hodnote 145,2 tis. Kčs splnený
v sume 203,4 tis. Kčs. Do rozvoja
pracovnej

iniciatívy a socialistického súťaženia v orgamzacii bolo zapojených všetkých 62 pracovníkovo Prijaté
závazky boli v roku 1984 uzatvorené na podklade
l:z;druženého, 15 kolektívnych a 62 individuálnych závaz kov. Dobré výsledky iniciatívy pracujúcich sú
odrazom dobrej masovopolitickej práce v tejto organi.
zácii a tiež dobrej činnosti BSP.
3. SÚGK spolu so SVOZ pracovníkov štátných orgánov, peňažníctva a zahraničného obchodu prepožičiav!tjú každoročne čestný titul "Vzorný pracovník re·
zortu" . Vyznamenanie "Vzorný pracovník rezortu" za
rok 1984 prevzali:
-

Ing. Josef Glasnák,
vedúci oddielu evidencie nehnuteInosti (EN) v Trnave, Geodézia, n. p., Bratislava
Ing. Florián Tomek,
vedúci oddielu mapovania
v Bratislave, Geodézia, n. p., Bratislava
Ing. Stanislav Jurčo,
vedúci oddielu_mapovania
v Liptovskom Mikuláši, Geodézia, n. p. Zilina
Ing. Anton Vaj g.a, vedúci oddielu EN v Prievidzi,
Geodézia, n. p., Zilina
Ing. Ján Dubáš, vedúci oddielu EN v Prešove-Solivare, Geodézia, n. p., Prešov
Helena Pilipová,
samostatná geodetka oddielu EN
vo Svidníku, Geodézia, n. p., Prešov
Ján Zgola, vedúci geode oddielu mapovania v Prešove, Geodézia, n. p., Prešov
Mária Uherčíková,
vedúca redaktorka, Slovenská
kartografia, n. p., Bratislava
Felix Hasík, vedúci útvaru informačnej sústavy,
Geodetický ústav, n. p., Bratislava
Ing. Mikuláš Bajkay,
vedúci Strediska geodézie
Košice-vidiek, KSGK v Košiciach
Anna PetruIáková,
vedúca odborná referentka
pre plán a štatistiku, SÚGK

4. PodIa uzneseniavlády SSR Č. 240/1981 k návrhu
na rozdelenie Červených zástav po roku 1980 sa za
príkladné plnenie iniciatívy' pracujúcich prepožičiava
trom kolektívom a štyrom jednotlivcom rezortu spoločenské ocenenie celoštátneho významu a tiež 1 mimoriadneocenenie.pre socialistickú organizáciu, k 1. máju,
za výsledky dosiahnuté v predchádzajúcom roku.
Spoloěenské ocenenie vlády ČSSR a ÚRO prevzali:
a) organizácia a kolektivy:
- Geodézia, n. p., Bratislava
- Kolektív prevádzky inžinierskej geodézie, Geodézia,
n. p., Bratislava, vedený Ing. Antonem Blaškom
- Kolektív výpočtového strediska, Geodetický ústav,
Ii. p.,Bratislava,
vedený Ing. Kvetoslavom Spillerom
- Kolektív Strediska geodézie v Žiline, KSGK Banská
Bystrica, vedený Ing. Mar:tinom Krnáčom
h) jednotlivci:
Ing. JozefHagara,
vedúci prevádzky fotogrametrie
a konštrukcie, Geodézia, n. p., Bratislava
Mária Lisičanová,
geodetka meračského oddielu
- EN v Galante, Geodézia, n. p., Bratislava
- Ing. Augustín Hornák,
vedúci útvaru technickej
prípravy výroby, Geodetický ústav, n. p., Bratislava
- Ing. Jozef Káčerík,
vedúci Strediska geodézie
v Čadci, KSGK Banská Bystrica
-
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v.

branno-športové
rezortu SÚGK

hry pracovníkov

Ing. Michal Forint,
Geodézia, n. p., Prešov

V. branno-športové hry (BŠH) pracovníkov Slovenského
úradu geodézie a kartografie (SUGK), ktoré sa uskutočnili v dňoch 13. a 14. júla 1984 v Prešove, boli dóstojným
príspevkom
k 30. výročiu vzniku rezortu geodézie
a kartografie. N emenej významným aktom v rámci BŠH
bola skutočnosť, že trať samotného branného preteku
mužova žien viedla cez pamatné miesta našich novodobých dejin, cez priestory krutýchbojov
druhej svetovej
vojny na Dukle. Na týchto miestach za našu slobodu
bojovali desaťtisíce sovietskych vojakov s 1. čs. armádc
nym zborom v bojoch, v ktorých sa upevnila bojová
družba a nerozborné priatefstvo našich národov a národov Sovietskeho zvazu.
BŠH naši geodeti a kartografi chápu ako súčasť
upevúovania socialistického vlastenectva, prehlbovanie
branného vedomia i potrieb vlastnej zodpovednosti pri
obrano i budovaní socialistickej vlasti.
Na V. BŠH v Prešove sa okrem samotných pretekárov
a organizátorov
zúčastnili
vedúpi pracovníci
nášho
rezortu na čele s predsedom SUGK Ing. Ondrejom
Michalkom,
ktorý BŠH pred pomníkom vo Svidníku,
za účasti
všetkých
pretekárov,
slávnostne
otvoril
(obr. 1).
BŠH

pozostávali

z týchto

Branný pretek mužov: kategória
kategória
kategória

čiastkových
A B C -

pretekov:

do 40 rokov,
do 50 rokov,
nad 50 rokov.

Dosialmuté výsledky - branný pretek muži
1. Geodézia, n. p., Prešov, celkom 79 bodov (body pre
putovný pohár 40)
2. Geodézia, n. p., Bratislava, celkom 37 bodov (body
pre putovný pohár 30)

3. Geodézia, n. p., Žilina, celkom 29 bodov (body pre
putovný pohár 25)
.
'
4. Slovenská kartografia, n. p., (SK) Bratislava, celkom
17 bodov (body pre putovný pohár 20)
5. Krajská správageodézieakartografie
(KSGK) Banská
Bystrica,celkom 12 bodov (body pre putovni' pohár l'5)
6. SÚGK, celkom lObodov (bodypre putovný pohár 10)
7. KSGK Košice, ,celkom 9 bodov (body pre putoV9.ý
pohár 6)
,
,"~"
8. Správa geodézie a kartografie
(SGK) Bratislava';
celkom 8 bodov (body pre put,ovný pohár 4)
9. Geodetický ústav, n. p.,(GU)
Bratislava,
celkow.
7 bodov (body pre putovný pohár 2)
.,
Branný pretek žien: kategória A - do 35 rokov:,
kategória B - do 45 rokov,
kategória C - nad 50 rokov.
Dosiahnuté výsledky - branný pretek ženy
1. Geodézia, n. p., Prešov, celkom 77bodov (body pre
putovny pohpr 4Q)
2. Geodézia n. p., Zilina, celkom 41 bodov (body pre
putovný pohár 30)
3. Geodézia, n. p., Bratislava, celkom 20 bodov (body
pre putovný pohár 25)
4. KSGK Košice, celkom 15 bodov (body pre putovný
pohár 20)
5. KSGK Banská Bystrica, celkom 13 bodov (body pre
putovný pohár 15)
6. SK Bratislava, celkom 9 bodov (body pre putovný
poMr 10)
7. SGK Bratislava, celkom 8 bodov (body pre putovný
pohár 6)
8.-9. GÚ Bratislava, celkom 4 body (body pre putovný
pohár 5)
8.-9. SÚGK, celkom 4 body (body pre putovny pohár 5)
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liluži

I

L'ahká
atletika

I

I

I

ženy

-rnuži

ženy

Plávanie
rnuži

I

ženy

Geodézia, n. p., PREŠOV

40

40

25

15

15~1~

Geodézia, n. p., ŽILINA

25

30

15

25

20

12

Geodézia, n. p., BRATISLAVA

i

I

ženy

15

15

25

15

235

I

25

15

20

205

2

20

4

.
I 96

4

30

Slovenská kartografia, n. p.,
BRATISLAVA

20

10

12

12

KSGK BANSKÁ BYSTRICA

15

15

3

4

Geodetický ústav, n. p.,
BRATISLAVA

2

SGK BRATISLAVA

4

KSGK KOŠICE

6

SÚGK

15

muži

2~,

I

6-1_2
__ -----

_

;-1

I
I -

4:__
8

_I

60

I

56

5

10

Výskumný ústav geodézie
a kartografie BRA TISLA VA
Po skončení branného preteku pokračovali ďalšie
súťaže v areáli štadióna Univerzity P. J. Šafárika
v Prešove, a to v Iahkej atletike (obr. 2), v plávaní, vo
volej bale, v nohejbale a v šachu.
Súťaž o najlepší kolektív - organizáciu mala toto
konečné poradie (tab. 1) podIa bodov, ktoré získali
jednotlivé kolektívy do súťaže o putovný pohár (včítane
branného preteku).
Na V. BŠH v Prešove boli vytvorené tieto nové
rekordy v Iahkej atletike. (Na porovnanie sú v zátvorke
uvedené rekordy zo IV. BŠH v Bratislave v roku 1982).
Vrh guIou, muži kategória A
M. Holováč, Geodézia, n. p.,
PREŠOV
11,10 m

(10,85 m)

Beh na 1200 m, muži kategória C

J. Mitro, Geodézia, n. p.,
PREŠOV

4 : 30,4 min (5 : 01,8 min)

Hod granátom, muži kategória C
P. Orabec, Geodézia, n. p.,
PREŠOV
59,70 m
(48,30 m)
Vrh guIou, muži kategória C
P. Oravec, Geodézia, n. p.,
PREŠOV
10,11 m
(9,02 m)
Beh na 60 m, ženy kategórie B
H. Kumpanová, Geodézia,
n. p., BRATISLAVA
9,0 s
(9,6 s)
Beh na 400 m, ženy kategória B
H. Kumpanová, Geodézia,
n. p., BRATISLAVA
1 : 17,2 s
(1: 24,6 s)
Hod kriketovou loptičkou, ženy kategoria B
H. Kumpanová, Geodézia, n. p.,
BRATISLAVA
42,90 m
(38,70 m)
Beh na 60 m, ženy kategória C
Ing. H. Šovanová, Geodézia, n. p.,
BRATISLAVA
10,4 s
(11,0 s)
Beh na 200 m, ženy kategória C
K. Komová, Geodézia, n. p.,
PREŠOV
37,8 s
(40,2 s)
Poradie v jednotlivých disciplínach s menami pretekárov i výsledkami (bodovým hodnotením) sú uvedené
vo "Výsledkoch", ktoré boli po skončení V. BŠH
Geodéziou, n. p., Prešov zaslané na jednotlivé sesterské
organizácie.
Najúspešnejšímkolektívom
V. BŠH bol kolektív
športovcov
Geodézie,
n. p., Prešov,
ktorý sa
umiestnil na 1. mieste s 235 bodmi pred Geodéziou, n. p.,
Žilina a Geodéziou, n. p., Bratislava.
Celá súťaž prebiehala podIa harmonogramu, za pomerne priaznivých poveternostných podmienok. Všctky
súťažiace družstvá i jednotlivci preukázali vysoký stupeň disciplinovanosti.
Víťazi boli vyhlášení v PKO v Prešove, kde dostali
(kolektívy aj jednotlivci) diplomy, putovné poháre
a vecné ceny.
V. BŠH slávnostne zakončil za účasti všetkých pretekárov, predseda SÚGK Ing. Ondrej Michalko, kt~rý
poďakoval všetkým účastní kom i organizátorom V. BSH
v Prešove, pričom zdóraznil, že BŠH splnili svoje poslanie a že rezort geodézie a kartografie má nielen dobrých pracovníkov, schopných plniť náročné úlohy plánu,
ale aj zanietených športgvcov.
Pracovníci rezortu SUGK svojou aktívnou účasťou
na V. celoslovenských BŠH dokázali, že sú pripraven
nielen dobre plniť úlohy rezortu, ale aj na aktívnu
obranu našej socialistickej vlasti.
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Ing. Hynek Kohl, náměstek předsedy Českého úřadu
geodetického a kartografického, se narodil 26. června
1930 v Náchodě, kde také absolvoval reálné gymnázium . Poté absolvoval ČVUT v Praze obor geo~zie
a kartografie. Jako absolvent začal pracovat na hospodářsko-technických úpravách pozemků v trutnovském
okrese. Odtud byl pověřen funkcí vedoucího okresního
měřického střediska v Broumově. V letech 1959 a 1960
zastával funkci asistenta ČVUT v Praze, obor geodézie
a kartografie. Po návratu do resortu v r. 1960 vykonával
funkci vedoucího střediska geodéJ':ie (SG) Kladno
a Praha-východ. Po reorganizaci OUGK Praha v roce
1962 vykonával postupně funkci provozního inženýra,
vedoucího přípravy výroby a vedoucího úseku EN,
náměstka ředitele Oblastního ústavu geodézie a od roku
1972 technického náměstka ředitele Geodézie, n. p.,
Praha a v letech 1974-78 funkci ředitele Geodetické
a kartografické správy pro Středočeský kraj a pro hl. m.
Prahu v Praze.
Velmi dobré znalosti oboru geodézie a kartografie,
bohaté zkušenosti z výrobní a řídící činnosti, zejména na
úseku EN a ochrany zemědělského a lesního půdního
fondu, mapovacích prací, služeb pro socialistické orga·
nizace a veřejnost byly předpoklad~m pro jeho jmenování do funkce náměstka předsedy CÚGK.
Soudruh Ing. Kohl se angažl}je i jaIso stranický a odQorový funkcionář v !!,ktivu UV KSC. Je kandidátem
Ceské odborové rady. Radu let úspěšně pracuje v městských a ústředních orgánech Svazarmu.
Za pracovní výsledky a angažovanou činnost byl několikrát v minulosti vyznamenán. V roce 1980 při
příležitosti jeho životního jubilea mu bylo uděleno
státní vyznamenání "Za vynikající práci".
Přejeme Ing. Hynkovi Kohlovi jménem redakce
a všech pracovníků resortu do dalších let hodně pracovních a osobních úspěchů a pevné zdraví.

Dne 11. 7. 1985 se dožívá v plné duševní a fyzické svě·
žesti šedesáti pěti let s. Ing. František Novotný, tech.
nický náměstek ředitele n. p. Geodézie v Liberci.
S..;Ing. Novotný po ukončení vysokoškolských studií
na CVUT v Praze v r. 1948 až do současné doby pracuje
v zeměměřickém oboru. Od roku 1972 je ve funkci
technického náměstka ředitele n. p. Geodézie v Liberci.
Za svou příkladnou pracovní angažovanost i veřejně
prospěšnou práci byl s. Ing. N ovotný několikrát vyzna·
menán. V roce 1974 čestným titulem "Nejlepší pracovník resortu", v roce 1978 mu byl propůjčen titul
"Zasloužilý pracovník". Za mimořádné úsilí o rozvoj
ČSVTS a technický pokrok v geodézii a .karjog:cafii
mU bylo v r0ge 1977 uděleno čes}né uznání UV CSVTS,
v roce 1980 Cestné uznání KR CSVTS a medaile k 25.
výročí ČSVTS. V roce 1982 Čestné uznání ČR ČSVTS.
Při příležitosti významného životního jubilea bylo
s. Ing. Františku Novotnému v roce 1980 za jeho pracovní, sJlolečenskou a politickou činnost propůjčeno
OV KSC v Liberci vyznamenání "Za obětavou práci
pro socialismus".
Blahopřejeme s. Ing. N ovotnému k životnímu jubileu
a přejeme mnoho dalších šťastných let, plných zdraví,
,optimismu, spokojenosti a dobré pohody.

Ing. Stanislav Jaroš se narodil 20. července 1915 v Lišni
u Brna v rodině dělníka. Zeměměhctví vystudoval na
ČVŠT v Brně v r. 1938.
Okupaci prožil jako asistent u civilního geometra,
potom byl nasazen v jedné brněnské továrně. Po
osvobození pokračoval v civilní praxi; účastnil se
osídlovacích prací na jižní Moravě a nového zaměřování
města Brna. Od r. 1953 zastával funkci hlavního inženýra, ve které působil od r. 1954 v nově zřízeném
OÚGK v Brně. V r. 1960 byl jmenován náměstkem
ředitele ÚGK v Brně a v r. 1968 podnikovým ředitelem
n. p. Inženýrská geodézie Brno. Od r. 1972 zastával
funkci ředitele n. p. Geodézie Brno až do odchodu do
důchodu v r. 1979.
Za dlouholetého působení Ing. Jaroše v řídících
funkcích se dostalo brněnskému ~stavu a podniku řady
uznání a celostátního ocenění: OUGK získal Rudý prapor šestkrát, v r. 1965 státní vyznamenání "Za zásluhy
o výstavbu", Inženýrská geod~zie, n. p., Brno titul
"Podnik 25. výročí osvobození CSSR Sovětskou armá·
dou" a další.
Aktivní a mnohostranná činnost Ing. J aroše na úseku
politickém, hospodářském, společenském, řídícím a odborném, kterou během 40 let pro geodézii a socialistickou společnost vykonal, byla oceněna
- státním vyznamenáním "Za vynikající práci" (1967),
- čestným uznáním se stříbrným a zlatým odznakem
ÚR ČSVTS (1968, 1978),
~
- pamětní medailí k 50. výročí založení KSC (1971),
- medailí k 25. výročí Vítězného únoraj~973),
- titulem "Nejlepší pracovník resortu CUGK" (1974),
- odznakem "Zasloužilý pracovník" (1975),
- státním vyznamenáním "Za zásluhy o výstavbu"
(1975)
a dalšími vyznamenáními.
Pozornost si zaslouží i jeho publikační činnost, ze·
jména v časopisu Geodetický a kartografický obzor.
Životního jubilea se Ing. Stanislav Jaroš dožívá v plné
svěžesti a zdraví. Se svými bývalými i současnými spolupracovníky z Brna a Jihomoravského kraje se pravidelně
setkává na členských schůzích Aktivu důchodců při
PV ROH Geodézie, n. p., Brno, jehož je od r. 1981 před.
sedou.
Celá geodetická veřejnost mu do dalších let přeje
především dobré zdraví, hodně pracovního elánu a duševní pohody.

Soudruhu Ing. Josefovi Baudyšovi
propůjčeno státní vyznamenání
"Za obětavou práci pro socialismus"
Dne 23. května 1985 oslavil význačné životní jubileum
60 let věku s. Ing. Josef Baudyš, ekonomický náměstek
ředitele Geodetického a kartografického podniku v Pra·
ze.
Narodil se v Hořicích v Podkrkonoší. Rodige, jako
uvědomělí dělníci, byli zakládajícími členy KSC místní
organizace v r. 1921 v Hořících.
Po ukončení obchodní akademie v Hořicích (1940)
absolvoval studium na Vysoké škole věd hospodářských
v Praze, které úspěšně ukončil v r. 1950.
Soudruh Ing. Baudyš pracuje na úseku ekonomiky
práce 351et. První zkušenosti po absolvování Vš získával
v okresním stavebním podniku v Hořicích, kde pracoval
na úseku financování a plánování. V letech 1956-58
pracoval na KNV v Hradci Králové v Krajské plánovac í
komisi a od r. 1959 do r. 1966 jako ekonomický náměstek
OÚGK Pardubice.
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Na základě výborných p!,acovních výsledků byl
vybrán pro posílení býyalé USGK, kde n~stoupil do
funkce ředitele ekonomICkého odboru. Na USGK a po
federativním uspořádání na ČÚGK pracoval v této
funkci 12 let. Z toho 1 rok pomáhal Geodetické a kartografické službě Kuby zajišťovat stranické závěry
Kubánské Komunistické strany na úseku zkvalitnění
procesu plánování a zavedení chozrasčotu v geodetické
a kartografické službě Kuby.
Zvý':šil si kvalifikaci formou postgraduálního studia
na VŠE v Praze a získané poznatky uplatňuje v praxi.
S. Ing. Baudyš se úspěšně podílel na prosazování hospodářské politiky KSC a celospolečenských zájmů na
centrálním orgánu. Zejména se podílel na přechodu
resortu z příspěvkové sféry ]lOspodaření na chozrasčotní:
Od r. 1978, kdy přešel z CUGK do GKP v Praze, velmI
rychle pronikl do problematiky a výrazně se zasloužil
o výborné výsledky podniku a splnění 6. pětiletého
plánu . Podnik se v rámci resortu umístil na 2. místě,
kde zejména splnění věcných úkolů pro palivoenergeťickou základnu, investiční výstavbu byly splněny kvalit,
ně a v předstihu a dosaženo velmi dobrých výsledků
v plnění ukazatelů, úspor v nákladech na energii a materiálů. Pod jeho vedením byly zavedeny v podniku
JVN, úspěšné plnění opatření ke zdokonalení plánovitého řízení N:.Hpo roce 1980.
V ZO KSC GIfP se podílel na rozpracování závěrů
XVI. sjezdu KSC na podmínky podniku a je včele
iniciativy při jejich realizaci na ekonomick~m úseku.
Aktivně pracuje v ekonomické komisi OV KSC Praha 7.
Na úseku ekonomické propagandy působí jako lektor
pro vedoucí pracovníky a pro ZO SSM GKP Praha.
Soudruhu Ing. Baudyšovi bylo za jeho pracovní výsledky a politickou činnost propůjčeno státní vyznamenání ,,~a obětavou y!,áci pro socialismus" na návrh
OV KSC Praha 7 a CUGK.
Upřímně mu blahopřejeme k udělení státního vyzna,
menání a přejeme hodně úspěchů v práci i osobním životě a pevné zdraví.

Sgudruh Rath se angazuJe za uplatňování politiky
KSC. Je dlouholetým funkcionářem ZV ROH, kde
vykonával funkci předsedy ZV ROH.
Za pracovní výsledky a angažo~anou politickou činnost byl navržen vedením GKP a Ceského úřadu geodetického a kratografického v Praze na propůjčení státního
vyznamenání "Za obětavou práci pro socialismus".
!steré obdržel při příležitosti oslav 40. výročí osvobození
CSSR Sovětskou armádou a jeho významného životního
jubilea 60 let.
Blahopřejeme s. Rathovi k propůjčenému státnímu
vyznamenání a přejeme další úspěchy v práci i osobním
životě.

Z GEODETICKÉHO KALENDÁRA
(duben, květen, červen)

Výročie 50 rokov:
1. apríla 1985 - Ing. Helena Žaarová, vedúca odborná
referentka - špegialistka Slovenského úradu geodézie
a kartografie (SUGK). Narodila sa v Okoličnej na
Ostrove (okres Komárno). Po absolvovaní zememerač·
ského inžinierstva na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave (1953-1958) zostala verná Bratisla·
ve. Najskór pracovala na Geodetickom ústave (1958-1965), kde ako vedúca čaty vykonávala najma mapovacie práce. V rokoch 1966-1969
pracovala na
Ústave geodézie a kartografie (1966-1967) a Inžinierskej geodézii, n. p., na úseku plánovania (preyádzková
plánovačka). V roku 1969 prechádza na SUGK, kde
pracuje na úseku vedecko-technického rozvoja. Je, nositeIkou vyznamenaní: "Najlepšia pracovníčka SUGK"
(1978) a "Najlepšia pracovníčka rezortu SÚGK" (1981).
24. dubna 1985 - Václav Guth, p. g., vedoucí provo7,u
kartografického a polygrafického Geodetického a karto.
grafického podniku v Praze, n. p. - detašované pracoviště Sedlčany. Ve funkci vedoucího provozu je od
r. 1973. Má zásluhy na vybudování detašovaného pracoviště v Sedlčanech.

Soudruhu Milouši Rathovi,
propůjčeno státní vyznamenání
"Za obětavou práci pro socialismus"

Dne 24. května 1985 oslavil s. Milouš Rath životní
jubileum 60 let. Soudruh Milouš Rath pracuje v resortu
geodézie a kartografie od r. 1954. Nejdříve jako pomocný
dělník, později jako geodet ve výrobě. V letech 1959
až 1963 si doplnil vzdělání na SPŠZ a vzhledem k mimořádným pracovním výsledkům a jako organizátor socialistic. iniciativy byl vybrán na zahraniční práce
v Albánii, Alžíru (Transsaharská dálnice) a v Iráku.
V letech 1976-1980 byl pověřen řízením provozu
triangulace a mapování, kde důsledně prosazoval plnění
politickohospodářských úkolů. V letech 1981 a 1982
plnil povinnosti experta geodetických prací v Iráku.
Od r. 19~3 pracuje v útvaru řízení výroby a od 1. dubna
1985 v Ustřední dokumentaci.
Souhdruh Rath byl soustavně zapojen v socialistické
soutěži a plnil výkonové normy na IlO až Il5 % s vysokou kvalitou prací. Ve vedoucích funkcích a při
zahraničních pracecn prokázal velmi dobré organizační
schopnosti, iniciativní přístup k řešení problémů. Vysoce
je hodnocena i kvalita odvedené práce v zahraničí, kde
se zasloužilo velmi dobrou representaci naší socialistické
vlasti.

2. května 1985 - Ing. Vladimír Rodr, ředitel Krajské
geodetické a kartografické správy pro Severočeský kraj
v Liberci. Po absolutoriu zeměměřické fakulty ČVUT
v Praze prošel řadou funkcí a od roku 1966 pracuje
v resortu Českého úřadu geodetického a kartografického.
Funkci ředitele Krajské geodetické správy pro Severočeský kraj v Liberci vykonává od roku 1973. Aktivně
pracuje v řadě veřejných a politických funkcích. Je
členem lektorské skupiny politické ekonomie Domu
politické výchovy OV_KSČ, v Liberci a aktivistou
Severočeského KV KSC v Ustí nad_Labem. _Za j,!lho
dosavadní práci mu bylo na návrh SCKV KSC v Ustí
n. L. k jeho životnímu jubileu propůjčeno státní vyzna·
menání "Za vynikající práci". K tomuto ocenění blaho·
přejeme s přáním mnoha dalších pracovních i osobních
úspěchů.
Výročí 55 let:
5. dubna 1985 - Ing. Jiří Pažourek, CSc., odborný asistent na katedře geodézie FAST VUT v Brně. Po absol·
vování VŠT v Bratislavě (1953) byl po 10 let prakticky
činný ve Vojenském projektovém ústavě v Brně.
V r. 1964 přešel na VUT Brno, kde kromě úspěšné
pedagogické činnosti plní funkci odpovědného geodeta
pro soustředěnou výstavbu areálu VUT Brno. Je
spoluautorem vysokoškolských skript (1974). Jeho
články, recenze a referáty, publikované v odborných
časopisech a sbornících, týkají se převážně výzkumu
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a užití hydrostatické nivelace. Jeho dosavadní působení
na škole bylo oceněno čestným uznáními vědecké rady
a rektora VUT (1973, 1974, 1975, 1979, 1982 a 1984).
22. apríla 1985 - prof. Ing. Juraj Šiitti, DrSc., dekan
Stavebnej fakulty (SvF) Vysokej školy technickej (VŠT)
v Košiciach. Rodák z Nových Zámkov. Po skončení
zememeračského inžinierstva na Slovenskej vysokej
škole technickej v Bratislave v roku 1953 nastúpil ako
asistent na Katedre banského meračstva a geofyziky
(KBMG) Baníckej fakulty (BF) VŠT. Za takmer 32 rokov svojej pedagogickej činnosti prešiel všetkými
pedagogickými stupňami: zástupca docenta (1960),
docent (1963), mimoriadny profeso (1972) a od 1. 2. 78
riadny profesor pre odbor geodézia a banské meračstvo.
Vedeckú hodnosť kandidáta vied získal v roku 1964
a doktora vied v roku 1976. Prešiel viacerými významnými pedagogickými funkciami: prodekan BF (19641971), vedúci KBMG (1965-1980), dekan BF (19721977) a od roku 1977 dekan SvF. Je členom mnohých
vedeckých, odborných a pedagogických komisií. významná je jeho činnosť aj v straníckych a spoločenských
organizáciách. Má rozsiahlu posudkovú, prednáškovú
(v ČSSR i v zahraničí), publikačnú a vedecko-výskumnú
činnosť. Napísal vyše 160 prác, a to celoštátnu vysokoškolskú učebnicu, dočasné vysokoškolské učebnice
ft odborné a vedecké práce, v ktorých je hlavné ťažisko
jeho publikačnej činnosti, pričom mnohé jeho práce
možno označiť ako povodné. Casť jeho prác bola publi.
kovaná v zahraničných časopisoch, respektíve vo sve·
tových jazykoch. Je nositefom viacerých vyznamenaní
a pamatných medailí. Z nich najvýznamnejšie sú:
"Za pracovnú obetavosť" (1967), "Za pracovnú ver·
nosť" (1972), rezortné vyznamenanie Ministerstva palív
a energetiky "Vzorný pracovník" (1978) a štátne vy·
znamenanie "Za vynikajúcu prácu" (1978).
10. května 1985 - Ing. Zdeněk Wiedner, vedoucí úseku
technického rozvoje Geodetického a kartografického
podniku (GKP) v Praze, n. p. Narodil se v Bratislavě.
V r. 1932 se přestěhoval do Prahy, absolvoval reálné
gymnázium. Po dvouletém zaměstnání v býv. Země·
měřickém úřadu studoval v letech 1951-1956 s vý.
bornými výsledky ČVUT, obor geodézie a l;>:artografie.
Poté nastoupil do Geodetického ústavu (GU) v Praze,
nynějšího GKP, kde získal bohatou praxi při budování
a údržbě trigonometrické, nivelační a gravimetrické
sítě. Podal několik zlepšovacích návrhů, které byly
úspěšně zavedeny. V letech 1970-1977 pracoval jako
expert OSN v Nepálu. Jeho činnost a výsledky práce
byly velmi kladně hodnoceny jak nepálskou stranou,
tak i zástupci OSN. Vybudování trigonometrické, nive·
lační a astronomické sítě a vybudování pomocné obser·
vatoře významně přispělo k tvorbě a využití map pro
nepálské hospodářství. Po návratu z Nepálu byl jme.
nován do funkce technickovýrobního náměstka ředitele
GÚ, n. p., Praha a dále technického náměstka GKP
v Praze. V současné době vede úsek technického rozvoje
podniku, kde mimořádnou péči věnuje plnění r.řijatých
úkolů z rozpracovaných závěrů 8. pléna UV KSČ
k urychlenému zavádění výsledků vědy a techniky do
praxe. V r. 1984 získal II. stupeň vědeckotechnické
atestace. Řadu let působí jako člen ~kušební komise
pro státní závěrečné zkoušky na CVUT v Pra~e.
Velmi pozitivně je hodnocena i jeho činnost v Cs.
nepálské společnosti, kde je zapojen jako předseda
sekce pro mezinárodní styky. Za svoji pracovní a společenskou angažovanost obdržel řadu uznání a vyzna·
menání, např. vzorný student ČVUT v Praze, Nejlepší
pracovník resortu ČÚGK, veřejné uznání za rozvoj čs.
tělovýchovy, Zasloužilý pracovník podniku a další.
28. června 1985 - Ing. Alexej Hrabě, vedoucí provozu
nivelace a gravimetrie Geodetického a kartografického
podniku v Praze. Pracuje v podniku od r. 1953. Ve
funkci ved. provozu od r. 1969. Za pracovní výsledky
a společenskou angažovanost byl vyznamenán "NeJlepi}í pracovník resortu" 1967, Diplom vlády CSS~
a URO za rozvoj iniciativy k 50. výročí vzniku KSC
(1971).

Výroči 60 let:
19. dubna 1985 - Ing. Josef Žampach, v_edoucíodborný
referent specialista technického odboru CUGK. V resor·
tu pracuje od r. 1961 na úseku inženýrské geodézie.
Zasloužil se o postavení funkce odpovědného geodeta.
Jeho iniciativa a odpovědnost v práci významně přispěla
technickému rozvoji inženýrské geodézie v resortu.
Významně se podílí na práci terminologické ~omise.
Jeho veřejná práce byla věnována zejména CSVTS,
kde působil v různých funkcích. Za obětavou práci byl
vyznamenán několikrát jako Nejlepší pracovník, od
ÚV ČSTV obdržel v r. 1969 vyznamenání "Za obětavou
práci pro rozvoj vědy a techniky" a v r. 1970 "Za pra·
covní zásluhy" od n. p. lG Praha.
12. května 1985 Ing. Josef Oujezdský, vedoucí
kádrového a personálního útvaru u Geodézie, n. p. Brno.
Narozen v Šumperku, zeměměřické studium absolvoval
na VAAZ v Brně (1952) a stal se prac9vníkem vojenské
správy. V roce 1963 nastoupil do OUGK v Brně, kde
v letech 1969-1971
zastával funkci vedoucího SG
Brno-venkov. Od roku 1971 vykonává funkci vedoucího
KPÚ se širokým rozhledem a odpovědností, takže významně přispívá k existujícím výborným výsledkúm
práce po_dniků.Je poslancem ObNV Brno 1 a aktivistou
KV KSC. Za velmi dobrou politickou i služební, angažovanou práci mu byl udělen titul "Nejlepšího pracov.
níka resortu ČÚGK" (1970) a byl vyznamenán "Medailí
25. výročí Února" (1973). Při příležitosti tohoto život;
ního jubilea mu byla propůjčena na návrh J mKV KSC
v Brně "Medaile Za obětavou práci pro socialismus".
K udělení státního vyznamenání blahopřejeme a do
dalších let přejeme vše nejlepší.
Výročie 65 rokov:
19. mája 1985 ~Ing. Eugen Uhliarik. Rodák z Dolného
Hričova (okres Zilina). Zememeračské inžinierstvo študoval na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave. 1. 3. 1947 nastúpil na zememeračský odbor Povereníctva techniky. Po zriadení Slovenského z~meme·
račského a kartografického ústavu v Bratislave v roku
1950, ktorý bol premenovaný na Geodetický, topogra.
fický a kartografický ústav a neskor na Geodetický
ústav, n. p., prešiel na tento ústav, kde vykonával
viaceré funkcie, najma na úseku geodetických základoch. 1. 6. 1984 odišiel do dochodku, ale naďalej pracuje
na skrátený pracovný úvazok na útvare kontroly a riadenia a kontroly akosti. V rokoch 1957-1971 posobil
ako poslanec Národného výboru mesta Bratislavy.
Je
nositerom
vyznamenaní:
"Najlepší
pracovník
ÚSGK" (1960), "Plaketa a pochvalné uznanie" pri
príležitosti 25. výročia oslobodenia Bratislavy (1970),
"Čestné uznanie za zásluhy o rozvoj geodézie a l):artografie" (1974), "Zaslúžilý pracovník rezortu SUGK"
(1979) a štátne vyznamenanie - medailu "Za obetavú
prácu pre socializmus" (1980).
Výroči 70 let:
12. dubna 1985 - doe. Ing. Jaromir Tlustý, dlouholetý
vedoucí katedry speciální geodézie Stavební fakulty
ČVUT v Praze. Po studiích na vys. škole spec. nauk
pracoval od r. 1939 krátkou dobu jak praktikant
v civilní službě a u kat. měřického úřadu. V r. 1942
nastoupil do triang. kanceláře min. fin., v r. !950
přešel do družstva Geoplán a v r. 1954 do OUGK
v Praze, kde pracoval v různých řídících funkcích.
V r. 1962 byl jmenován docentem a přešel na vys. školu,
kde byl pověřen vedením katedry speciální geodézie.
Katedru vedl až do r. 1973, do důchodu odešel v r. 1980.
Své bohaté zkušenosti i z prací v zahraničí uplatnil
jak v činnosti literární, tak zejména v pedagogické.
Zavedl předmět "Ekonomika a teorie systému v geodé.
zii", z tohoto předmětu vydal i skripta. Vědecky pracoval na využití laserů v geodézii, stavebnictví a důlním
měřictví. Za tuto práci mu byla udělena národní cena
České soc. republiky. Také jeho veřejná práce_ byla
mnohokrát oceněna řadou vyznamenání, např. CVUT
Felberovou medailí II. stupně.
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18. května 1985 Ing. Alois Rais, býv. vedoucí
geodet Geodetického ústavu, n. p., Praha. Po řadu let
pracoval v triangulační kanceláři min. financí a poté
v provozu tri~ngulace. Od r. 1956 uplatňoval své zkušenosti na Ustřední sprá-:ě geodézie a kartografie,
odkud se v r. 1961 vrátil do Ustavu ve funkci provozního
inženýra. Později pracoval jako vedoucí geodetické
dokumentace. Podílel se aktivně mnoho let na meziná·
rodní vědeckotechnické spolupráci se socialistickými
státy. Jeho pečlivá a odpovědná práce byla vždy kladně
hodnocena.

Výročie 80 rokov:
9. apríla 1985 - František Molnár. Narodil sa v Nitre.
Do štátnej zememeračskej služby nastúpil 25. 6. 1928.
Naposledy pracoval na Geodetickom ústave, n. p.,
Bratislava odkiaI 31. 12. 1979 odišiel do dóchodku.
Ako pracovník triangulácie, dokumentácie a vedúci
zvláštneho útvaru bol príkladom svedomitosti a zod·
povednosti. Vykonával mnohé stranícke a odborárske
funkcie. Je nositeIom čestného titulu "Priekopník so·
cialistickej práce" (1965).

Z ďalších výročí pripomíname:
15. apríla 1915~- prcd 70 rokmi sa narodil v Leviciach
Ing. Ladislav Sin!'a. Po absolvovaní zememeračského
inžinierstva na Ceskom vysokom učení technickom
v Prahe roku 1939, celý život zostal verný geodézii
a kartografii. Pósobil v Bratislave na viacerých pracoviskách: Katastrálny meračský úrad (1939-1948),
zememeračsk$' odbor povereníctiev SNR (financií, techniky, stavebníctva - 1948 -1953), vedúci odboru na
Správe geodézie a kartografie na Slovensku (1954-1960)
a v rokoch 1960-1976 ako námestník riaditeIa Geodetického ústavu, Oblastného ústavu geodézie a Geodézie,
n. p. Vykonával rózne funkcie v spoločenských organizáciách a aktívne pracoval v odborných rezortných
komisiách. Bol dlhoročným členom Redakčnej rady
Geodetického a kartografického obzoru. Zaslúžil sa
o rozvoj evidence nehnuteIností na Slovensku. Bol
nositeIom re?iortných vyznamenaní "Najlepší pracovník
rezortu" a "Cestného uznania za zásluhy o rozvoj geodé.
zie a kartografie". Zomrel 10. 12. 1976 v Bratislave.
3. května 1905 - před 80 lety se narodil v Jeřicích
u Hořic Ing. Dr. Bohumil Pour, bývalý dlouholetý
redaktor Zeměměřického věstníku, později Zeměměřic·
kého obzoru. Zasloužil se o zvýšení odborné úrovně
našeho časgpisu a o jeho uznání v zahraničí. Po skončení
studia na CVUT pracoval jako asistent u prof. Petříka
a dlouhá léta poté jako tajemník inženýrské komory.
Jeho rozsáhlé vědomosti a organizátorská práce se
později uplatnily ve StátnJm ústavu pro projektování
uhelných závodů a na "{[střední správě energetiky.
Působil též řadu let na CVUT, kde jako e~ternista
přednášel studentům zeměměřického studia "Uvod do
studia inženýrství". Bohatá byla jeho činnost literární
obsahující pí'es 150 článků a knihu "O nové inženýrství".
Zemřel v Praze v r. 1983.
6. května 1865 - před 120 lety se narodil v Kutné Hoře
významný odborník pozemkového katastru Ing. Jaroslav Zvěřina. Byl evidenčním ředitelem a technickým
referentem u býv. Generálního ředitelství pozemko.
vého katastru ve Vídni, kde se autorsky účastnil na
vydávání důležitých zeměměřických návodů a instrukcí.
Jako syn slavného českého malíře FraJltiška Zvěřiny
projevoval se vždy jako uvědomnělý Cech. Po první
světové válce odešel do ústředí pozemkového katastru
u ministerstva financí v Praze, načež byl jmenován
dohlédacím orgánem z Zfř. :: Brně, kde aktivně působil
do r. 1925. Zemřel v Brně·Zidenicích 18. května 1939.
1. júna 1970 - pred 15 rokmi bola zriadená Terminologická komisia pre odvetvie geodézie a kartografie, ako
poradný orgán Slovenského úradu geodézie a kartografie, na posudzovanie a tvorbu slovenskej
geodeti.
ckej a kartografickej terminológie.

4. června 1945 - před 40 lety byly slavnostně zahájeny
přednášky na Českém vysokém učení technickém v Praze.
Po neblahém uzavření českých vysokých škol v r. 1939
a pohnu!ých válečných letech se znovu obnovila slavná
tradice CVUT. Mezi prvními obory, na kterých byly
zahájeny přednášky bylo i studium zeměměřického
inženýrství, tehdy po,9. vedením prof. Dr. Františka
Fialy, DrSc., nositele Rádu práce.
10. června 1885 - před 100 lety se narodil v Českých
Budějovicích Ing. František Mužík, významný pracov·
ník triangulační kanceláře min. financí. Jeho dlouholetá
praxe u kat. měřické služby, vysoká odborná kvalifikace
a odpovědná práce se plně uplatnily při budování geodetických základů naší republiky. Zemřel v Praze.
22. júna 1735 - pred 25,9 rokmi bola založená v Štiavnických Baniach (okres Ziar nad Hronom) prvá stredná
odborná banská škola na území terajšieho Slovenska.
Jej založenie je spojené s menom vynikajúceho slovenského kartografa Samuela Mikovíniho, ktorý bol
aj jej prvým profesorom. Štúdium trvalo dva roky
a vyučovalo sa i banské meračstvo. Neskór sa škola
presťahovala do Banskej Štiavnice.
24. júna 1905 - pred 80 rokmi sa narodil v Žiline
prof. Ing. Ján Mikuša. Zememeračské inžinierstvo štu·
doval v Brne a v Prahe. V roku 1927 sa začína jeho
pestrá geodetická prax. Po rozsiahlej praxi prichádza
v roku 1939 s veIkými odbornými a organizačnými
skúsenosťami na novozriadenú Slovenskú vysokú školu
technickú v Bratislave (SVŠT). Ako prvý profesor na
odbore zememeračského inžinierstva mal výrazný a vý.
znamný podiel na rozvoji, výstavbe a organizácii
štúdia geodézie a kartografie na SVŠT. Vykonával
viaceré významné pedagogické funkcie: prednosta
Ústavu náuky o pozemkovom katastri a pozemkových
úprav, dekan odboru Špeciálnych náuk SVŠT, prodekan
Stavebnej fakulty SVŠT pre zememeračské štúdium,
vedúci Katedry mapovania a pozemkových úprav.
Bol známy nielen ako vysokoškolský profesor a vyni.
kajúci organizátor, ale aj ako významný odborník
z oblasti evidencie nehnuteIností, mapovania a pozemkových úp!:av. Bol nositeIom "Striebornej medaily
SVŠT" a "Cestného uznania za zásluhy o rozvoj geo
dézie a kartografie". Zomrel 3. 12. 1980 v Bratislave29. června 1895 - před 90 lety byla na slavnostním
shromáždění, které se uskutečnilo v Pantheonu Národ·
ního muzea, založena "Česká matice technická". Matice
se stala významnou českou institucí, mající nesmírnou
zásluhu o rozvoj české technické literatury. Její tradice
pokračuje dále pod záštitou Stát~ího nakladatelství
technické literatury. Založením "Ceské matice tech·
nické" bylo oslaveno 25. výročí osamostatnění české
vysoké školy technické z tehdejší školy utrakvistické.
V čele výboru stáli profesoři české vysoké školy technické a jejich jménem promluvil prof. Ing. Josef Šolín.
1660 před 325 lety vynalezl francouzský učenec
Melchisedec T hévenot dodnes jednu nejrozšířenější
měřickou pomů cku - libelu.
1735 - před 250 lety bylo započato v Peru pět let
trvající měření, které potvrdilo, že Země je zploštělá.
Měření provedli Pierre Bouguer a Charles de la Condamine.
1760 stroj.

před 225 lety sestrojil Ramsden prvý dělící

1785 - před 200 lety (20. dubna) vydal císař Josef II.
patent, jehož výsledkem byl měřický operát nazývaný
"josefský katastr".
1955 - pred 30 rokmi vydala Ústřední správa geodézie
a kartografie celoštátny Lesnický a myslivecký atlas.
Obsahuje mapy geologické, pedologické, róznych me·
teorologických prvkov, vegetačných období rozličných
druhov drevín, rozšírenia drevín, rýb a lovnej zveri
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Úkol roku - včas, s. 1-5.
Závod č. 2 - kolektiv komunistické práce, s. 5-u.
Nikitenko
Jl1" P.: Rozvíjet výstavbu chozrasčotním
zpúsobem, s. 7-9.
Bondareva, NI. D. - .htrk1:na, J11.f.: K otázce vyrovnání
a př'esnosti Radiointerferometrie s dlouhou základnou,
s. 9-13.
Gn8Bb, N. A.: O vlivu teploty na výsledky kyvadlových
měřcní, s. 13-17.
Neverov, L. V.: Systémy orientace směnl v obrazcích
s krátkou základnou, s. 18-22.
JIa8lov, A. V. - Sitnikov, P. P.: O př'esnosti přenosu
směrníku v teodolitov)'ch pořadech při označování
bodú nástěnnými znaky, s. 23-24.
Dženteredžan, A. G. - Pogo8jan, A. G. - Babajan, G. A.:
Modernizovaný systém hydrostatické nivelace SGDH10 DM, s. 24-26.
J(oroV1:n, V. A.: Předběžný výpočet přesnosti inženýr~ko-geod('tick.ých sítí na počítačích, s. 26-27.
frJ~l'manov, Ž. A.: Využití laserových geodetických přístrojů při stavbě podzemních dopravních cest,
s.27-29.
Anančm~ko, A. JI.: Ověř'ování svislosti sloupů, s. 29-30.
Abrarnm'iř, B. L - NIorozkov, S. G.: Určení centračních
_ prvkú, s. :)0 -33.
Zl1kov. V. T. -- Chrnščev, A. '1'. /Ikin:n(t, A. f.:
Atlasy pótildck, s. :34-37.
J(031ovn, A. V. - JIožnj8knj(t, f. G. - Rjabceva, Z. G. ,"'knrkol'. V. V.: Systém informací o kartografických
dílech, s. :38-41.
j'etrov, P. V. -- Tikunov, V. S.: Modelování izochron
při tvorbě map dopravní dostupnosti, s. 42-43.
j 'dešřBnko I', V. N. -. Kom:čenko, A. A.: Programové
zajišt(~ní báze dat geodetickýc:l sítí, s. 43--45.
C'uetkov, V. .]a.-- Gol'drnan, L. ~1L.:Otázky automatizovaného provedení smluvených znakú, s. 45-47.
Hnblík, V. Je.: Některé závěry z práce 6. komise FIG,
s.47-48.
Rojko, A. V.: Pozemkové informační systémy, s. 49-51'
Radionov, V. A. - Stoljarov, f. A.: Programové zajištění
zahraničních analytických fotogrammetrických systémů, s. 51-56.

Geodezija i kartografija,

č. 6/84

Od analýzy práce ke konkrétní činnosti, s. 1-4.
Štafeta předních zkušeností, s. 4-5.
Závazky se plní, s. 5-6.
S vysokou produktivitou práce, s. 6-7.
lJrykin, P. A. Kaširnikova,
R. P.: Otázky rústu
produktivity práce a mzdy v topograficko-geodetické
výrobě, s. 7-14.
Nejrnan, B. N.: Společenskou vědeekotechnickou činnost na úrovcú nových úloh, s. 14-17.
Uem8imenko, ~1J.D.: O příčinách vzniku a řešení špatně
podmíněných systémú normálních rovnic, s. 18-· 21.
Gan'šin,
V. N. Lazarev, V. 111.: Rozvojové řady
a arcsin, s. 21-22.
Trevogo, f. 8.: Zdroj chyb a přesnost měření délek
světelnými dálkoměrv v městské polygonové síti,
s. 23-28.
.
Kamen8kij, L. P.: O vyrovnání poř'adu orientovaného
pomocí inerciúlního topografického měřícího systému,
s využitím komplexní proměnné, s. 28-29.
JUllnťjwv, V. F. -- Krajnchl:n, A. N. -- Foyel', Jr. O.:
V,<,zkumvlivu teclmologiekých procesll na geodetické
síté, s. 29-31.
Garm.', J. JI.: Role a úlohy geodetú v mctrologickém zajištění konstrukčnč-projekčníeh
prací, s. 31-32.
Jlenw:lu!1!, 1. 1. -- J(aratajeva, G. B.: Nejvýhodnější
čas pro přenos výšek přes vodní překážku, s. 32-34'

Hurrnatov, Z. OH.: O využití kreslící páky planimetru
k vynášení bodů, s. 34-36.
/:;wjdulin, Z. G.: Způsob náročného řešení fotogrammetriekého protínání zpět, s. 36-40.
Bljundn,
JlI. A. - 01tchov, Ju. K.: Z'vláštnosti fotogrammetrických prací při mapování podmořských
ložisek, s. 40-43.
Černij, A. N. Kull:kov, Je. A. - Giljazov, F. A.:
Testovaeí objekt pro stereorengenommetrické mapování střepú (zbytkú), s. 43-45.
Nar8kich,
R. 8.: Agroklimatieký
atlas Bulharska,
s.46-48.
Danilova, N. V. - .lablonob8kaja, O. A.: Zkušenosti
z tvorby map pro muzea, s. 48-50.
l11akarenko, N. L.: Geodetické př'ístroje a metody,
s.52-54.
Drn#ročenkov, V. N. - Obinjakov, V. B.: Př'ístroje a zaÍ'Ízení na průmyslové výstavě, s. 54-57.

Gohler, H.: O zvýšení produktivizy prAce v geodézii
a kartografii, s. 398-400.
Krohan, H. J.: První výsledky z využití RETY z VEB
Car! Zeiss Jena v inženýrské geodézii, s. 400-402.
Vališ, J.: Automatizovaný informační systém s geodetickou bankou dat, s. 403-406.
Knorr, F.: Podzemní kontrolní základmt pro kontrolu
dektronických
dálkomérú na krM,kýeh délkáeh,
s.406-408.
Hanke, P.: Odhad kvality leteekýeh snímkú ve výrohních podmínkách, s. 409-410.
Schiidlich, 11I.: O ínterpretaei poznatkú z oblasti teorie
ehyb, s. 411-412.
Zimrnerrnann,
B.: 125 let pozemní fotogramm1'trie,
s.412-414.
Sornrner, M.: O riziku výrobee a spotí'ehitelc kartogrnfiekých výrobkú a prací při odhadu měřiekých parametrú kvality, s. 415-417.

Seminár "Testovanie elektronických
dial'komerov na základnici v teréne"
Odborná skupina (OS) 1705 ,pre geodetické základy Slovenského výboru Ge'odeticko-kartografickej
spoločnosti
ČSVTSa Dom techniky (DT) ČSVTS Bratislava usporiadajú v dňoch 4. a 5. septembra 1985 v rekreačnom zariadení "Ba1<aton" JRD Hlohovec (o'kr. Trnava) re<publikový heminár na tému "Kurz testovania elektronických
dialkomerov na základnici v teréne". Odborným garantom je doc. Ing. Jaroslav Abel,ovič, CSc.
Ciefom akcie budú
praktické
skúšky testovania
elektronických
diafkomeDOVna testovacej základnici v teréne (pri Hlohovci),
výmena skúseností
o efe<ktívnom využívaní diafkomerov v geodetickej praxi, najma s ohfadom na zvýšené požiadavky na presnosť geodetických
meraní,
overovanie
funkčnej
stability
diafkomerov
z hfadiska jednotnosti a správnosti meraní.
Informácie podá a prihláškyprijíma
DT ČSVTS, Škultétyho 1, 83227 Bratislava [Ing. O. Haramiová,j.

Ing. lán Vanko,
za os 1705

SlAIIKA l.ÁKtADU

PANElOVÝCH BUDOV
Uvádí moderní teorii zakládání staveb objasňující souvislosti mezi deformací horní stavby a deformací podloží
v podmínkách velmi tuhého konstrukčního systému. Shr·
nuje výsledky teoretických řešení a všechny dosažitelné
zkušenosti a poznatky a ukazuje možnosti aplikace teorie v praxi.
Projektantům, statikům, výzkumným pracovníkům
sluchačům vysokých stavebních škol.
312 stran, 188 obrázků, 81 tabulek,

a po-

váz. 50 Kčs

Jan Rollo

lHŮlOVÉ PtÁNOVÁNí

l'ECHNIC"KÉHORDIVO,IE
Kniha se zabývó racionalizací metod Ihůtového plánování
technického rozvoje a inovací jako jednorázových, dlouhodobých a značně složitých procesů. K řešení úloh po·
užívá heuristické metody, které jsou určitým kompromisem mezi klasickými metodami úsečkového plánování a
moderními metodami síťového plánování. Výpočetní po·
stupy jsou popsány blokovými schématy a programy v jazyku PL!1 a doplněny ukázkami řešených úloh.
Vedoucím hospodářským pracovníkům, pracovníkům projektových organizací a výzkumných ústavů a posluchačům vysokých škol technického a ekonomického směru.
148 stran, 12 obrázků, 29 tabulek, brož. 18 Kčs
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