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528.14
CEBECAUER, D.

Vyuliltle .robustntcll odhadov 'V inlilnlerskej leodéllll

Geodetlck~ a kartografický obzor, 35, 1989, Č. 10, str.
233-235, 2 tab., lit. 14

Pojem robustného odhadu. Met6da najmenšej sumy
absolútnych hodnílt oprliv. Mlnlmallzácla účelovej
funkcle sa prl použiti uvedenej met6dy vykonáva
met6daml IIneárneho programovanla. Využltle robust-
ných odhadov v oblasti vyhladavanla hrubých chýb,
v regresnej a deformačnej analýze a prl vyrovnhanl
sletl.

528.23+ (528.932:681.3.06)

VENCOVSK?, M.

Kvantlflkace morfologické náplni'! třlrozměrntch
zobrazeni topolraflcktch ploch

Geodetický a kartografický obzor, 35, 1989, Č. 10, str.
236-239, 7 obr., lit. 1

Popis a ukázky metod počltačové tvorby třI rozměr-
ných zobrazenI topograf1ck~ch ploch zdokonalené
vrstevnlcovou kvantlflkacl jejich morfologické náplně.

528.02:621

HANEK, P.

Prostorové protlnánl ve strojlrenství

Geodetický a kartografický obzor, 35, 1989, Č. 10, str.
239-242,4 obr., 4 tab., lit. 3

Současn~ stav a teoretické základy prostorového pro-
Hnáni bodů strojlrenských objektů. Empirické závěry,
vyplývajlcl z ověřovaclch měřeni s přistroj I Zelss.
Určeni rozměru strojlrenské součástky.

528.14
lIEBElIAYEP, ,L\.
nOHllTHe KpynHblx OlleHOK B HHlKeHepHoH reO,lle3HH

reoAe3HllecKHH H KapTOrpalPH'leCKHH 0630p, 35,
1989, N° 10, CTp. 233-235, 2 pHC., nHT. 14
nOHllTHe KpynHoH Ol.\eHKH. MeToA MHHHManbHoH
CYMMbl a6conlOTHblx 3Ha'leHHH nonpaBoK. MHHHMa-
nH3al.\Hll l.\eneBOH lPYHKI.\HH npH Hcnonb30BaHHH
npHBeAeHHoro MeTOAa oCY14eCTBnlleTcll MeTOAaMH
nHHeapHoro nporpaMMHpoBaHHll. I1cnonb30BaHHe
KpynH~x Ol.\eHOK B o6nacTH B~HCKHBaHHll rpy6~x
oWH6oK perpeCCI4BHOrO H AelPOpMal.\HoHHoro aHa-
nH3a, a TaKlKe npH YAaBHHBaHHH ceTH.

528.23+ (528.932:632:681.3.06)
BEHlIOBCKl1, M.

KOnH'IeCTBeHHall HHTepnpeT811Hll MopeponOrH'IeCKo·
ro CO,lleplK8HHll Tpexp83MepHblx H30CSp8lKeHHH Tono·
rpaepH'IeCKHX nn014a,lleH ,

reOAe3H'leCKHH H KapTOrpalPH'leCKHH 0630P, 35,
1989, NO 10, CTp. 236-239, 7 pHC., nHT. 1

OnHcaHHe H npHMepbl MeTOAOB Tpexpa3MepHblx
H306palKeHHH TOnorpalPH'leCKHX nn014aAeH C 'nOMO·
14blO 3BM C AononHeHHeM HX MOplPOnOrH'leCKOrO
cOAeplKaHHll ropH30HTanllMH B Ka'leCTBe KonHlle-
cTBeHHoH xapaKTepHcTHKH.

528.02:621
rAHEK, n.

npOCTp8HcTBeHH811 38Ce'lK8 B M8WHHOCTpoeHHH

reoAe3HllecKHH H KapTorpalPHlleCKHH 0630p, 35,
1989, N° 10, CTp. 239-242, 4 pHC., 4 Ta6., nHT. 3
COBpeMeHHoe COCTOllHHe H TeOpeTH'leCKall OCHOBa
npocTpaHcTBeHHoH 3aCe'lKH TO'leK MawHHocTpOH·
TenbHblX o6beKToB. 3MnHpHllecKHe 3aKnlOlleHHll, Bbl·
TeKalO14He H3 KOHTponbHblx H3MepeHHH, npoBoAH'
MblX C nOM014blO npH6opoB lIaHcc. OnpeAeneHHe
pa3Mepa MaWHHHOH AeTanH.

528.14

CEBECAUER, D.

Anwendung von robusten Schiitzern ln der Geodiisle

Geodetický a kartografický obzor, 35, 1989, Nr. 10, Selle
233-235, 2 Tab., Lit. ,14

Robuster SchlHzer .als Begrlff. Methode der klelnsten
Summe von absoluten ,Werten der Korrektlonen. Dle
Mlnlmal1slerung der Zweckfunktlon wlrd bel der An-
wendung der angefl.lhrten Methode mlt Hllfe von Me-
thoden der IInearen Programmlerung durchgefl.lhrt.
Anwendung von robusten Schlltzern lm Berelch der
Aufsuchung von groben Fehlern, der Regresslons-
und Deformatlonsanalyse und bel der Netzausglel-
chung.

528.23+ (528.932;681.3.06)

VENCOVSKt, M.
QuantUlkatlon des morphologischen lnhalts der drel-
dlmenslonalen Abblldungen von topographlschen Flii-
chen

Geodetlcký a kartografický obzor, 35, 1989, Nr. 10,
Selte 236-239, 7 Abb., LIt. 8

Beschrelbung und Belsplele von Methoden der maschl-
nellen Blldung der dreldlmenslonalen Abblldungen
von topographlschen Fl!lchen und Ihre Vervollkomm-
nung durch dle Hilhenllnlenquantlflkatlon Ihres mor-
phologlschen Inhalts.



528.02:621

HANEK, P.

Riiumllches Elnlchnelden im Malchinenwesen

Geodetický a kartografický obzor, 35, 1989, Nr. 10,
Selte 239-242, 4 Abb., 4 Tab., LIt. 3

Aklueller Stand und theoretlsche Grundlagen des
rllumllchen Elnschneldens von Punkten der Maschl-
nenobjekte. Emplrlsehe Ergebnlssc von Testmessungen
mlt Gerllten des VEB Carl Zelss-Jena. Bestlmmung
des Ausmasses von elnem Maschinentell.

528.14

CEBECAUER, D.

Use of Robust Estimates ln Geodesy

Geodetický a kartografický obzor, 35, 1989, No. 10,
pp. 233-235, 2 tab., 14 ref.

Notlon of the robust estlmate. Method of the least
sum of absolute values of correctlons. Mlnlmlzlng
the purpose function Is wlth use of the mentloned
method done by use melhods of lInear programmlng.
Use of robust estlmates wlth flndlng gross errors,
regresslon and deformatlon analysls, and the network
adjustment.

528.23+ [528.932:681.3.06)

VENCOVSK?, M.

Quantlflcatlns MorpholoSlcal Contentl of Three-Di-
menlional Projectionl of Toposraphical Snrfaces

Geodetický a kartografický obzor, 35, 1989, No. 10,
pp. 236-239, 7 flg., 1 ref.

Descrlptlon and Illustratlons of methods of computer-
-.alded creatlng the lhree-dlmenslonal projectlons of
topographlcal surfaces Improved wlth contour line
quantlficatlon of thelr morphologlcal contents.

528.02:621

HANEK, P.

Space Resectlon ln Ensineerlns

Geodetlcký a kartografický obzor, 35, 1989, No. 10,
pp. 239-242, 4 flg., 4 tab., 3 ref.

Contemporary state and theoretlca! foundatlons of
of the space resectlon of poln ts of englneerlng ob-
jects. Emplrlcal conclusions, ylelding from test mea-
surements wlth the Zeiss instruments. Determlnlng
the shape of machlne components.

528.14

CEBECAUER, D.

Emploi des approxlmatlons robnstes dans la Sédodésie

Geodetický a kartografický obzor, 35, 1989, No. 10,
pages 233-235, 2 planches, 14 blbllographles

Notlon du terme "approxlmatlon robuste". Méthode
de la plus petlte somme de valeurs absolues des
rectlflcatlons. La mlnlmallsatlon de la fonctlon
approprlée est, par ladlte méthode, exercée p.ar
programmatlon IInéalre. Emplol des approxlmatlons
robustes pour la détectlon ďerreurs grosslěres, l'ana-
lyse de régresslon et de déformatlon et la compen-
satlon du réseau.

528.23+ [528.932:681.3.G6)

VENCOVSK;;, M.

Quantification du contenu morpholoslque des pro-
jectlons trldlmenslonnelles del Inrface. toposraphlques

Geodetický a kartografický obzor, 35, 1989, No. 10,
pages 236-239, 7 Illustratlons, 1 blbpllographle

Descrlptlon et démonstr.atlons de méthodes d'élabo-
ratlon par ordlnateur des projectlons trldlmenslonnel-
les des surfaces topographlques, perfectlonnées par
quantlflcatlon stratlflée du contenu morphologlque.

528.02:621

HANEK, P.

Rélevement dans ľespace effectné dani la brancbe
del conltructlons mécanlqnes

Geodetlcký a kartografický obzor, 35, 1989, No. 10,
pages 239-242, 4 Illustratlons, 4 planches, 3 blbllo-
graphles

Sltuatlon actuelle et bases théorlques du rélěvement
dans l'esp.ace des ouvrages de constructlons mécanl-
ques. Concluslons emplrlques émanant de levés de
vérlflcatlon effectués par les Instruments Zelss. Dé-
termlnatlon de la dlmenslOn d'un élément mécanlque.
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Ing. Ondrej Michalko skončil funkciu predsedu SÚGK

Dňa 30. 6. 1989 skončil pósobenie va funkcii predsedu Slovenského úradu
geodézie a kartografie (SÚGK) Ing. Ondrej Michalko, nositel Radu práce.
Jeho odchod na zaslúžený odpočinok nám dáva príležitosť zhu.stene si pripo-
rnenút charakteristické črty jeho osobnosti, jeho činnost a pracovné úspechy
širšieho národného významu, ktoré sú spojené s jeho menom.

Narodil sa 10. 1. 1923 v podtatranskej obci Važec v robotníckej rodine.
Zememeračské inžinierstvo skončil 2.5. 6. 1948 na odbore špeciálnych náuk
Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave s vyznamenaním. 1. 7. 1948
nastúpil na Fotogrametrický ústav pre Slovensko v Bratislave ako fotograme-
ter. V tejto odbornosti pósobil aj počas základnej vojenskejslužby (1949-19.51)
va Vojenskom zemepisnom ústave v Prahe. Po jej skončení pracoval ako vedúci
fotogrametrickej smeny a neskór (19.53-19.5.5) ako organizátor a vedúci deta-
šovanej kartografickej zložky Slovenského zememeračského a kartografického
ústavu v Modre·Harmónii. V roku 1954 vstupuje do radov členov KSČ.
V roku 1955, ako uznávaný odborník vo fotogrametrii, je vybratý do ZSSR
na zvýšenie si fotogrametrickej odbornosti. Po návrate je poverovaný wdpoved-

nými hospodárskymifunkciami, pričomje charakteristické, že mu boli zverované také úseky, ktoré 11yžadovali budova-
nie a tvorenie: hlavný inžinier Geodetického, topografického a kartografického ústavu (od 1. 1. 1957 Geodetického
ústavu - GÚ) v Bratislave (19.56-1958), námestník predsedu Správy geodézie a kartografie na Slovensku (1958 až
1959), riaditel GÚ (1959-1965) z toho v rokoch 1962-1964 riaditel Ústavu geodézie a kartografie v Prešove, kde
zabezpečoval konsolidáciu a plnenie plánu - úlohu uloženú vyš,Hmi straníckymi orgánmi. Ďalej riaditel celoštát-
neho Kartografického a geodetického fondu v !3ratislave (1966-1967) a po vzniku národných podnikov v rezorte
geodézie a kartografie v roku 1968 1'iaditel Inžinierskej geodézie, n. p., Bratislava.

Od 6. 2. 1969 bol Ing. M ichalko va funkcii predsedu S ÚG K. Súhrn odborných poznatkov, overených vlast-
nou praxou, prehlbovanie si teoretických vedonwstí absolvovanírn Večernej univerzity marxizmu· leninizmu (1962)
Vysokej}koly ekonomickej v Bratislave (1969) a cyklického vzdelávania I. stupňa na Vysokej škole KSČ v Prahe,
ale aj stály styk s pracovníkmi rezortu na všetkých pracoviskách, vytvorili mu také predpoklady, že s rozlúadom vy-
konával r'iadenie a rozhodovanie aj v zložitých otázkach organizačného prebudovania rewrtu a zabezpečenia plnenia
úloh štátneho plánu.

Ing. M ichalko velmi zodpovedne pristupoval k plneniu úloh, ktoré vyplývali z uznesení straníckych a vlád-
nych orgánov. Pod jeho vedením rezort úspešne splnil 5., 6. a 7. piifročnicu. Osobitne sa angažoval za dobudovanie
mapového fondu máp velkých mierok na Slovensku do roku 1985, ďalej pri zabezpečovaní úloh evidencie nehnutel·
ností, ochrany polnohospodárskeho a lesného pádneho fondu, úloh pre potreby urbanizácie, ochrany životného pro-
stredia, ochrany historických a kultúrnych pamiatok, výstavby plynovodov a jadrových elektrární a pre ďalšie potreby
socialistických organizácií a obyvatelstva. Velkú starostlivost venoval zavádzaniu automatizácie a progresívnych
technológií v organizáciách rezortu, kádrovej politike a investičnej výstavbe.

Výsledky starostlivosti Ing. M ichalku o rozvoj vedeckej a výskumnej činnosti v rezorte rnajú konkrétny prejav
v zriadení Výskumného ústavu geodézie a kartografie v Bratislave, kde osobitne sledoval proble'1iÍA""'iikuSlovenského
strediska dialkového prieskumu Zeme.

Na obdobie 8. piitročnice zabezpečil Ing. Michalko vypracovanie dokumentu "Hlavné úlohy po XVII. zjazde
KSČ a zjazde KSS v podmienkach rezortu SÚGK". O vytvorení dobrých predpokladov na splnenie náročných úloh
8. patročnice 'v rezorte svedčia výsledky splnenia plánu za roky 1986 a 1987.

Ing. M ichalko v riadiacej práci velmi aktívne zabezpečoval spoluprácu s rezortorn Českého úradu ceodetického
a kartografického a s rezortom Federálneho ministerstva národnej obrany pri plnení celoštátnych úloh geodézie a karto-
grafie. V oblasti mnohostrarmej vedecko-technickej spolupráce geodetických služieb socialistických štátov (GSSS)
iniciatívne pósobil na účelné integrovanie výskumných rt:ešitelských kapacit štátov zúéastnených na, riešení spoločných
úloh. Vysoko aktívne sa prejavoval poč,as príprav i na sarnotných konferenciách GSsS.

Za zásluhy o rozvoj geodézie a kartografi.e a za organizaéné vybudovanie rezortu SÚGK boli Ing. M ichalkovi
udelené: štátne vyznamenanie "Za zásl'uhy o výstavbu" (1968), "Rad práce" (1978) a "Národná cena
S S R" (ako členovi kolektívu - 1982). balej rezortné vyznamenania všetkých stupňov a viaceré zahraničné a mimo-
rezortné vyznamenania.

Ďakujeme Ing. Ondrejovi Michalkovi za jeho neúnavnú prácu v záujme rozvoja lB. geodézie a kartografie a želáme
mu do ďalších rokov na zaslúženom odpočinku vela pevného zdravia, o8obnej pohody a príjemný pocit z dobre vyko-
nanej práce.

1989/231
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Ing. Imrich Horňanský, CSc., novým predsedom SÚGK

V súvislosti s uvolnením funkcie predsedu Slovenského úradu geodézie a karto-
grafie (SÚGK) bol po schválení OV KSS a vymenovaní predsedom vlády SSR
Ing. Ivanom Knotekom (uzneseniť. vlády SSR Č. 152 zo dňa 24. 5. 1989)
uvedený dňa 28. 6. 1989 prvým podpredsedom vlády SSR Ing. Štefanom
Murínom do funkcie nový predseda SÚGK Ing. Imrich Horňan-
ský, CSC., doterajší námestník predsedu SÚGK.

Narodil sa 18. 9. 1940 v Bratislave, kde i študoval. Stredoškolské štúdium
skončil v roku 1957 s vyznamenaním a odbor geodézia a kartografia (GaK) na
Stavebnej fakutte (SvF) Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT) v roku
1962 tiež s vyznamenaním.

Aj po absolvovaní SVŠT ostal verný Bratislave. Pracoval na Ústave geodézie
a kartografie (1962-1967), v Inžinierskej geodézii, n. p. (1968-1972)
a v Geodézii, n. p. (1973-1982). V priebehu pósobnosti na, týchto pracoviskách
prešiel viacerými druhmi prác aj rozličnými stupňami riadenia, a to od vedú-
ceho meračskej éaty cez samostatného plánovaéa, technol6ga, výrobného inžiniera,
prevádzkového inžiniera po vedúceho prevádzky inžinierskej geodézie, neslcór
prevádzky evidencie nehnutelností, pričom získal široký odborný rozhlad.
SkÚ8e1wsti z praxe a dobrý organizačný talent prispeli k tomu, že v roku 1982
bol pozvaný na SÚGK do funkcie vedúceho sekretariátu predsedu SÚGK.

1. 2. 1987 bol vymenovaný za námestníka predsedu SÚGK.
Prirodzenou vlastnosťou Ing. Horňanského je zvyšovat si politickú a odbornú úroveň. V roku 1970 absolvoval

pl'ípravný kurz pl'e zodpovedných geodetov (ZG) a kurz automatizácie vedecko-technických výpočtov v geodézii. Ďalej
v rokoch 1972-1974 absolvoval prvý beh postgraduálneho štúdia (PGŠ) odboru GaK na, SvF SVŠT. Po obhájení
kandidátskej dizertačnej práce získal v roku 1986 vedeckú hodnost kandidáta technických vied. V roku 1989
skončil Večernú univerzitu mrxizmu leninizmu.

Politickou prípravou na, členstvo v KSČ prdiel aktívnou činnosťou v ROH, kde zastával rózne funkcie. Zásluhou
všestrannej aktivity, vysokej politickej úrovne a osobného presvedčenia bol po kandidátskej lehote od roku 1976prijatý
za člena KSČ v roku 1978.

Nadobudnuté odborné a politické vedomosti odovzdáva Ing. H orňanský, CSC., ako prednášatel na kurzoch ZG,
ďalej od druhého behu PGŠ na všetkých behoch prednáša vybrané kapitoly z mapovania, a tiež ako prednášatel na
akciách organizovaných Odborovým strediskom vzdelávania pracujúcich Výskumného Ú8tavu geodézie a kartograM
v Bratislave . .Je aktívnym zlepšova-telom a oponentom výskumných správ, kandidátskych dizertačných prác, prác PGS;
diplO1nových prác a pod. Od roku 1970 aktívne pósobí v Názvoslovnej a v Terminologickej komisii SÚGK, ktorej je
od roku 1987 aj predsedom. Od 1. 1. 1978 do 31. 7. 1988pósobil v Redakénej rade (RR) Geodetického a kartogra-
fického obzoru, z toho od 1. 1. 1987 ako podpredseda RR. Známy je ako autor a lektor príspevkov tohoto odborného
časopisu. Od roku 1980 je členom a od roku 1988predsedom komisie pre štátne záverečné skúšky na odbore GaK SvF
SVST. Od roku 1986 je tiež členom komisie Vedeckej rady odboru GaK SvF SVŠT.

V rá1nGimnohostrannej vedecko-technickej spolupráce geodetických služieb socialistických štátov (GSSŠ) v rokoch
1977-1983 pósobil ako člen éeskoslovenskej (čs.) komisie pre koordináciu prác na, riešení témy č. 5. V roku 1984
bol členom čs. delegácie na XII. konferenci GSSŠ v Ulánbátare a v roku 1989na XIII. konferencii v Pchjongjangu.
Tiež bol členom čs. delegácie na viacerých dvojstranných rokovaniach s predstavitelmi GSSŠ a zaslúžilsa o prehtbenie
spolupráce SÚGK s GSSŠ.

Bohatá je činnost Ing. H orňanského aj v rá1nGiČSVTS ako prednášatela na akciách, ale najma pri vykonávaní
rozmanitých funkcií. Aj v súČa8nosti je členom pléna Slovenského výboru Geodeticko-kartografickej spoločnosti ČSVTS
a členom Čs. národného komitétu pre FIG.

Ing. H orňanský, CSC., má zásluhu na príprave a Ú8pdnej realizácii prestavby organizaéných štruktúr rezortu
SÚGK (príprava a realizácia prechodu hospodárskych organizácií na formu štátnych podnikov). Bol gestorom za
zakladatela v Geodézii, n. p., Prešov a v Slovenskej kartografii, n. p., Bratislava, kde se aktívne zúčastňoval pri expe-
rimentálnom uplatnení socialistickej samosprávy pracovného kolektívu, príprave a zriadení Rád pracovného kolektí-
vu dte v podmienkach národných podnikov.
Ing. H orňanský, CSC., sa, vo všetkých funkciách, ktoré vykonával, osvedčil.Zasvoju činnost bol niekolkokrát vyzna-

menaný na podnikovej a rezortnej úrovni - " V zorný a Zaslúžilý pracovník rezortu", ako aj v rámci
ČSVTS. SkÚ8en08ti a prehlad z riadiacej práce, dfJslednost pri zabezpečova.ní úloh politického, technického a ekono-
mického charakteru, náročnost na politické a Ódborné vedomosti spolupracovníkov, ale aj náročnost voči sebe 8Ú zárukou
Ú8pdného plnenia úloh aj v novej zodpovednej funkcii.

Do tejto funkcie želáme Ing. Imrichovi Horňanskému, CSc., vela zdravia a sil, aby Ú8pešne zvládal náročné úlohy,
ktoré pre rezort SÚGK vyplývajú zo záverov XVII. zjazdu KSČ a zjazdu KSS a ďalej rozvíjal geodéziu a kartografiu.
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Využitie robustných odhadov
V inžinierskej geodézii Doc. Ing. Dulan Cebecauer, CSc.,

Katedra geodézle a geotechniky VŠDS, Žlllna

Výsledky geodetických meraní nemajú obvykle exakt-
ne normálne rozdelenie. To má praktické dosledky,
ktoré sa pri ich interpretácii často zanedbávajú. Vačši-
na geodetov sa pokúša dospieť ku "klasickému" mode-
lu rozdelenia, napr. určitou organizáciou merania,
odlahlé merania ~ylúčiť prípadne zistiť a potom me-
ranie opakovať. Podfa [1] Ba odfahlé merania vysky.
tujú častejšie ako Baobvykle očakáva. Iné metódy sú
založené na aposteriórnej analýze - data snooping [2],
ktorá slúži na elimináciu meraní s hrubými chybami.
Ďalšou možnosťou, u nás zatiaf menej využívanou, je
použitie robustných odhadov.

2. Pojem robustnosti a robustné odhady

Odhad nazývame robustným pre danú distribučnú
funkciu chýh merania, ak sa "málo" zmeni pri "ma-
lej" zmene f'pomenutej distribučnej funkcie; precizo-
vanie výrazu "málo" vyžaduje zavedenie niektorých
pojmov z topológie a teórie miery, napr. v [3], čo
presahuje rámec tejto práce. Inak povedané, za ro-
bustné štatistické metódy označujeme také, ktoré sa
vyznačujú určitou odolnosťou a necitlivosťou vzhfa-
dom na odchýlky od určitých predpokladov [4). Pri
použití robustných odhadov predpokladáme, že vý-
sledky budú čo najmenej závisieť na problematických
údajoch, ale naopak na množine "dobrých údajov" [2].
Pojcm robustnosti zavicdol v roku 1960 Tukey [5].
Zavcďme účelovú funkciu

n

Q(vI, .•. , VII) = ~ e(Vi), Vi E (-00, +00),
;=1

i = (1, ... , n)

a jej deriváciu označme padla [2, 6, 7, 8]

( ) _ °e(Vi)
1jJVi --'::l-'

uV;

Úlohou je minimalizovať túto účelovú funkciu.

Aké vlastnosti musia mať funkcie opráv e(Vi) a 1jJ(Vi),
aby bol odhad odolný proti hrubým chybám? Podfa
[6], okrem iných podmienok, lincaritu funkcie 1jJ(v.;)
v blízkosti nuly a tiež nulovú, resp. čo najmenšiu hod-
notu pre vefké opravy Vi' Preto sa hfadali funkcie,
ktoré by nahradili klasickú metódu najmenších štvor-
cov (MNŠ) e(Vi) = Vf. Najčastej!lie Ba objavujú ako
alternatívne účelové funkcie typu

It n

~ e(Vi) = ~ !Vi!P (1 < P < 2). (3)
i=1 i=1

~ e(Vi) = ~ lVi! = min.
i=1 i=1

V nemeckej literatúre sa táto metóda oznacu]e
LI - Norm (pretože p = 1, všeobecne platí Lp -
Norm) , v [9] sa tiež pre nás Slovanov objavila prija-
telnejšia skratka MNAS - metóda najmenšej "abso-
lútnej sumy" i keď správny názov má byť - metóda
najmenšej sumy absolútnych hodnot opráv. Tento
robustný odhad sa pre geodetické úlohy používa
najčastejšie a budeme sa mu venovať ďalej.

Pre p = 2 sa funkcia (3) zmení na

n n

~ g(Vi) = ~ ?Jr,
;=1 i=1

teda štandartnú MNŠ. To, že MNŠ určuje odhady pa-
rametrov systémom lineárnych rovníc, a preto sa s ňou
pohodlne zaobchádza, bol v minulosti hlavný dovod,
prečo sa stali MNŠ a normálne rozdelenie dogmou [2].
Nevýhodou MNŠ je známy efekt "rozmazávania, ro·
zostierania" odfahlých meraní a hrubých chýb. Jej
výhodou je prepracovanosť a ponúka praxi množstvo
algoritmov.
Pre p =1= 2 dostaneme systém nelineárnych rovníc,

ich riešenie možno dosiahnuť iteračnými metódami, čo
pri súčasnej výpočtovej technike nie je problém, ale
v minulosti bol.
Ďalšie typy účelových funkcií sú uvedené napr.

v [2, 6, 10). Na príklade minimalizačného problé-
mu (4) si ukážeme podstatu určenia robustného odha-
du a poukážeme na jeho prednosti a nedostatky v po-
rovnaní s MNŠ.

Autorom tohoto vyrovnávacieho princípu bol Ruder
Boškovič v roku 1790, Gaussov súčasník [9). V nedáv-
nej minulosti Ba k tomuto principu vrátili viacerí
autori, najma v prácach súvisiacich s odhalením hru-
bých chýb [4, 7, 10). Minimalizačný problém v tva-
re [4] má výhodu v tom, že je vcelku pohodlne rieši-
tefný metódami lineárneho programovania (lineárnej
optimalizácie). Najznámejšia je simplexová metó-
da [7]. Pro jej aplikáciu Ba musí dodržať kritérium
redundancie (nadpočetnosti) [10]. Problém optimali.
zácie pomocou sumy absolútnyeh hodnot opráv sa
dokumentuje najjednoduchšie na prípade nadpočet-
ných priamych meraní (napr. dižok, uhlov, teplót),
pri určení mediánu [10]. Kritérium optimality je vy-
jadrené pomocou minima sumy absolútnych hodnot
opráv (4).

Príklad 1: Dížka bola meraná sedemkrát v intervale
2 minúty, v tabufke 1 sú namerané hodnoty, už zora-
dené padla vefkosti, merania č. 1 a 2 sú zrejme zaťažené
hrubými chybami.
Hodnota mediánu pri siedmich meraniach sa rovná

štvrtej hodnote 8.\1 = 84 = 75,470 m,
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MNS MNAS
i 8i v~ Iv;1•

[ml [mm] [mm].
1 75,482 -9 12

2 75,481 -8 11

3 75,472 + 1 2

4 75,470 + 3 O

5 75,469 +4 1

6 75,468 +4 1

7 75,468 + 5 2

8* = 75,473 ~ v; = O

~ Iv;1 = 34 ~ lvi! = 29

kde s* je jednoduchý aritmetický priemer. Príklad
dokumentuje "necitlivosť" mediánu na odrahlé mera-
nia. Ako robustný odhad rozptylu by prichádzala do
úvahy veličina odvodená z hodnoty účelovej funkcie
n

~ IVil/(n - ml, kde menovatef je počet nadbytočných
i=l
meraní.
Pri odhadoch viacerých parametrov mOžeme rovnice

opráv písať vo všeobecnom tvare

Vi = a,xl + b,x2 + ... + mix", -li, (7a)

kde Xl' x2, ••• , Xm sú hfadané parametre a a;, bi, ••• , li>
i = 1,2, ... , n, sú príslušné koeficienty. Vo vektorom
zápise

Metódy lineárneho programovania vznikli v súvis-
losti s ekonometrickými úlohami, v ktorých sa pracuje
s nezápornými údajmi. Pri geodetických úlohách však
také to obmedzenie neplatí, preto účelova funkcia (1),
v prípade Q(Vi) = IVil, nie je zrejme lineárna. V takom-
to prípade nemažeme použiť klasickú simplexovú me-
tódu. Podra [7] mOžeme odstrániť túto disproporciu
tak, že zavedieme novú neznámu X, ktorá bude pred-
stavovať rozdiel dvoch nezáporných hodnot

Vi = vi - vi (i = 1, ... , n). (8)

Záporné li (i = 1, ... , n) zmeníme na kladné násobe-
ním celej rovnice -1. Rovnica (7b) sa zmení na

Ax+-Ax--v+ + v- = I (9)

a účelovú funkciu
n

Q VI' ••• , Vn) = ~ IVil, Vi E (-=, +=),
i=l

(i = 1, ... , n)

Benning [10] rieši tento problém tak, že zaviedol
znamienkový vektor s komponentmi

si={+lakVi>O (i= 1, ... ,n) (11)
-1 akvi< O

a účelová funkcia (10) dostane tvar
n

Q(Vl' .•• , vn) = ~ ViSi'
i=l

Na riešenie minimalizačného problému (4) možno
využiť aj menej známu Friedrichovú eliminačnú metó-
du [10], prvýkrát publíkovanú už v roku 1937. Vedie
k úplne rovnakým výsledkom ako metódy lineárneho
programovania a jej algoritmus je jednoduchší.
V nasledujúcom príklade porovnáme výsledky získa-

né MNAS s MNŠ pre dvojrozmerný prípad.

Príklad 2: Pri meraní zvislých posunov líniovej stavby
opakovanými nivelačnými meraniami boli určené roz-
diely prevýšení Jhu medzi vzťažnými bodmi rozmiest-
nenými pozdiž líniovej stavby. Z rozdielov prevýšení
Jhij a zo vzdialeností medzi bodmi Sij bol kumulatív-
nym sposobom vytvorený matematický model, pra-
vouhlé súradnice siat1hiv pravouhlom súradnicovom
systéme so začiatkom v bode 1. Úlohou je vytvoriť
vzťažný systém - preložiť bodovým radom priamku
vo všeobecnej polohe.
Príklad je len ilustratívny. Z výsledkov je zrejmé,

že pri použití MNAS sa vplyv vzťažného bodu 4 na
vzťažnú priamku potláča, metóda je "menej citlivá"
na odfahlé merania. Na určenie regresnej rovnice
priamky v tabufke 2 m.inimalizáciou sumy absolútnych
hodnot opráv (MNAS) sme použili simplexovú metódu
aj Friedrichovú eliminačnú metódu. Je len náhoda, že
absolútny člen v rovnici priamky sa rovná O.

MNS MNA8
Bod 8; Llhi v~ Vi•

[ml (mm] [mm] [mm]

1 O I O +O,l± O
.

2 50 +0,25 -0,21 -0,28

3 100 +0,10 -0,17 -0,15____ . ---- _.
4 150 -0,60 +0,42 +0,52

5 200 -0,10 -0,18 O

~ v; =0

~ Ivil = 1,13 ~ Iv;1 = 0,95

L1h*' = 0,14 + 0,00218

L1h* = - 0,0005 8

4. Príklady využitia robustných odhadov V inžinierskej
geodézii

·Najvhodnejšie aplikácie sú v týchto okruhoch problé-
mov:
a) Vyhladanie hrubých chýb. Robustný odhad umož-

ňuje identifikovať odrahlé merania. Po ich eliminá-
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cii možno pokračovať vo vyrovnaní ďalej robustným
odhadom, ako oporúčajú niektorí autori [7, 10],
alebo klasickou MNŠ, ako opofÚčajú iní [2, 11, 12].

1)) Regresná analýza a analýza časových rMov. V tejto
oblasti je aplikácia robustných odhadov jednoznač-
ným prínosom [12]. Výsledky etapových meraní,
ktoré tvoria východisko k vytvoreniu časových
radov, sú vykonávané v raznych podmienkach a ne-
predstavujú vždy homogénny súbor. Robustné
odhady zmenšujú vplyv niektorých odfahlých vý.
sledkov merania.

c) Deformaéná analýza. Robustné odhady slúžia na
odhalenie jednotlivých bodov, ktoré sa nesprávajú
konformne k modelu, pri súčasnom odhade para-
metrov modelu. Viičšina publikácií sa týka Helmer-
tovej transformácie [6, 8, 14]. Prednosť robustných
odhadov proti MNŠ spočíva v tom, že odvodené
pootočenie a koeficient zmeny mierky sú relatívne
neovplyvnené hrubými chybami v identických
bodoch.

d) Vyrovnanie sietí. Robustné odhady boli vyslcišane
i v tejto oblasti [4]. Tendencia spočíva v tom, že po
vylúčení vybočujúcich meraní, treba vykonať kon-
venčné vyrovnanie MNŠ.

Poznatky a skúsenosti s robustnými odhadmi nás pri-
vádzajú k ich pozitívnemu hodnoteniu. Pri vzájomnom
porovnaní robustných odhadov s MNŠ je jasné, že
robustné odhady nemažu nahradiť MNŠ vo všetkých
oblastiach geodézie. Ale aj naopak, MNŠ sa nemá
používať všade a nekriticky ako univerzálna metóda
pre všetky úlohy geodézie. Tam, kde nie sú pochyb-
nosti o normálnom rozdelení vstupných údajov,
používajme MNŠ [2]. Je počtársky jednoduchá, pre-
hfadná a prepracovaná. Tam, kde sa stretávame s ne-
známou kvalitou vstupných údajov, alebo ich kvalita
je zlá, keď model popisuje skutočnosť vedome genera-
lizovane, alebo keď sú nedostatočné poznatky na urče-
nie modelu blízkeho skutočnosti - mali by sa používať
robustné odhady, prípadne paralelne s MNŠ. Keď do-
staneme rozdielne výsledky parametrov, je potrebné
overiť vstupné údaje a predpoklady o modeli [2].
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Kvantifikace morfologické náplně
třirozměrných zobrazeni
topografických ploch , Ing. Hiloi Vencovský. CSc .•

Ustav geologie a geotechniky ČSAV. Praha

Počítačové třírozměrné zobrazení [3DZ J topografic-
ké plochy ,stává se dnes vítaným a stále používa-
nějším grafickým dokumentem, který umožňuje ná-
zornou a okamžitou, představu o morfologii dané
plochy. ,Tato vlastnost ,3DZ muže a je využívána při
řešení ri\zných úloh a problémi\ z oblasti projekto-
vání, urbanismu, geologie, topografie apod. Např.
na ,mateřském pracovišti autora jsou tyto dokumen-
ty využívány ke studiu deformací rovinných i pro-
storových horninových modeli\, jakož i k ozřejmění
někdy ,velmi složité morfologie ploch podzemních
geologických útvari\. 3DZ, jak je známe z domácí
literatury, poskytují však svým uživateli\m pouze
kvalitativní morfologické údaje, čímž se pochopitel-
ně snižuje jejich účinnost a praktické využití.

Již autoruv článek [1] obsahoval zmínku o tom, jak
vnést do morfologické náplně 3DZ i kvantitativní
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informace ,O výškovém pri\běhu topografické plo-
chy. 3DZ 1. typu, tj. ve formě jednoho systému ře-
zů, byly zde modifikovány tak, aby byly zobrazeny
vrstevní plochy s ohlededem na zadaný vrstevnico-
vý interval. Vznikly tak 3DZ, ,připomínající fyzické
modely topografických ploch, užívané pro architek-
tonické ,a urbanistické účely, jak je zřejmé u obráz-
ki\ 1, 2, 3. Obr. 1 představuje vrstevnicový plán
fragmentu ,jisté ,topografické plochy, obr. 2 3DZ
této plochy pouze kvalitativního charakteru a obr. 3
3DZ ve formě shora zmíněných vrstevních ploch.

Později byl učiněn pokus vyznačit v 3DZ 1. typu
přímo vrstevnicové pole, a to bodovými řadami. Na
každém řezu byly nalezeny jeho pri\sečíky se systé-
mem ekvidistantních hozizontálních rovin, defino-
vaných zadaným vrstevnicovým intervalem. Tyto
pri\sečíky byly pak při kresbě každého řezu vyzna-
čeny vhodnými symboly. Vznikly tak 3DZ ve formě,
zřejmé z obr. 4. 3DZ této formy, i forem předchá-
zejících však neumožňují vyznačení číselných údaji\
ke kvantifikačním úpravám morfologické náplně.
Ne proto, že by to bylo složité či nemožné, nýbrž
proto, že by došlo ke značnému narušení přehled-
nosti kresby. Podle ztkušeností autora lze tuto otáz-

S. MLYN
6. 1. 89
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ku řešit provizorně tak, že se body, ve kterých vy-
brané vrstevnice okrouhlých k6t proHnaji jednotli-
vé řezy 3DZ, popíší jednoclfernýml číslicemi, jimž
se pak v ,připojené legendě přiřadí odpovídající
výškové k6ty.

V poslední době bylo autorem vyřešeno spojité
vyznačování vrstevnlc v 3DZ. K danému účelu byl
užit 3DZ 2.-rastrového typu, jehož koncepce před-
pokládá, že vstupní digitální model zobrazované
plochy tvoří výškové Ikóty v uzloVých bodech čtver-
cové sítě. V daném ,případě je nutno jako první
krok vyřešit celé vrstevnicové pole a výsledek za-
psat na externí paměťové médium tak, aby byl pří-
stupný při běhu programu. Při tvorbě tohoto ,3DZ
zpi\sobem, popsaným v [1], je pak nutno zkoumat
vždy pro Jistý řez tzv. hlavní osnovy viditelnost bo-
di\ vrstevnic s Ohledem .na tzv. obrys. Zkoumají se
pochopitelně jen ty body vrstevnic, které leží na
tomto řezu a na příčkách mezi tímto řezem a ře-
zem ,předcházejícím. Body vrstevnic, l·ežící pod zmí-
něným obrysem, se vhodně označí. Po dokončení
tvorby 3DZ se zobrazí celé vrstevnicové pole s ohle-
dem ,na užitý ,způsob promítání, přičemž se ikresba
vrstevnic provede jen pro body viditelné, tedy ne-

\
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\
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označené. Je-li kresba rastrové sítě vynechána, tvo-
ří výsledný 3DZ samotné vrstevnicové pole.
Na obr. 5 je uveden vrstevnicový popis malé čás-

ti digitálního modelu terénního reliéfu Vojenského
topografického ústavu v rozsahu 80 X80 uzlů čtver-
cového rastru. Jde o terénní reliéf z oblasti Špin-
dlerova Mlýna. Pro snazší čtenářovu orientaci je
v tomto poli označen písmenem K začátek Kozích
hřbetů, písmenem M Medvědín a písmenem Š střed
Špindlerova Mlýna. Na obr. 6 je 3DZ ,zmíněného re-
liéfu ve formě ,pouhého vrstevnicového pole .z obr.
5. Toto 3DZ představuje centrální zobrazení s velmi
slabou perspektivou, kdy ,střed promítání leží ve
vzdálenosti dvojnásobku délky úhlopříčky modelu
od středu modelu směrem k jihozápadu a výškově
je umístěn do nadhledu o 30ti stupních.
3DZ ve formě pouhého vrstevnicového pole ne-

musí být ovšem optimálním řešením. Z autorových
zkušeností vyplývá, že 3DZ této formy je vhodné
ještě doplnit kresbou původního čtvercového rast-
ru, který významně přispívá ke vnímání morfologie
zObrazené plochy. Pak ovšem musí být zvoleno dos-
ti řídké vrstevnicové pole, neboť v opačném přípa-
dě přehlednost Ikresby výrazně klesá. Obr. 7 před-

stavuje v tomto směru přijatelný kompromis, kdy
ani popis vybraných vrstevnic (na obrázku v dů-
sledku ,zmenšení kresby bohužel nečitelný), není
na závadu celkové přehlednosti a estetiky zobraze-
ní.

Obr. 7 reprezentuje 3DZ terénního reliéfu z obr.
6, ale s volbou středu promítání v protilehlém bodě
ke středu modelu, tj. směrem na severovýchod a při
zachování ostatních parametrů zobrazení. Z uvede-
né ilustrace je též zřejmo, jalk důležitou roli hraje
volba centra promítání či směru axonometrického
paprsku v celkové Ikompozici 3DZ s ohledem na mi-
nimalizaci případných zákrytů zobrazeného reliéfu
(rozdílné zobrazení Labského dolu v porovnání
s obr. 6). Nalezení optimální varianty usnadňují
současné interaktivní graficko-výpočetní systémy,
pomocí nichž lze tyto kvantifikované 3DZ velmi po-
hodlně realizovat.

Kvantifikaci morfologie 3DZ je dnes nutno -
i v souladu se zahra11lčnLmi zkušenostmi - považo-
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vat za nezbytný stupeň jejich dalšího vývoje. Jak je
z uvedených ukázek zřejmé, vzri'J.stá tak účinnost
těchto grafických dokumenti'J. a rozšiřuje se rozsah
jejich praktického využití. Tvorba 3DZ těChto vlast-
ností klade ovšem zvýšené nároky na použitou vý-
početní a zobrazovací techniku, což však v součas-
né době i v našich domácích podmínkách není již
nepřekonatelným problémem.

LITERATURA:
[I] VENCOVSKÝ, M.: K problematice DTM a jeho grafic-

kého znázorněni. Geodetický a kartografický obzor,
1988, 34, Č. 4, s. 84-89.
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Lektoroval:
Ing. Jan Neumann. CSc••

ÚTIA ČSAV. Praha

Doc.lng. Pavel Hánek. CSc••
katedra speciální geodéz:ie

FSv ČVUT v Praze

V posledních několika letech je ve strojírenství použí-
vána geodetická elektronická metoda, označovaná jako
třírozměrné (3D, prostorové) protínání. Jejím zákla-
dem je protínání vpřed z úhlů a trigonometrické měře-
ní výšek. Jedná se o určování souřadnic libovolných
bodů objektů v místní soustavě, z geodetického hle-
diska malých, ale z hlediska strojírenské výroby roz-
měrných (až několik desítek metrů) s přesností řádově
v desetinách mm (trupy letadel, parabolické antény,
roboty atd.) a o následné analytické řešení různých
úloh (určování rozměrů, odchylek polohy bodů od pro-
jektovaných rovinných a prostorových tvari't atd.)
i v reálném čase. (Drahé a komplikované mechanické
stroje pro třírozměrná měření předmětů - např.
Leitz - mají max. dosah do 10 m při přesnosti udá-
vané v (Lm.)

Hardware je tvořeno 2 (max. 12) elektronickými teo-
dolity přesnosti obvykle 0,15 mgon, připojenými k po-
čítači, a speciálními pomůckami, zejména stativy
a základnovými latěmi se sférickými cílovými znaky.
Speciální software zvyšuje kvality hardwareového vy-
bavení (potlačením přístrojových chyb nebo např. též
rozpoznáním cíle u tzv. servoteodolitu Kern E2-ST
s vestavěnou CCD kamerou) a provádí procedury spo-
jené s testováním funkcí a přesnosti, se vzájemnou
orientací teodolitů, výpočtem základny a jejich mož-
ným "řetězením" a se zpracováním výsledků v daném
souboru bodů.

Literatura [I], která presentuje tuto metodu jako
novinku, uvádí 4 výrobce: Kern (CH) - systém
ECDS I, Keuffel & Esser (USA) - AIMS, Opton (D) -
INS a Wild (CH) - RMS 2000. Tyto systémy se vý-
razně měnily zejména v oblasti použitých počítačů.
V současnosti se systém K & E nevyrábí; novinkou
je Geodimeter UPM 400.

Uvedené systémy jsou poměrně nákladné a v ČSSR
dosud výjimečné. Uvedený princip lze však aplikovat
pro některé úlohy se srovnatelnou přesností při použití
klasického, běžného vybavení (v dalším textu Zeiss
Theo 01OA/B, Zeiss Bala) s ruční registrací dat a pře-

nosem na kterýkoli z dostupných počítačů nebo do-
konce jen větších programovatelných kalkulátorů.

Princip metody a dále užívaná označení jsou zřejmé
z obr. 1. Pro výpočet souřadnic bodu Mi platí vzorce

Yi = YA + ai'cos IXi'

hi = hA + 0,5. (ai.cotg A'i + bi.cotg BZi + p), (1)

kde
sin Pi sin IXi

ai = 8. P , resp. bi = 8. . ( R )sin(IXi+ i) sm IXi + Pi

8 .,. délka základny, stanovená podle odst. 2.1
p převýšení základny, získané např. čtením

pod vodorovnou na pomocné milimetrové
stupnici.

/p.
/
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Počátek souřadnic Po je vložen do středu základny 8

(tedy: YA = -8/2; X.I '-~ O), protože přesnost určení
její délky musí ovlivnit střední chyby v souřadnicích Y
koncových bodů A, B stejnou hodnotou. Výšky h jsou
vztaženy k horizontu teodolitu na levém stanovisku A.
Pro předpokládané krátké záměry není třeba pro po-
žadovanou přesnost uvažoval vliv refrakce.

Aplikací zákona hromadění chyb za zjednodušující-
ho předpokladu mL'; = mi1i= mm; m.l.; = mRz. = mz se
odvodí vzorce středních teoretických chyb my, mI'
mli [2]. Jejich rozborem získáme podmínky optimálního
tvaru obrazce prostorového protínání, které se shodují
s obvyklou praxí. Bod Mi má ležet na ose základny 8,

v horizontu teodolitu A, v němž má být i horizont B.
Pak je protínací trojúhelník rovnoramenný, optimální
velikost úhlu protnutí (2R - (Xi - Pi) je závislá na
vzájemném poměru přesnosti úhlových a délkových
měření: obvykle se bliží 12{)!7.

8 [m ± 0,2 mm] 3 6 I 10,5

boční odstup v [ml 3,1
-

podélné umístění x X X
- - -

-
emp. my [mm] 0,14 0,07 0,06

mx 0,21 0,11 0,08
mil 0,16 0,13 0,10

-

počet pozorování 12 I 12 12

Tab. 1 shrnuje výsledky jednoho z ověřovacích
měření, které potvrzují platnost teoretických závěrů
a současně ilustrují běžně dosah ovanou přesnost v prů.
měrných (po stránce osvětlení horších) podmínkách.
Úhly w a z byly měřeny v I skupině s dvojím cílením
a čtením, základna byla zjištěna úpravou Hansenovy
úlohy (odst. 2.1).

Významná je otázka vzájemné orientace teodolitů.
Ověření prokázala, že u přístrojů Zeiss je nejvhodnější
cílit na hrot špendlíku, svisle vlepeného na červenou
značku kolimátoru 2. polohy dalekohledu - při vzá-
jemném zacílení stejně vysoko postavených teodolitů
leží prakticky ve svislé ose přístroje.

V rozborech přesnosti prostorového protínání je
obtížný odhad velikosti středních chyb úhlových mč-
ření mm, mz. Záměry jsou ovlivněny viditelností
a zkreslením cílového znaku, stavem atmosféry, osvět-
lením, vybuzeným chvěním, únavou měřiče (měření
probíhá často při odstavení zařízení, obvykle v noci).
Signalizaci cílů (bodů) je nutno provádět (s výjimkou
např. laboratorních měření strojírenských prototypů
nebo zkušebních výrobků) tak, aby nebyl narušen
povrch, funkčnost nebo bezpečnost měřeného objektu.
Empiricky byla ověřena výhodnost dočasného vyzna-
čení bodů stopou fokuzovaného svazku záření Hc-Ne
laseru (nejlépe laserteodolitu), umístěného zhruba na
ose základny. Teoreticky se uvažuje velikost mm, mz
střední hodnotou 0,4 mgon.

Obr. 2 zobrazuje průběh isočar poměrů teoretických
stř. chyb mll/m, a mx/ma' Křivky jsou zrcadelné k ose
základny. Chyba mx (příčná) se mění v závislosti
búčního odstupu v, tj. na souřadnici x, kdežto na po-

dólném vybočení q závisí výrazně méně. Střední chyba
my (podélná) roste především s vybočením q. Pomocí
obrázku se snadno stanoví očekávané hodnoty mll,-x
určovaného bodu, je·li známo jeho vybočení q oproti
středu základny, boční odstup v a hodnota střední
chyby základny m,.

2.1 Určení základny

Pro uváděné prostorové protínání jsou naprosto ne-
vhodné stabilizované základny, na jejichž koncové
body je nutno dostřeďovat teodolity na stativu - stř.
chyba optické centrace je min. 0,4 mm. Nucená centra-
ce pilířky naopak - s výjimkou laboratoří - obvykle
nepřichází v průmyslových objektech v úvahu.

Technologii metody odpovídají nestabilizované zá-
kladny, jejichž koncové body jsou dány svislými osami
teodolitů. Zde je nevhodné použití jakýchkoli pásem,
protože zaváděné početní opravy nejsou dostatečně
přesné a problémem je i přiložení pásma, případně ná-
hrada teodolitů v trojnožkách čepy s čtecími pomůc-
kami.

Pro daný účel vyhovuje měření vzdáleností se zá-
kladnovou latí Zeiss Bala. Jedná se o úpravu známé
Hansenovy úlohy (dále ozn. H), paralaktické měření
vysoké přesnosti (tzv. Adámkova metoda - A),
která dosahuje relativní přesnosti 1 : 30 000-50 000. s
při použití oboustranné latě v úpravě VúGTK ve stře-
du základny a dále o paralaktické měření s latí na
konci. (Protože autor předpokládá běžné vybavení,
nejsou uváděny případy např. svislé latě, zkříženého
obrazce odvození metodou H atd.). Uvedené 3 metody
mají stejný princip. Jejich přesnost je výrazně ovliv-
něna kvalitou určení rozměru latě a součinitele roztaž-
nosti, nepřesnosti měření teploty a nevodorovností
latě. Stočení a příčná výstřednost latě, působí jen na
oba způsoby paralektického měření, mají při pečlivé
práci zanedbatelný vliv. Podélná výstřednost latě se
projeví pouze u měření s latí na konci; empiricky
zjištěná přesnost jejího určení je 0,17 mm (v souboru
27 měření). Pokud není tento vliv výrazně potlačen,
není metoda P pro přesné práce vhodná, což potvrzuje
též vzorec (3). Délka základny musí být ověřena dru·
hým měřením.
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Z ověřených rozborů přesnosti plynou vhodné tva-
ry obrazce odvození základny protínání s z rozměru
základnové latě l úpravou Hansenovy úlohy, znázor-
něné na obr. 3. Pro symetrický lichoběžník, v němž
lil s, ma>= 0,4 mgon, ml = 2.10-2 m potvrzuje obr. 4,
že teoretická střední chyba základny m,H roste v zá.
vislosti na její délce s a na bočném odstupu v. Empi.
ricky je dosahováno i nižších hodnot m.H, nežli udává
graf (viz např. tab. 4). Tvar obrazce odvození je ovliv-
něn možností zaostření dalekohledu a tím, že u velmi
šikmých záměr na lať Zeiss Bala obruba konců ramen
zakrývá dvojrysky terčíku. (Výhodnější by byla lehká
speciální lať z uhlíkatých materiálů s 2-3 páry kuže-
lových cílových znaků, umožňujících cílení na týž
bod z libovolného směru.)
Způsoby určení délky základny jsou doplněny me·

todou ozn. L, která ji odvozuje z jedné stupnice kom·
parované nivelační invarové latě. Lať se pomocí svis·
lého stavěcího šroubu, protilehlé opěry s čepem a libely
instaluje stupnicí vzhůru vodorovně v místě základny.
Na hrany rysek téže stupnice se nastavují značky
optických centrovačů koncových teodolitů. Ty mají
mezi limbus a trojnožku vložen křížový suport, posu.
novaný mikrometrickými šrouby; osa jednoho z nich
směřuje do základny [3]. Nastavení a čtení stupnice
šroubu se provádí opakovaně ve dvou polohách centro.
vače ve směrech obou šroubů. Výsledná poloha je
dána nastavením aritmetických průměrů čtení na
mikrometrech. Ze souboru 60 pozorování byla vy.
počtena střední chyba jednoho nastavení a čtení
mm~0,04 mm. Délka takto určené základny je ome·
zena ostřicí vzdáleností dalekohledu a délkou latě.
Očekávané střední chyby určení délky základny

různými metodami a oblasti jejich použití uvádí na
základě teoretických i empirických výsledků tab. 2.

10 1:S
DÉU<A ZÁl<LAOHY

8 [m] I,S 3 S 12 16 >16

metoda m. [mm]

L ~ 0,1 I
H < 0,2 0,2-0,6 I

I

A

I
0,2-0,5 1 : 3000-

50000

umís- '" I '" '" '"tění q - - - -

odstup
emp. md [mm]v

0,5 .8 0,04 (45) 0,09 (45) O,IS (45) 0,35 (45)
1 .s O,OS(136) 0,13 (91) O,IS (120) 0,36 (120)
3 .s 0,10 (45) 0,10 (66) 0,17 (55) 0,36 (66)

I

V metodě H je výhodné použít k odvození základ-
ny známého rozměru na měřeném objektu. Tím se
odstraní vliv teploty, zavede správné měřítko a při
dostatečné délce umožní zbudování základny delší,
než uvádí tab. 2.

3. Aplikace metody

Souřadnicové 'Určení bodů M v místní soustavě umož·
ňuje analytický výpočet vzájemných prostorových
vztahů nebo stanovení odchylek od zadaných (projek.
tovaných) křivek nebo ploch. Souřadnice lze transfor·
movat,do jakéhokoli vhodného systému, souvisejícího
s konstrukcí nebo provozem zařízení.

3.1 Určení délky

Jedním z nejčastějších požadavků je určení vzdále·
nosti d bodů Mi' Mi, např. rozměru součásti (obr. 1).
Porovnáním téže délky z ~ných etap měření lze usu-
zovat a možná přetvoření. Mezi oběma body zpravid.
la není možná přímková spojnice. Pro výpočet platí

dii = V (y; - Yi)2 + (Xi - xi)2 + (h; - hi)2. (2)

Střední chybu md vypočtené vzdálenosti odvodíme
známým způsobem z rovnice (2) po dosazení přímo
měřených veličin, kterých je 13-18 podle metody
určeni délky a převýšeni základny.
Pokud se určovaná vzdálenost d výrazně nelIší od

délky základny 8, určené s přesností m., platí za
předpokladu příznivého obrazce protínáni výrazně
zjednodušený přibližný vztah

Vzorec (3a) omezuje maximální délku d, měřitelnou
při známých přesnostech z dané základny.

Pro případy d «s je možno orientačně psát
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Vzorce (3) byly empiricky ověřeny zatím ve dvou ka-
tegoriích délek.

Průměrné hodnoty stř. chyb md délek 0,05-1,7 m
uvádí tab. 3. K měření byla užita invarová nivelační
lať prostorově šikmo umístěná ve 4 různých polohách
podélného vybočení středu latě vůči ose základny
prostorového l'rotínání. Tyto 4 polohy latě byly měře·
ny vždy ze 3 základen délky 5m (steoret. m.= 0,2mm),
lišících se bočným odstupem, dosahujícím veli·
kosti 0,5; 1 a 3 8. Ze souřadnic vypočtené délky
byly porovnány s opravenou komparovanou délkou
stupnice latě; jejich rozdíl má charakter skutečných
chyb metody prostorového protínání. Čísla v závor-
kách jsou počty pozorování. Lze říci, že hodnoty
(vnější) přesnosti md odpovídají vzorcům (3) a závěR
rům odst. 2.

Pro větší délky je obtížné zajistit dostatečně přesný
etalon. Byl proto v budově fakulty vyznačen svislý
čtyřúhelník rozměrů zhruba 2 X 6 m, v bočním odstu-
pu v = 3,2 m prakticky rovnoběžný s postupně vole-
nými, symetricky umístěnými základnami délek za-
okrouhleně 3; 6 a 10,5 m. Měření se opakovala třikrát,
vždy s nezávislým určením délky základny metodou H
obrazci podle obr. 3. Střední výběrové chyby md, uve-
dené v tab. 4, byly počítány z odchylek vypočtených
délek od svého průměru a mají tedy charakter vnitřní
přesnosti. Dvě svislé délky 2 m byly kontrolně měřeny
podloženým komparovauým pásmem s milimetrovým
dělením. Po zaokrouhlení se všechny měřené a vy-
počtené hodnoty shodují na 0,1 mm.

I přes poměrně malé soubory pozorování platí -
s přihlédnutím k různým hodnotám empiricky získa·
ných m. - stejné hodnocení jako u tab. 3, číselné hod-
noty jsou srovnatelné.

8 [ml 3
i

6 10,5

Iemp.m8 [mm] 0,16 0,09 0,22

délky [ml emp. ma [mm]

2 0,13 0,18 0,13
5-7 0,24 0,07 0,13
0 0,21 0,10 0,13

3.2 Zkoušky rovinnosti

Ověření bylo provedeno na okenní tabuli velikosti
0,6 X 0,6 m, na níž byly na čtverečcích lepenky vy.
značeny 3 body, definující rovinu. Kromě nich bylo
opakovaně zaměřeno dalších 8 bodů, zvýrazněných

stopou samostatně postaveného laserteodolitu. Empi-
rická střední chyba, charakterizující přesnost určení
vzdáleností jednotlivých bodů od roviny, činí O,OS mm
[2J.

3.3 Rozšíření dosahu

Je-li objekt rozměrný nebo tak členitý, že měření
nelze s dostatečnou přesností provést ze 2 stanovisek,
je nutno volit více základen.

Nejjednodušším případem je rozdělení objektu na
funkčně a měřicky samostatné' části; základny jsou
nezávislé a platí pro ně úvahy předchozích odstavců.
V opačné situaci lze v omezené míře základny "ře.
tězit" .

Navazující základny vytváří přímý nebo zalomený
volný polygonový pořad, případně uzavřený pořad
obvykle pravoúhelníkového tvaru.

Jednotnost souřadnicové soustavy sousedních, třeba
i na sebe nenavazujících základen, může být dosažena
transformací z nich zaměřených vhodně volených
bodů.

Výpočet středních chyb závisí na použitém způso-
bu rozšíření dosahu metody a je především otázkou
programového vybavení (např. ve volném pořadu
o 3 stranách vzniká 6 kombinací výpočtu vzdálenosti
2 měřených bodů).

Předchozí text dokládá, že četné případy tzv. bez-
kontaktního měření blízkých objektů ve strojírenství
je možno úspěšně s dostatečnou přesností řešit geode-
ticky metodou prostorového protíná ní při použití
klasického měřického vybavení. Zpracování dat je
záležitostí dosažitelné počítačové techniky postupem
off -line (v tomto článku Sharp MZ.SOO) a speciálního
software.

LITERATURA:
[1] BILL, K.: Automatische Mess- und Berechnungs-

systeme fůr den lndustriebereich, Algemeine Ver-
messungs Nachrichten 92 (1985), č. 6, s. 205-210
a další (monotematické číslo).

[2] HÁNEK, P.: Prostorové protínání a jeho aplikace
pro určování posunů hřídele tažnÝ'ch strojů eskalá-
torů, studie pro DP - IDS, FSv ČVUT Praha 1988.

[3] HÁNEK, P.: Přihláška vynálezu č. PV 8525-88,
Praha 1988.

Do redakce došlo: 14. 4. 1989

Lektoroval:
Ing. Miroslav Herda"CSc.,VUGTK
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ROZVOJ PRACOVNEJ INICIATfVY
A SOCIALISTICKÉHO SúfAŽENIA

Vyhodnoten ie rozvoja pracovnej
iniciatívy a socialistické~o súťaženia
za rok 1988 v rezorte SUGK

Pracovná tniciat1:íva a socralistické sútaženie v rezorte
Slovenského úradu geodézie a kartog~afie (SÚGK) sa
v roku 1988 uskutočni!a. v súlade ISoZásadami vlády iCSSR
a ÚRO k ď,alšiemu rozvoju a oceňovaniu Iniciativy pra-
cujúcich v ,8. pll.tročnlci, ,ako aj v zmysle platných re-
zortných Zásad na ro7Jvoj, hodnotenie a oceňovanie so-
cialistlckej iniciatívy v 8. pll.tročnlci, ktoré boli schvá-
lené SÚGK a Slovenským výborom Odborového zv1ízu
(SVOZ) pracovníkov štátnych orgánov, peňažníctva a za-
hraničného obchodu, v ktorých sú podrobne rozpracova-
né podmienky ~útaže a spo50b Ich vyhodnotenia.
Soci,alistická pI"acovná iniciatíva v organizáciách re-

zortu v roku 1988 nadviazala na dosia.hnuté výsledky
predchádzajúclch roko,v 8. p1ítročnice. Bola orientovaná
hlavne na plnenie úloh rezortu, ktoré vyplýv1ajú zo štát-
neho plánu a štátneho rozpočtu, na realizáciu úloh zo
spoločného dokumentu SÚGK a SVOZ pracovníkov štát-
nych orgánov, peň'ažníctva a zahranlčného obchodu na
zabezpečenle úloh plánu a plnenle úloh vyplývajúcich
rezortu z rozpracovaných záverov XVII. zjazdu KSC
a zjazdu KSS.

V súla.de 5 usmemením SÚGK orientovali organizácie
rezortu soci'alistickú sútaž a socialistické záv1ízky na po-
čest 40. výročl'a Vífazného februára a plnenie úloh vy-
plývajúcich zo spoločného postupu vlády SSR a SOR
k záverom 15. plenárnej schOdze ÚRO. Prijaté socialistic-
ké záv1lzky boli orientované najm1l na:

- splnenie progresívnych úloh vykonáV'acieho plánu
v objeme upravených vlastných výkonov,
splnenie a prekročenie plánovanej tvorby zisku,
zníženie neinvestlčných výdavkov na správu alebo
prevádzku,
uspokojovanie požiadaviek orgánov, organizáci! a ob-
čanov, na vyhotovovanie geometrických plánov a na
zameranie hraníc medzi pornohospodárskym a lesným
pMnym fondom,
rozširovanie 5úfaže o vzornú kvalitu prác,
úsporu paliva energie,
plnenie volebných programov Národného frontu,
technická a brigádnická pomoc pre jednotné rornícke
družstvá (JRD) ,a iné 'socialistické organizácie.

Na dosiahnutie vytýčených ciefov mali výrazný vplyv
najm1l tieto skutočnosti:

uzavretie podnikových a nadpodnikových združených
soci,alistických záv1lzkov,
prehlboV'anie hnutia brigád sociali5tickej práce,
využívanie výsledkov technického rozvoja a zlepšova-
cích návrh OV,
prehlbovanie hnutia komplexných racionalizačných
brigád,
lepšie využívanie základných prostriedkov,
úspol'a palív a energie.

Obr. 1 Predsedníctvo slávnostného aktívu Geodézie, n. p., Bratislava pri príležžtosti odovzdania ČerlYene;
zástavy a predseda SOGK Ing. O. Michalko pri slávnostnom pre;ave I

Snímka: L. FUo, Geodézia, n. p., Bratislava
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Súhrnné vyhodnotenie socialistickej súťale
v rezorte SOGK za rok 1988

Podstatný prino'S socialistickej sút'aže mali závazky, kto-
ré priamo ovplyvnili ISplneniea :prekročenie štátného Iplá-
nu, a tlež zniženie neinvestičných výdavkov zo štátneho
rozpočtu. Celkový objem z plnenia u prekročenia závliz-
kov predstavuje prinos vi,ac ako 13 mili6nov Kčs, ked
v plneni závazku je premietnuté sprogresívnenie š'1:á,tne-
ho plánu u štátneho rozpočtu v rámci ústretového pláno-
vania, ktoré v podmienkach rezortu vytvára najvličší
priestor pre rozvoj pracovnei iniciativy a socialistické
sútaženie.

Obr. 2 Predseda SÚGK Ing. O. Michalko a predsed-
níčka SVOZ 1UDr. A. Kapusňáková odovzdávaŤú Cer-
venú zástavu riaditelovi Oeodézie Ing. R. Hlavaté-
mu a predsedovi PV ROH Ing. T. Brziakovi

Snímka: Ing. M. Hudec, Geodézia, n. p., Bratislava

Po zhodnotení a prerokovaní výsledkov sútaže v pOl'a-
de vedenia SÚGK, v Kolégiu predsedu SÚGK a v Predsed-
níctve (P] svoz pracovníkov štátnych Ol'gánov, peňaž-
nictv'a a zahl'uničného obchodu, boli najlepším organizá-
ciam, kolektivom a jednotlivcom prepožičané tleto vy-
znamenania:
- Cervená zástava predsedu SOGK aP-SVOZ Geodězii,

n. p., Bratislava, za najlepšle výsledky v celorezortnej
socialistickej sútaži pre hospodál'Ske organizácie (obr.
1 a 2].
Cestně oznanie predsedu SÚGK a p·SVOZ Krajskej sprá.
ve geodězie a kartografie (KSGK] v Banskej Bystrici
za najlepšie výsledky v celorezortnej socialistickej sú-
taži rozpočtových a príspevkovej organizácie.

Spoloi!enskě ocenenie vlády CSSR a ÚRO bolo rprepoži-
čané týmto kolektivom a JednotUvcom: I

- kolekUvu pl'acovníkov prevádzkyč. 202 v Dunaj,Skej
St,rede, Geodézla, ln. ,p., Bratislava, Ipod !Vedením Jng.
Ladislava Kováča,

- kolektivu pracovníkov technickej dokumentácie IKSGK
v Banskej Bystrici, ,pod vedením Ing. Gizely ,Betkovej,
Ing. Elene Bni,akovej, 'samostatnej projektantke, Geo-
dézia, n. p., Bratislava, I
Ing. Borisovi Betkovi, 'Vedúcemu Strediska Oeodézie
(SG] Iv 'Liptov,skom Mikuláši, KSGK v \Banskej Bystrici,
Mllanovi Flieschhackerovi, ofsetovému tlačlarovi, ISlo-
venská kartogl'afla, n. p., (SK] Bratislava.;

Pri pr(Ježitosti 35 rokov zjednotenia geodetlckej !služby
v Ceskoslovensku a 20 rokov vzniku SÚGK prepožičali
SŮGK a SVOZ čestný titul "Zasl1ilUt pracovník rezorto
SOGK" týmto pracovnílrom: ' ,

- Ing. Michalovi Badidovi, CSc., rladitelovi Geodézie,
n. Ip., Prešov,
Emllovi Bernátovi, pl'acovníkovi prevádzky Imapovania
v Trenčíne, Geodézia, n. p., Bratislava, '
Michalovi Frankovi, pracovníkovi Geodézie, n. p.,Bra-
tislava, 'pl'acovisko v !Novom Meste nad Váhom,
Michalovi Gonščákovi, vedúcemu geodetovi, Geodézia,
n. p., Zil1na,
Marte Hajčíkovej, prom. flJ., vedúcej odbornej redak_
~orke, SK IBl'atlslaV'a, '

- Ing. Petrovi Hankovi, vedúcemu SG v Prievidzi, KSGK
BanskáBystrica, '
Felixovi Hasíkovi, vedúcemu útvallu informačnej sú-
stavy, Geodetický ústav, n. Ip., (GÚ] BratLsI'ava.
Ing. Jozefovi Horemužovl. vý'robnému námestníkovi
riaditela" Geodézia, n. p., Zllina,
Ing. Imrichovi Horňanskému, !CSc., námestníkovi
predsedu SŮGK,
Monike IKmetovaj, Ipracovničke Geodézie, n. p.,Brati-
sl,ava,
Ing. Ladislavovi Kováčovi, vedúcemu oddielu eviden-
cie nehnutelnostl, (EN] 'v .ounajskej Strede, Geodézia,
n. p., Bratislava, I,

Ing. ~iere iK6ňovej, vedúcej oddielu EN v l'rievidzi,
Geodézia, n. p.,Zilina,
Ing. Jáfiovi Krállkovi, 'vedúcemupolygrafickej pre-
vádzky, ISKlB:ratisJ<ava,
Ing. Františkovi Kumorovi, vedúcemu prevádzky ma-
povania, Geodézia, n. p., Zllina,
Etele ILevickej, rsamostatnej odbornej referentke SG
v 'Leviclach, Správa geodézie ,a kartografie (SGK]
'v Bratislave, I
Ing. Jozefovi Marekovi, vedúcemu výpočtového stre-
diska, GŮ Bratislava,
Ing. Mariánovi Medrickému, vedúcemu odbornému 're-
ferentovl-špecialistovi, ISÚGK,

- Rudolfovi Melicherovi, lVedúcemu referentovi, Geodé-
zi,a, n. ,p., Bratislava,

- Ing. Mllanovl Meštanovl, rladltelovl KSGK v Banskej
BystricI, I I

- Ing. Albínovl Mlchalicovi, pracovníko'vl ~RD Bziny,
okl'es .oolný 'Kubín, '
Ing. 'Alfrédovi Nejedlému, 'Vedúcemu Odborového in-
formačného stredlska geodézie a kartografie, Výzkum-
ný úst,av geodézie IlI.lkartogl'afie, (VÚGK] v IBr,atlslave,
Ing. Pavlovi Papajovl, lVedúcemu útvaru rtadenia
a kontl'Oly IlI.kosti, Geodézla, n. IP., Zilina,
Ing. IJuNljovi Palčíkovl, CSc., námestnikovi riaditela,
Geodézla, lIl. p. IPrešov, I

Ing. Jánovl Perignáthovi, vedúcemu hospodál'Skeho
stTedlska (HS] v Poprade, Geodézia, n. p., Prešov, i

- Anne IPetrtýlovej, samostatnej Ireferentke SK Br,atisla-
va, . (

- Ivanovi Súlovskému, ,vedúcemu geodetovi, Geodézia,
n. p., Zl1ina,
Fil1povl Sčepkovl, pr,acovníkovl prevádzky fotogram-
metrle, Geodézla, n. p., Bratislava,
Ing. Stefanovl Slmovl, samostatnému programátoro-
vi, 'Geodézia, n. p., Prešov,
JUDr. Jurajovi Šimkovi, tajomnikovi Východ osloven-
ského KNV,
Ing. Stefanovi Špačkovi, l'iaditelovi SGK v Bratislave,
Ladislavovi Turekovl, vedúcemu HS, Geodézla, n. p.,
~d~ r
Antonovi Urbanovi, pracovníkovi Geodézie, n. p., Bl'a-
tlslava, i'
Pavlovi Vadovičovl, ,pracovníkovi Geodézie, n. p.,Bra-
tislava, " I

Máril Valentovičovej, pracovníčke Oeodézle, n. 'P., Bra-
tislava, I I i

Ing. Michalovi vallgovl,vedúcemu HS Sobl'ance, Geo-
dézia, n. p., Prešov, .

- Ing. Mllanovl Vančovl, pracovnikovl útvaru rladenla
a kontroly lakosti, Geodézia, n. p., Prešov,

- Ing. Michalovi Vargovičovi, pracovníkovi 'úseku EN
v Trenčíne, Geodézia, n. p., Bratlsl,ava,

- Andrejovi ;Virčíkovl, vedúcemu HS v Královskom
Chlmci, Geodézia, n. 'P., Prešov,
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- jánovi Zátur,skému, vedúcemu geodetovi, Geodézia,
n. p., ,2111na,
jozefovi Zlevskému, samostatnému geodetovl, Geodé-
zia, n. p.,Zilina, I I

jozefovi Zichovi, pracovníkovi KSGK v Košiciach, '
Ing . .Emilovi ,žecovi, vedúcemu HS v St'arej I:ubovni,
Geodézia, ,no p., 'Prešov.

Čestný titul "Vzorný pracovník rezortu SÚGK" za do-
siahnuté výsledky v roku 1988 bol prepožlčaný týmto
pracovníkom:

MárU lBártfayO'vej, samostatnej geodetke, Geodézia,
n. p., Prešov, I I

Ing. Elene Brziakovej, .samostatnej 'projektantke, Geo-
dézia, n. p., Bratislava, i
Ing. JAnovi Dobešovl, CSc., námestníkovl riaditela, nO
Bratislava, I '

Ing. Dušanovi Feriancovi, vedúcemu oddielu nivelácie
a gravimetrie, GO Bratislava,
Ing. jozefovi Gašparovi, vedúcemu odbornému tech-
nickému pracovníkovi, GeodézLa, n. p., Zllina,
Ing. Magdaléne Gilániovej,vedúcej technickej doku-
mentácle, KSGK v Košiciach, '
Valentínovl Chovanovi, vedúcemu pracovnej skupiny
EN v Nitre, !Geodézia, n.p.,BratiJslava, '
Ing. Pavlovi Imrichovi, vedúcemu HS Solivar, Geodé-
zia, n. p., 'Prešov, !
Ing. jozefovi Káčeríkovi, 'vedúcemu SG v Ďadci, KSGK
Banská Bystrica,
Štefanovi Labudovl, :pracovníkovi Geodézie, n. p., Bra-
tislava, I

- Tiborovi Mandákovi, pracovníkovi Geodézle, n. p., Bra-
tisIa'va, '

- Helene Mikovičovej, 'préÍcovníčke SK Bratislava,
Anne NavrátiIovej, samostatnej odbornej referent ke
SG IV Trenčíne, SGK Bratislava, I ,

Ing. Štefanovi Nemcovi, ekonomicko-obchodnému ná-
mestníkovi ri,aditela, SK Bratislava, \
Edite Ondríkovej, samostatnej odbornej referentke SG
v 21line, KSGKBanská Bystrica, ' '
Ing. Andrejovi Osmitzovi, vedúcemu oddielu EN, Geo-
dézia, n. p., Bratislava,
Ing. Milanovi PauIíkovi, riaditelovi 'KSGK v Košiciach,
Marte Pažickej, pracovníčke Geodézie, n. p., 2ilina,
Ing., jánoviPekarčíkovi, vedúcemu prevádzky Geodé-
zia, n. p., Prešov, I

júliusovl Sedmákovl, pracovníkovi Geodézie, n. p.,
Bratislava,
Vincentovi Semankovi, vedúcemu odbornému referen-
tovi SG v Bardejove, KSGK Košice,
Antonovi Smolkovi, pracovníkovi Geodézie, n. p., Pre-
ŠOV, I

Anne Smrčekovej, pracovníčke Geodézle, n. p., Pre-
šov,' :,
Elene Strečanskej, samostatnej redaktorke, SK Brati-
slava,
Magdaléne Škereňovej, samostatnej plánovač ke, 'Geo-
dézta, n. ,p., Zil1na, ' .
Ing. Ladislavovi Tichému, vedúcemu SG v Splšskej
Novej Vsi, KSGK Košlce, .
Ing. Jurajovl Vallšovl, CSc., námestníkovl riadltela,
VOGK 'V Bratislave,
Ing. jozefovl Vlčekovl, rladltelovl Geodézle, n. p., ZI-
IIn8.

Rezortné vyznamenanla udelené prl príležltosti žlvot-
ných a pra'ovných jublleí v roku 1989 boll prepožlčané,
respekUve budú prepožlčané týmto pracovníkom:

a) Čestný titul "Prlekopnfk soclalistlckel pr6ce"
Ing, Mlch,alovl Nazadovl, rladltelovl ekonomického
odburu, SOGK, '
Ing. Vladlmlrovi Petrulákovl, Inžlnierovi špeclal1stovl
pre mapovanle, Geodézla, ln. p., Bratislava.

b) Čestný tlt'li "ZaslúlUý pracovnfk r8o:0rtu"
Ing. Alfonzovl Bartošovl, vedúcemu odbornému refe-
rentovi·' [;Ciil!lStovl, SOGK,

- Ing. Ladislavovi Gargalovičovl, riaditelovi GO Brati-
slava,

- Ing. Jánovi Hurníkovi, vedúcemu oddelenla geodézie
8 evidencie nehnutelností, SOGK,
Ing. Ivanovi lštvánffymu, vedúcemu sekretariátu pred-
sedu SOGK, '.
RNDr. Margite jurigovej, vedúcej odbornej redaktor-
ke, SK Bratislava,
Ing. jurajovl Maňkovi, ekonomickému námestnlJkovl
riaditela, Geodézia, n. p., Prešov,
Ing. Zdenkovi Matulovi, technickému námestníkovi
riaditela, SK Bratislava,
Ing. jánovi Vankovi, vedúcemu výskumnému a vývo-
jovému pracovnikovi, VOGK v Bratislave.

c) Čestný titul "Vzorný pracovnik rezortu"
- Edite Babicovej, samostatnej odbornej referentke SG

v 2iari nad Hranom, KSGK Banská Bystrica,
- Ing. Gabriele PavIíkovej, vedúcej odbornej referent-

ke-špeclalistke, SOGK.
Všetkým vyznamenaným blahoželáme.

Ing. Tdn Kovačič,
SOGK

z PŘíSTROJOVÉ TECHNIKY

V letošním roce se konala v Praze již 12. mezinárodni
výstava audiovizuálni techniky Interkamera 89. Výstava
byla obeslána 111 výrobci ze 17 zemi světa. Letošní se
navíc konala při příležitosti 150. výročí vynálezu foto-
grafie. Současně s výstavou proběhlo mezinárodn! sym-
posium "Optický a magnetický záznam obrazu a zvuku".

Mezi vystavovateli jsme nalezli řadu firem, jejichž vý-
robky jsou ve vybavení Střediska dálkového priizkumu
Země GKP v Praze: COLENTA (NSR), DURST (Itálie],
GOSSEN (NSR), HASSELBLAD (Švédsko), JOBO (NSR],
CARL ZEISS jENA (NDR). Z ČSSR v9r. družstvo MECHA-
NIKA a k. p. MEOPTA. Dále jSme se shledali s firmami,
jejichž materiál je ve Středisku DPZ zpracováván: AGFA-
-GEVAERT (NSR), FOMA (CSSR), FORTE (MLRJ, ILFORD
4- CIBA-GEIGY (NSR-SvýcarskoJ, KODAK (Velká Brl-
tanie), ORWO (NDR).
Zajímal1 jsme se o vývoj fotografických kamer a mate-

riálii včetně jejich zpracovánI. Středem zájmu byla I vi-
deotechnlka. To vše zvláště se zaměřením na potl'eby
dálkového priizkumu Země.

Svédská firma HASSELBLAD řešiia mnohostranné po-
užit[ kamer dlky pl'íslušenstvl. Firma má ve svém vý-
robn!m progrdmu čtyři typy kamer. Všechny čtyi'l kame-
ry jsou svým zpiisobem specifické, ale maj! I mnoho
společného. Základem všech kamer je tělo př!stroje, na
kterém je vše vyměnitelné - magazlny. objektivy, hle-
dáčky, matnlce atd. Vyměnitelný systém představuje
dnes vlce než 300 komponentO, které podle použití uzpO-
sobuj! kamery pro všechny eventuality snímkován! od
mikroskopické fotografie po dálkový priizkum Země. Při
inovaci těchto kamer se použilo matnice firmy MINOLTA.
Matnice je složena z vlce než 7,5 miliónu minIaturních
l'oček.

Kamery firmy LINHOF si zachovávají klasický vzhled
pl'lstrojii z počátku fotografie. Jsou uzpl1sobeny k modi-
fikaci optického zobrazení. Formáty kamer odpovidaj!
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klasick~m rozměriim snímkii počínaje 6X9 cm až 18X
X24 cm. Kamery lze opatřit i adaptérem pro systém Po-
laroid. K v~robkiim patří i kamery pro leteckou foto-
grammetrii Aerotronica 69 a Aero Technika 45 EL.
Oceněna byla kamera na kinofilm F4 klasického typu

firmy NIKON a to zejména za užiti paměťov~ch prvkii.
Ke kameře F4 je k dispozici téměř 80 objektivii. Fotogra-
fovat lze s časem 1/8000 sekundy. Při snímkování rych-
lých dějů nejkratšími časy probíhá automatické doostřo-
váni snlmané scény.
Novinkou firmy PENTAX byla plně automatizovaná

zrcadlovka SF 7. Kamera je na vrchní straně vybavena
displejem, kter~ neustále instruuje uživatele, co má dě-
lat. Speciálnl měřící systém vyrovnává rozdlly kontrastii
a stlnii.
Firma ROLLEI předvedla jednookou zrcadlovku Rollei-

flex6008 pro formát 6 X6 nebo 4,5 X6 cm. Lze k ní též
připojit zařízení pro okamžitou fotografii systém Pola-
roid.
Rozsáhl~ v~robní program má firma FUJI, kter~ pokr~-

vá výroba videokazet, počítačov~ch páskii a disket, fo-
tografického materiálu, kopírek. fotografick~ch přístro-
jů a zpracovatelského zařízenI. Zařízení Fuji Minilab 27F
dokáže zhotovit fotografie za 27 minut. Lze zpracovat až
1600 fotografií za hodinu. K výkoniim přistroje přispívá
použit~ korekční systém, kter~ umožňuje rychle provést
opravy hustot a barev. Velké miniaturizace bylo dosa-
ženo u zpracovatelského zařízení Fuji Minilab FA -
Compact. Zařízení zabírá plochu pouze 0,5 m2 a kopírka
0,59 m2• V oblasti kompaktních kamer nabízí firma sy-
stém "drop - in". Znamená to. že kazeta s filmem se
pouze vloží do kamery a film je zaveden automaticky.
Zvláštnosti jsou kamery FUJicolor Quicksnap. Kamery
jsou o něco větší než krabička od filmu a jejich vnější
obal je papírov~. Kamery slouží na jedno použití a po
vyvolání filmu se vyhazují. Pro panoramatické snímky
byla vyrobena kamera Panorama G 617 pro formát 6X17
centimetro..
Několik japonských výrobců přišlo se zcela nov~m de-

signem "kamer do jedné ruky". Všechny ovládací funkce
c.a kameře jsou uzpo.sobeny tak, že je lze obsáhnout jed-
nou rukou, přičemž ruka kameru i drží. Jako příklad lze
uvést kameru Samurai X3.0 a X4.0 firmy YASHICA. Ka-
mery jsou upraveny pro snímkování na polovinu kino-
filmu. Po naexponování filmu v jedné polovině se využije
jeho druhá polovina.
Dalším japonsk~m v~robcem je firma RICOH a její

kamera Mirai (Budoucnost) je vybavena mimo jiné pro-
gramem pro ofotografování obrazovek televizorii a osob-
ních počítačii.
Neodmyslitelnou součástí kamer jsou objektivy. Firma

MINOLTA jich nabízí přes padesát a to celkem pro tři-
náct riizn~ch použitI. Vyrábějí se objektivy superširoko-
úhlé v rozmezí 84° až 104°, superteleobjektivy s ohnisko-
vou vzdálenostl do 600 mm, kterou lze prodloužit na
1200 mm. Jeden z objektivii odstraňuje na snímcích fe-
nomén perspektivy atd.
K fotografii patří také zábleskové přístroje. Jedním

z v~robco. je firma METZ. Zábleskové přístroje jsou na-
tolik inteligentní, že v okamžiku záblesku měří množství
světla, které se odráží od objektu. Na základě změřené-
ho světla je propočtena délka záblesku, kter~ se ukončí
v okamžiku, kdy se dosáhne správného osvitu. Pomocí
reflektoru lze též zúžit světlo do úzkého svazku a osvět-
lit tak velmi vzdálený objekt - až do 75 metrii.
V oblasti materiálů byla oceněna firma KODAK, a to

za v~voj materiálii. Zejména to jsou barevné filmy Ektar
25 a Ektar 1000. Vynikají velkou ostrosti a jemnozrn-
nostl, která dovoluje až čtyřicetinásobné zvětšení, aniž
je zrno na snímku postřehnutelné.
Firma POLAROID má k dispozici pro okamžitou foto-

grafii barevný pozitivní film s tlm, že snímek je hotov
během jedné minuty.
Z v~robcfi optických kopírek - zvětšovacích příštrojů

je třeba jmenovat italskou firmu DURST. Typová řada
končí formátem 25X25 cm (Durst CLS 2000). Do vyba-
vení přístroje patří I adaptér pro promítání filmových
pásfi včetně leteckých o šíři 240 mm a délce až do 70
metro. Dále je přístroj vybaven i rejstříkov~m systémem

- děrovačem a zakládacím rámečkem s kolíčky. Nedll-
nou součástí zvětšovacích přfstrojfi větších formátů je
osvito\'é zařízení PCM 1001. Díky tomuto zařízení se do-
sahuje vyšší produktivity práce a šetření materiálem. Za-
řízení má k dispozici 89 programfi pro správný osvit.
Firma ILFORD uvedla na trh kopírku Cibacopy se sou-

časným zpracováním materiálu Clbachrome. První ba-
revná kopie z barevného diapozitivu je hotova· za šest
minut a další jiŽ následují po 30sekundov~ch interva-
lech. V kopírce lze zhotovovat kopie v rozpětí zvětšení
a zmenšení 141% až do 65% při odstupňování po jednom
procentu. Lázně se vymění po t~denním provozu, a co je
zajímavé, není třeba přívod ani odpad vody.
Z vyvolávacích zařízení je třeba upozornit na rotační

zařízení schopné zpracovávat jak materiály v pásech,
tak materiály ploché. Je to zejména zařízení firmy CO-
LENTA HUSS - LABORTECHNIK. Jsou stále zdokonalo-
váua zejména v části programování zpracovatelského
procesu. Podobn~m zařízením je přístroj firmy JOBO.
Cenu za technlck~ pokrok v řešení neprofesionálních

zařízení pro videozáznam si odnesla firma ROWI. Bylo
oceněno zařízení Video Compiler, které je neocenitelným
pomocníkem při střihu a titulkování všech druhii video-
systémii.
Dvě novinky předvedla firma SONY. Byl to Video Walk-

man a kamera Mavica. Kamera Mavlca měla v Praze
evropskou premiéru a ještě v priiběhu v~stavy s ní pan
Nobutoshl Klhara, techn. ředitel firmy, odjel do USA, kde
bude mít premiéru americkou. Kamera umožňuje zazna-
menat až 50 klidových obrázků do paměti a ty pak pře-
hr[it na obrazovku televizoru.
V oblasti projekčního videa nabízela firma SOECKNECK

systém Barcovision 1500. Uveden~ systém vytváří barev-
ný obraz na projekčním plátnl! tak, že je promítán ze tří
pl'ojelttorii složením barvy zelené, modré a červené.
V oblasti družicové televize nabízí své v~robky celá

řada v~robco.. Je možné si vybrat soupravy na příjem
programii z jedné družice nebo z více družic. Potřebné
automatické zařízení k nastavení antény mfiže mít v pa-
měti uloženy pozice až 49 družic. Firma KATHREIN na-
bízela anténu o priiměru 60 centimetrii.
Na závěr poznamenejme, že 13. lnterkamera se bude

konat v Praze od 6. do 12. března 1991.
Doc. Ing. Vladimír Kraus, CSc., Praha,

Ing. Miloslav Křížek,
Geodetický a kartografický podnik Praha, s. p.

Mapová edice Automapa ČSSR 1:200000
a Poznáváme Československo 1:200000
na území České socialistické republiky
dokončena

V roce 1988 Geodetick~ a kartografick~ podnlk Praha
dokončil zpracování a tisk mapov~ch edic Automapa
CSSR a Poznáváme Ceskoslov8nsko v měřítku 1 : 2000 000
pro území Ceské socialistické republiky. Jako poslední
z obou edic byla vydána mapa č. 3 "'- Západolleskě láz-
ni, která bude v prodeji v 1. čtvrtletí 1989 [prodejny
Kniha, 11. p.).
O zahájení prací na zpr.:tcování obou edic byli čter.ářl

Geodetického a kartografického obzoru informováni
v r. 1983 [1]. Jak bylo uvedeno, jsou obě edice zpraco-
vány na shodnělll podrobném topografickém podkladu
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s úplnou sHl komunikaci a sldel, lIšl se od sebe pl'ede-
všlm tematickým obsahem. Posláním automap je poskyt-
nout uživatelům informace poU'ebné pro mototuristlku;
od zvýrazněné klasifikace, člslování a detaUní kUomet-
ráže sUniční sítě po přehled benzinových čerpadel, pro-
dejen Mototechny, opraven motorových vozidel i mož-
ností ubytování. Tyto informace jsou dále podrobně včet-
ně adres a telefonnlch čísel rozvedeny v připojené tex-
tové brožuře, na zadní straně mapy jsou umlstěny prů-
jezdní plánky vybraných důležitých sídel z daného pros-
toru.
Tematický obsah vlastlvědných map Poznáváme Ces-

koslovensko tvol'í pl'edevším informace kulturně-pozná-
vacího charakteru; od stavebních památek po přírodní
zajímavosti, hlavní mapa je na zadnl straně doplněna
plány městských památkových rezervací z daného pros-
toru, v textové brožuře jsou uvedeny podrobné údaje
pro jednotlivé lokality s indexovým značením pro snad-
né vyhledání v mapě. Obě edice jsou graficky jednotně
řešeny, mapy s textovou brožurou jsou vlepeny do kar-
tonové obálky, která má pro automapu i vlastlvědnou
mapu stejného prostoru shodný barevný tón [obr. 1., 2.J.
Vysvětlivky k mapám i hlavní textové údaje obou edic
jsou pětijazyčné, mapy mohou bez problémí\ sloužit I za-
hraničním turistům.

Obr. 1 Mapy edice Poznáváme Československo 1: 200 000
. - vydavatel GKP Praha, s. p.

Foto,o Ing. Petr Tan~ura, GKP Praha, s. p.

Obr. 2 Mapy edice Automapa ČSSR 1: 200 000 - vyda-
vatel GKP Praha, s. p.

Foto,o Ing. Petr Tan~ura, GKP Praha, s. p.

Oba tituly při souběžném užívání poskytují velmi po-
drobný a úplný přehled o zobrazovaném území, zcela
vyhovující i nejnáročnějším zájemcům. Samozřejmě
automobilistfim bez nároků na hlubší poznání daného
území z hlediska vlastlvědného postačí pouze automapa
a obráceně, l'adě uživatelů slouží lépe mapa vlastlvěd-
ná. Bližší popis některých titulů z obou edic byl uve-
den v Geodetickém a kartografickém obzoru v pl'íspěv-
clch Ing. Kanise [2], [3], [4].
Mapy obou edic vzbudily živý zájem uživatelů, bě-

hem dvou až tří let byl náklad prvních titulů rozebrán,
takže některé mapy byly již vydány v dalším aktuallzo-

vaném vydání, nebo se k novému vydáni pl'ipravujl
[obr. 3). Pl'i zpracování tematického obsahu automap
i map vlastlvědných spolupracuje s Geodetickým a kar~
tografickým podnikem řada organizací a autorů - napl'.
Chemopetrol, Benzina, Ceský svaz spotřebních družstev,
Správa pol'ádkové a dopravní služby ministerstva vnitra,
Ústav zdravotnických Informací, Slovenská kartografla
a řada dalších. Už z uvedeného přehledu vyplývá, že
pl'íprava i aktuallzace tematického obsahu map obou
edic je mimořádně náročná po stránce organizační, jed-
notného zpracování a aktuálnosti informaci.

Automapa

1 Severni Cechy 1983, 1986
2 Krkonoie 1985, 1988
3 ZlÍpadoč8ské lázně 1988
4 Střední Cechy 1987
5 VýchodnlCechy 1987,1989
6 Jeseniky 1984, 1987
7 Beskydy 1986, 1989
8 JlhOZápadniČechy 1985.1989

9 Jlžn' Cechy 1988
10 teD.omoravská \lrenov. 1983, 1986
11 Jižní Morava 1984,1988

P'ČSSR

1983,1987
1985,1989
1988
1987
19f37
1984
1986
1985
1988
1983,1988
1984,1989

Automapa P-tSSR

12 Povai.ie 1988 1989
13 Tatry 1988,1989 191'18
14 Východné Slovensko 1988 1988
15 Juhozápadr>éSlovensko 1989 1989
16 Jutné Slovensko 1989 1989
17 Slovenský kraB 1988 1988

Podrobná vodní síť i polohopis tvoří vhodný základ
pro vydání další tematické verze map 1: 200000 - ve
spolupráci s Ceským rybářským svazem se připravuje
k vydání Mapa rybářských revfrd 1: 200000 [první dva
listy "Střední Cechy" a "Jižní Cechy" budou dokončeny
v roce 1989). Lze předpokládat, že živý zájem veřejnosti
vzbudí i připravovaný nový autoatlas 1: 200000, jehož
první část - Autoatlas Ceské socialistické republiky
by měl být rovněž v roce 1989 dokončen.

Obr. 4 Prvni mapy obou edic z území SSR - vydavatel
Slovenská kartografia, n. p., Bratislava

Foto,o Ing. Petr Tanžura, GKP Praha, s. p.

Automapy a mapy Poznáváme Československo jsou ve
společném kladu llstfi, podle jednotného projektu, ve
stejné grafické úpravě a se stejným značkovým kHčem
vydávány pro celé území CSSR, tituly č. 12-17 z prosto-
ru Slovenské socialistické republiky vydává Slovenská
kartografia Bratislava, V roce 1987 vyšel první titul -
Automapa Č. 13 - Tatry, v roce 1988 další tituly [obr.
3, 4), v roce 1989 se předpokládá dokončení obou edic
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1 na území SSR. Bude tak završena téměl' desetiletá
práce na pl'ípravě a vydánI zatím nejpodrobnějších jed-
notně zpracovan~ch mapov~ch edic pro vei'ejnost z ce-
lého území CSSR.

LITERATURA:

[lJ ROULOVÁ, Z.: První tituly mapov~ch edic Automa-
pa CSSR 1: 200000 a Poznáváme Ceskoslovensko
1 : 200000 pl'ed vydáním. GaKO, 1983; str. 265-266.

[2 J KANIS, J.: Nové tituly GKP. GJKO 1987, č. 11, str.
321; č. 10, str. 288, Č. 8, str. 229; Č. 7, str. 201.

[3] KANIS, J.: Nové tituly GKP. GaKO 1988, Č. 12, str.
314; Č. 9, str. 233; Č. 5, str. 133.

[4] KANIS, J.: Nové tituly GKP. GaKO 1989, Č. 2, str. 39.

Ing. Zdenka Roulovd,
GKP Praha, s. p.

ATLAS SVETA PRE KAŽDE:HO. Bratislava, Slovenská kal'-
tografia, n. p., 1988, v koedícli s vydavatelstvom VEB
Hermann Haack, Gotha, NDR. Počet mapov~ch strán
104, obrazová priloha 48 s., podmorsk~ reliéf 8 s., dopl-
ňujúce lnformácie k mapovej časti 26 s., zoznam geogra-
fických názvov 20 s., lnformácie o vesmíre a kozmonau-
tike 16 s., vysvetl1vky 2 s. Formát A4, náklad 50000
v~tl., cena 95 Kčs.

Na našom knlžnom trhu doteraz chýbal atlas tohoto ty-
pu pre verejnosť. Suploval ho Atlas sveta pre 6.-9. roč-
ník ZDS (predtým Školsk~ zemepisn~ atlas sveta), ale-
bo tiež Vreckový atlas svata.

Atlas obsahuje 20 máp sveta (ako celku), 48 máp
Eur6py (vrátane ZSSRl. 11 máp Ázie, 7 máp Afriky,
4 mapy Austrálie a Oceánie, 12 máp Ameriky a 2 mapy
polárnych oblastí. Viičšina máp je prevzatá od koedítora,
avšak 12 mapov~ch. strán t~kajúcich sa CSSR ako aj
obrazová prlloha a dalšie zmenené strany (titul, obsah,
predslov a pod., vrátane obálky) spracoval slovensk~
vydavatel.
Z hladlska základn~ch tém atlas obsahuje všeobec-

nogeografické mapy, mapy podnebla, pOd, rastl1nstva,
hustoty obyvatelstva, priemyslu, polnohospodárstva
a niekolko dalších tematicky zaujímav~ch máp.

Aj bez podrobnejšieho rozboru obsahu jednotllv~ch
máp možno konštatovať, že pre každého čItatela atlas ob-
sahuje dostatok údajov. No naprlek tomu sa nazdáva-
me, že prl volbe jemnejších výrazových prostrledkov
mohol byť atlas podrobnejší. Aktuálnosť údajov je na
hranici únosnosti; viičšina socioekonomických údajov sa
vzťahuje na rok 1982 a dve prvé mapy sveta (polltické)
sú so stavem k roku 1987.

Farebnosť všeobecnogeografických máp sa vyznačuje
použitím pre naše pomery netradičných (oranžovohne-
dých) odtteňov pre horstvá a slabšou rozlíšitelnosťou
(a tým i metrickou identifikovatelnosťou) výškových
stupňov v mapách, ktorú sposobuje plošná met6da tie-
ňovania reliéfu.

Spoločné (súhrnl1é) vysvel1ivky ku všetkým mapám
sú sústredené na poslednom zloženom liste atlasu tak,
že sa umožňuje ich "vysunutie" mimo formát otvoreného
atlasu. Je to zaujímavé a praktické rlešenie. Menší ne-
dostatok je azda len v tom, že ich čitatel objaví spravldla
až po prellstovaní celého atlasu. Závažnejším nedostat-
kom je však to, že sústredenosť (vllčší rozsah) vysvetll-
viek sa často dostáva do rozpOl'u s konkrétnymi mapami.

Tak uapr. na mape CSSR - Prlemysel (str. 36-37) sa
neu"ádzajl1 vlaceré druhy prlemyslu, ktoré by sme na
nej podla vysvetllvlek oprávnene hradaU (elektrárne,
ocel1arne a pod.). Všetky značky prlemyslu by mail byť
rozmerovo menšle (vlac by sa mala využívat lch tvarová
strálllta), čo by umožnilo zvýšit lch početnost v mleste
výskytu, a t~m 1 informatlvnosť máp.

Na mape CSSR - Polnohospodárstvo (str. 34-35) sa
podla spoločných vysvetllvlek zelená farba črta ako lúky
a paslenky (a prltom lde o lesy), pestovan1e jačmeňa,
pšenice a zemiakov sa čita aj ako pestovan1e týchto kul-
túr na pas1enkoch s nízkou produktivitou (?). Na tejto
ma pe nekorešponduje s vysvetl1vkaml ani farba ornej
pody a jej obsah sa dostal do rozporu s názvom (mal by
v ňom byt zahrnutý aj potravinársky prlemysel).

Na mape Národnostné zloženie obyvatelstva CSSR
(str. 33) použ1tie nevhodnej vyjadrovacej met6dy (kar-
togramu) vyvoláva sltreslenú predstavu o priestorovom
rozložení národností na našom území (lepš1a by bol a
bodková met6da). Kontrastnejšle spracovanle sl vyža-
duje mapa CSSR - Typy pOd (str. 34-35), pričom sa na
nej zbytočne obťažne vyjadruje všetkých 12 typov fa-
rebnými odtieňml, ked sa núka aj vyjadrenie vzorkový-
mi rastraml (aspoň pre solné a rašellnové pody J. Na
mape Svet - Základné vzdelanie (str. 11) je nevhodne
konštruovaná stupnica farleb - s úbytkom gramotnosti
má klesať aj intenzita a jas odtleňov; obdobn}ím nedo-
statkom trpí aj mapa Svet - Výživa (na tej Istej stra-
ne). Na mape Svet - Politické rozdelenie 1987 (str. 1)
do farebného vyjadrenia rozdelenia na socialistické
a nesocialistické štáty vstupuje další fenomén (získanie
štátnej samostatnosti), pre ktorý je vhodnejší vzorkový
priezračný raster.

Z dalších nedostatkov považujeme za potrebné upo-
zornit aspoň na nlektoré: na termíny "rift" a "subdukč-
né pásmo"', ktoré sa použili na mape Svet - Sopečná
činnosť a zemetrasenia (str. 7) a ktoré sa žiada čltate-
rovi vysvetl1t, pretože lch nenájde ani v Slovníku eu-
dzích slov. Dalej na "utajenle" vysvetlenla plnej a čiar-
kovanej čiary bez kllnkov v č1ernej farbe (str. 6 a 7),
alebo naopak, na chýbajúcu hran1cu geologickej lokality
VD vysvetllvkách (str. 31).

V registri (abecednom zozname zemeplsných názvov)
sme objavlli tiež nlekolko nedosledností: chýbajú v ňom
názvy niektor~ch 50 až 100-tlsícov~ch m1est, niektorých
geomorfologlckých cel kov a aj sposob označovanla lo-
kality na dvojstránkových mapách nie je vždy presný.

Mohlo by sa zdať, že najmll ku kartograficko-vyjadro-
vacej stránke atlasu máme vela prípomlenok. Smerujú
však k zvýšenlu profeslonálnej úrovne atlasu, najmll ak
sa vydavatel rozhodne pre jeho ďalšle vydanie. Mnohé
z týchto nedostatkov prlemerný čitatel možno ani neob-
javí hned, ale netreba zablldať, že atlas nle je krátko-
dobým dokumentom snáh vydavatela a že vzdeYanosť
našej verejnostl stále stúpa.

Na druhej strane je potrebné vyzdvihnúť najmli mo-
dernost celkovej koncepcie atlasu. Atraktlvne je zná-
zornenie podmorského reliéfu oceánov a velmi pekná
a obsahovo primeraná je tiež obrazová príloha (až na
nleko!ko nedostatočne ostrých fotografií). Užltočná je
časť so základnými informáciaml o jednotlivých štátoch
sveta (až na chybu vo farbe vlajky Rumunska na str. 179)
a vítanou je aj lnovác1a s diagl'amom plošného rozlože-
nia obyvatelstva Zeme (str. 182).

Tvorba a spracovanie diela takéhoto typu je všestran-
ne nelahkým, avšak nesporne kultllrne a odborne zásluž-
ným edičn~m člnom, ktorým Slovenská kartograf1a vy-
plnHa citernú medzeru na našom knlžnom trhu. Predpo-
kladáme, že o atlas bude mať naša verejnost náležitý
záujem.

Ing. Dušan Hrnčiar, CSc.,
VOGK, Bratislava,

Ing. 'dn Pravda, CSc.,
Geografický ústav CGV SAV,

Bratislava
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KOLEKTIV: Atlas for the Interpretation 01 Multlspectral
Scanner Space Imales. Methudology nt:lIl. Results. IAtlas
pro interpretaci multispektrálních skenerových snímkfi.
Metodika a výsledky.) Berlin, Akademie-Verlag; Moskva,
Nauka, 1987. 124 stran textu, barevných map a snímkfi
rozměru 34X48 cm, cena 480 M.
(048){912)084 .4-528. 85/. 87

Prvním v řadě metodických a n4zomých publikací o pro-
blematice interpretace družicových snímků dálkového
průzkumu Země (DPZ) a o jejich využiti v řadě oborů lid-
ské činnosti byl ••Atlas pro interpretaci multispektrálních
aerokosmických snímků", vydaný v r. 1982 společně v na-
kladatelstvích Akademie-Verlag (Berlín) a Nauka (Mosk-
va) v jazyce ruském, německém a anglíckém.
V r. 1987 vydala (opět ve třech jazykových verzích)

společně obě nakladatelství na 124 listech formátu 34X
X48 cm dalši atlas, tentokrát "Atlas pro interpretaci
multispektrálních skenerových snímků. IMetodika a vý-
siedky)".
Atlas seznamuje s metodikou zpracování a interpretace

multispektrálních družicových snímků zemského povr-
chu pořízených nikoliv fotografickou cestou, ale sovět-
skou experlmentální optickomechanickou aparaturou dál-
kového průzkumu FRAGMENT.
Multispektrální skener (MSS) FRAGMEN.Tbyl společně

s řadou dalších přístrojfi vynesen na oběžnou dráhu
18. 6. 19110a pracoval po dobu tři a pÍlI roku na palubě
družice ••Meteor". Skener, provádějící měření v osmi spek-
trálních pásmech viditelného a blízkého infračerveného
záření, z toho v pěti pásmech v rozsahu 0,4-1,1 fI.ms roz-
lišovací schopnosti na povrchu 80 m, byl vyvinut a vyro-
ben v Ostavu kosmických vf'zkumů AV SSSR. Cassegrai-
nův objektiv If=l m) dodal VEB ••Carl Zeiss Jena".
Atlas je výsledkem spolupráce SSSR a NDR v progra-

mu Interkosmos. Na vydání '3e [.odHell odborníci z Ostavu
kosmických výzkumfi AV SSSR, Fakulty geografie Lo-
mosovovy státní univerzity v Moskvě a z Ostavu geogra-
fie a geoekologie a Centrálního ústavu fyziky Země AV
NDR.

Atlas je rozdělen na dvě nestejně velké části. V první
je c.harakterizován MSS FRAGMENT, jeho funkce a jím
pořízené snímky. Lze si v ní vytvořit představu o pro-
středních pro digitální zpracování snímkfi, vyvinutých
a používaných v SSSR a NDR pi'i tvorbě atlasu, o prová-
dění korekci, soui'adnicovém přii'azení, transformacích
do kartografických zobrazení, zhotovování fotomap, zjiš-
ťování různých statistických charakteristik a úpravách
jasu a barev, napomáhajících rozmanitým Interpretacím
snímků.
Mnohem rozsáhlejší druhá, do 11 tematických oddílů

členěná část, seznamuje s metodikami zpracování druži-
cových skenerových snímků 3 demonstruje jimi získané
výsledky digitální Interpretace '1 bat"e.vné tematické mapy
z jednotlivých speklrálních pásem, tématické výtažky,
výsledky rlgltální Interpretace a barevné tematické mapy
asi 25 území Evropy, asijské části SSSR, Německé demo-
kratické republiky. Rumunska, Bulh:J.rska, Itálie a Dánska,
sestavené na základě snímků. Podstatnou čásU atlasu je
srozumitelný text, obsahující metodiky zpracování a geo-
grafické a tematické informace.
Pi'ínos atlasu je shrnutí velkých možností využití ske-

nerových záznamfi např. při mapování ro~tlinného po-
kryvu, geologické a geomorfologickJ stavby> 11zemf, toků
řek a jejich delt, antropogenního vlivu na pi'írodu a i'ešení
1110h monitorlngu stavu životního prosti'edf. Jedná se
o publikaci na vysoké odborné úrovni a z hlediska obou
složek (obrazu i textu) je atlas vhodný pro praxi I vý.-
uku.

Atlas je určen širokému okruhu odborníků v řadě obo-
rfi - geografii, kartografil, geologii, biologii, zeměděl-
ství, lesnictví, hydrologii, územnímu plánování, ochraně
životního prostředí, ... Atlas bude vhodný I k přípravě
studentfi v oblasti zpracování, interpretace a využití aero-
kosmických Informací DPZ pro vědecké a hospodářské
11čely.

Ing. llří FriJ.hbauer,
Ceskg hydrometeorologickg ústa/J - pobočka Praha

KAŠPAR, M. - POSPIŠIL, J.: VyDIIU laserové techniky
v lnvestlčni výstavbě. Nakladatelství dopravy a spojit
Praha '1989, 1. vydání, 344 stran, 1630brázkQ, ceoo Kčs
32,-

(048 )528.4 :621.3 75.825

Uvedená publikace je 'vhodnou pomůckou pro práce ne-
jenom v Investiční výstavbě, ale ;Mképro některá spe-
ciální geodetioká měi'enL
Publikace je členěna do desetikapHol.

První dvě 'kapitoly jsou věnovány nejzákladnějším teo-
retickým úvahám souvisejícím s laserovou technikou.
3. kiapitolaie věnována úpJ)avám svazku laserového zá-

ření. Je zde uvedeno,jakými jednoduchými pomůckami
je možno odklonit či posunout laserový svazek do 'žáda-
ného směru nebo vytvořit požadovanou rovinu.
Ve 4. kapitole je pojednáno o různých způsobech de-

tekce a modulaci svazku laserového záření.

5. kapitola je věnována rozboru přesností měření vzta-
žených k laserové přímce.
6. kapitola se zabývá velmi důležitou problematikou, tj.

bezpečnostními a hygienickými pi'edpisy týkajícími se
především prací s He-Ne lasery.

Kapitola 7 je věnována teoretickýma praktickým roz-
borfim vlivů atmosféry na trajektorii laserového svazku.
V kapitole 8 je podán Ipřehled o současném stavu lase-

rové techniky v CSSR, RVHP a některých kapitalistic-
kých státech. I

V uvedené publikaCi je stěžejní 9. kapitola, v níž je
uvedena i'adaaplikacívyužití laserové techniky, a to
i pro případy, kdy v dřívějších dobách bylo využíváno
jen klasických metod.
Závěrečná 10. kapitola hodnotí využitelnost 'laserové

techniky po ekonomické stránce.
Přínos této knihy spatřuji v tom, že v CSSR zaplňuje

mezeru týkající se uvedené Pl'oblematiky. Udává ucele-
ný pi'ehled současné laserové techniky využívané u nás.
Dále pak na řadě příkladfi uvádí její využitelnost v tech-
nické praxi.

Je škoda, že kniha vychází až za 3 roky po odevzdání
rukopisu. Dále pak, že se nepodařilo realizoV'8t všechny
opravy uvedené v korekturách.

Uvedené nedostatky však nikterak. nesnižují úroveň
publikace. Knihu lze doporučit jako velmi vhodnou po-
můcku posluchačům oboru ~eodézie, ale pi'edevším tech-
nické pr'axi. I

'Doe. Ing. loset Vitásek, CSc,
katedra geod~zie FAST VUT /J Brni1
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Vědeckotechnická konference
"Racionální využití pozemků pro
výstavbu" v Polsku

Ve dneoh 1. ,až 3. června '1989 !Se konala !za účasti zá-
stupců vědeckoteohnických společností z ČSSR Ia NDR
v Novém 'Sq'CZU 1v'~LR vědeCkotechnic,ká ikonferenae "Ra-
cionální jvyužití pozemků ipro Ivýsto!vbu". Jednalo se o Ide-
sátou jubHeJní !konferenci z cyklu "A!ktuťrlní 'otMky geo-
dézie", !který organizuje společnost 'polslkých 1geodetů.
Ovodní Idva referáty lSeznámilyúčastníky s 'tradicí !Im-

nání konferencí v Novém \Sazcu. 'Zhodnotily předcházejí-
c!ch devět (konferenc!, zejména 's ohled'em na to, ~ak
se jejich závěry Ipostupně promítaly v práci polských
geodetů a ve změnách právních norem. Autory referátů
byli mgr. ing. WacIaw Klopocinski, prof. Michal Odla-
ninski-Poc2Jobutt a mgr. ing. Janum Korpak.
Jedn!m iz nosných 'referátů '~Clnference byl 'referát 'prof.

Bogdana Neye: "Hospodaření !S ,pozemky ,ve světle ex-
pertizy lPolské akademie lVěd". Expertiza hodnotí !hos-
podaření '5 pozemky Iv současnosti ~ ;v ~etech předchozích,
uvádí 'členění půdnH1ofonldu a 'jeho vývoj, úbytky zelmě-
dělské a Ilesn! 'půdy a jejich př!činy. Dále uvádí ,prognó-
zu vývoje ,na dalšI lčtyři 'pětHetí.
V !dalších referátech Ibylo pouka:rováno na problémy

ocei'íování Ipozemků, I~eré v Polsku provádějí geod'eti,
problémy výkupu nebo vyvlastnění pozemků a provádění
jejich směny. IByla zdůrazňována úloha geodetů iI>řitvo-
řen! zásob pozemků pro výstavbu, geodetické př!pravě
těchto pozemků, Ivytyčování 'inženýrských sťtí a 'vytyčo-
'lán! pozemků ,pro 'směnu.
V Ipas~edním 'referátu informoval autor 'o přípravách

převodu vedení evidence ipozem'ků !na šestnáctibitové po-
čítače. I
V bohaté ldiskusi, !která Imusela být krácena, podal čes-

ký delegált krátkou informaci o 'podílu l?eSlkých geodetů
na ochraně zemědělského a lesního půdního fondu a pře-
dal účastnCkům Ikon!ferencel'ozmnožený referát nepřítom-
ného Idel1egáta 1ng. :M.IMaa'tiJl!ka,'CSc.: "l,nformační 'Systém
útlV<1JrU'JzilaJJn1:hoar<Y!ilteklta IJzlavního mě'S,m Prahy". '
Konfer'ende lbyl1a!VeLmidobře organizována, proběhla

v praco\llnf a :přáte1:Skéa:~mosféře ra byla účastnílky ,velmi
přf2mivě hodnOcena. 'Úča'stnfci obdrželi sborník, který
obsahoval !nejen ~šedh,ny !přednesené IStěžejní :referáty,
al'e i lSeznalm ~šeC'h ll"efaráJtů, přednesených na všech de-
seti !Ironferancfch ICY'MuI••Alctuáln1 otázky geodézie".

Ing. Ladislav Stehlíček,
odboMá LslkupiTUl evidence ,'nemovitostí při CÚV ČSVTS

Historické mapy - republikový seminář
061.3(912(093 »

Dne 17. května 1989 se v Bratislavě konal seminář, na-
zvaný Historické mapy. Na jeho uspořádání se podnely
tyto organizace sOV Geodeticko-kartografiCkej spoloč-

nosti CSVTS, Slovenská spoločnost pre dejiny vied a tech-
niky SAV, odborná skupina pre kartografiu GKS CSVTS
1702, pobočka CSVTS pri n. p. Slovenská kartografia,
Bratislava.
Na semináři se setkali pracovníci kartografické výro-

by, vědeckých ústavů, vysok9ch škol, archivů a muzeí,
kteří mají jako kartografové, geodeti. geografové, histo-
rici a archiváři při své práci zájem o mapy a mapová dna.
Přednášky byly zaměřeny k vývoji slovenské kartogra-
fie.
Důležitost znalosti dějin kartografie zdůraznil ve svém

úvodním projevu odborný garant semináře Ing. M. Far-
kaš, CSc.
Historii geografIckých map se zabývaly následující

přednúšky: Ing. M. Farkaš, CSc., Súkronzná mapová tvor-
ba na Slovensku, dr. t. V. Prikryl, CSc., Staré mapy Talier,
Ing. J. Hurník, ldenlifikácia sídiel Ptolemaiovho geo-
graficko-kartografického diela, vývoj topografických
map sledovali prof. Ing. dr. M. Daniš, CSc., Ing. A. Ri-
tomský, Využívanie stíradnicových systém ov pre mapo-
vanie Slovenska a Ing. J. Sulo, CSc., vývo; vo;enského to-
pografického mapovania tízemia Slovenska od 1'.. 1763
do 1915.
O činnosti archivů a uokumentaci referovala dr. H.

Hudáková, Historické mapy Archívu hl. mesta SSR Bra-
tislavy - národné kulttírne pamiatky a Ing. M. Moravec,
Dokumentovanie a archivovanie kartografickýcll diel
v rezorte Slovenského tíradu geodézie a kartografie.
Speciálními tématy se zabývaly následující přednášky:
Ing. M. LaIkovič, vývol mapovania laskyň na Slovensku,
Ing. B. Kelnar, Ing. J. Králik, VývoJ tvorby reliéfnych máp,
doc. Ing. M. Hájek, CSc., Ing. D. Lenko, vývo; výcho'JY
kartografov na Slovensku.

Diskusi k proneseným referátům a k případným dal-
sím námětům zahájil vedoucí předsednictva Ing. P.
Kmeťko. Obsáhlé hodnocení semináře podal prof. Ing.
dr. F. Kuska. Připomněl nutnost úzké spolupráce karto-
grafie a příbuzných I'ědních oborů i důležitost správné·
ho užívání jazyka a používání správné terminologie. Svůj
projev opírai o bohaté osobní zkušenosti ze své dlouho-
leté činnosti v oboru. Cetné další diskusní příspěvky se
týkaly jednotlivých referátl" ;::i případné další organi-
zace práce.
Seminář byl velmi dobře připraven, všichni účastníci

obdrželi na mlstě sborník referátů (Historické mapy,
zbornfk prednášok z republikového seminára, Bratislava
1989, 179 str.). Je to již třetí publikace tohoto druhu, kte-
rá jedná o vývoji mapování Slovenska, případně Cesko-
slovenska, vyplývající z takovýchto seminárních akcí
(Trenčín 1976, Bratislava 1983 J. Již r. 1983 bylo započato
s publikovánl.1n tzv. Galerie. Galerii II ve sborníku z r.
1989 uvádějí doc. Ing. M. Hájek, CSc. a Ing. D. Lenko
s kolektivem spoluautorů. Dobře začatá Galerie I je
zde podstatně rozšířena a obě Galerie obsahují dnes již
51 osob. Na jedné straně jsou vždy uvedena data naroze-
ní a úmrtí a charakteristika pracovního zaměření vzpo-
menutých kartografů, geodetů, geograffi a astrOnomů a
na protější straně je uveden jejich portrét nebo fotogra-
fie. Autoři vHají připomínky, práce není uzavřena a ve
sborníku příští akce se počítá s doplněním Galerie.
Galerie by se velmi dobře mo'J.ly stát podkladem edi-
ce biografického slovníku a cennOu pomůckou pro
obor kartografie. Obsahují ovšem především jména slo-
venských odborníků, ale i Cechů, jejichž činnost zasaho-
vala do oblasti Slovenska, jako např. K. Kořistky, J.
Křováka a K. Kuchaře. V GalerHch uvedená jména slo-
venských osobností se řadí do různých časových epoch,
počlnaje 16. stoletím, n tvoří bohatý přehled úsil! na poli
kartografie. Výrok historikfi, že co dnes existuje, je vý-
sledek minulosti, plat! určitě o 'r'ozvojI a stavu vědníhó
oboru.

Je nutné se ještě zmínit, že Slovensko věnuje velikou
péči a pozornost uchovaným starým kartografickým pa-
mátkám. To vypIynulo z referátu dr. H. Hudákové, pra-
covnIce Archívu '11. mesta SSR Bratislavy (AMBJ. Vy-
bIaná část sbírky map a plánfi AMB byla v r. 1986 uzná-
na za kulturní památky a v r. 1988 vyhlášena za národ-
ní kulturní památky. MezI ně náleží I Marquartfiv plán
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Bratislavy z r. 1765, jehož faksimilium z r. 1988 s tex-
tem H. Hudákové účastnI ci semináře obdrželi. Edice fak-
simili! je jednou z velkých služeb pro studium kartogra-
fie. Je třeba ještě připomenout, že Slovenská kartogra-
fia, n. p., Bratislava, vydala v r. 1988 nejen tento plán,
ale i Neyderův plán Bratislavy z r. 1820, rovněž s textem
H. Hudákové.

Ooc. Ing. Otakar Vosika, CSc.,
zasloužilý učitel, šedesátníkem

Jubilant, doc. ing. O~akar Vosika, CSc., zasloužilý učitel,
proděk,an la vedoucl ka,tedry speciálnl geodézie stavební
fakulty CVUT v Praze, Ise narodil 23. 10. 1929 v Nižnlm
Selišti. Po středoškolských studHch na gymnáziu 'V Praze
absolvoVIBI v !roce 1953 zeměměřičské studium na staveb-
ní 'fakultě tVUT. Poté ,byl cWilnlm .zaměstnancem - geo-
detem larmádních stavebních institucí, 'V nichž ,získal bo-
hatou praxi zejména v investičnívýsatvbě la V Isouvisejl-
clch oblastech ,inženýrské geodézie.

V ,roce 1960 se stal lasistentem na katedře geodézie,
kde spolupracoval s prof. Dr. Ing. Václlavem Krumphan-
zlem. Spolu s doc. Ing.laromírem Tlustým se r. 1962 zú-
častnil III. čs. egyptologické expedice Univerzity )Karlovy
v Praze (UK), která v rámci záchranného programu
UNESCO, lsouvisejícího s 'výstavbou přehr<ady v Asuánu,
objevila ia dOlromentovala chrám v Tafě. Své schopnosti
a znalosti prokázal jako expert Ipři velmi rozmanitých
geodetických IPracechv Gbaně v letech 1965-67. Již ná-
sledujícího 'roku obhájil kandidátskou práci na téma ,prla-
voúhelníkových Ivytyčov,acích ,sítí a 'v ll'oce 1971 se ,habi-
Jiotoval prací z oblasti teorie přesnosti vytyčování.

Funkci vedoucihoka'tedry speciální geodézie FSv CVUT
v ,Praze Ipřev~al IVr. 1972 po doc. ing. :J. Tlustém, prodě-
kanem oboru geodézie Ia kar,tografie byl 'v letech 1976
až 1980. V následujících letech ije .již třetí funkční období
proděkanem. fakulty pro politicko-výchovnou činnost.
V letech 1986-88 Ise (spolu rs Idoc. ing. \Mojmírem Sve-
cem, CSc.) dvakrát velmi úspěšně zúčastnil prací Egypto-
logického ústavu 'UK 'na ,územl čs. koncese v jižní části
pohřebiště v Abuslru. Výsledky geodetických pracl byly
světovou archeologickou veřejnosti přijaty velmi přlznivě.
V oblasti inženýrské geodézie 'se vypracoval mezi přední
odborníky.

Těžištěm práce doc. O. Vosiky je ped,agogická činnost.
Své tzkušenosti a znalosti Ivl,ožil do řady publikacI 'V od-
borném tisku la na konferencích 'v :CSSR i v zahraničí. Je
spoluautorem dvoudílných skript "Inženýrská geodézie",
vycházejících v nových vydáních, a členem autorských
kolektivů ~ ,celostátních :učebnic. Kromě toho je členem
vědeckých rad stavební fakulty ,a CVUT, školitelem <!Spi-
rantO, členem komisí státních závěrečných zkoušek ně-
koli~ našich ivysokých škol. Je přednášejíclm inženýrské
geodézie na oboru GaK la goodézie pro stavební směry
FSv. Za své zásluhy v pedagogické pdáci mu byl vládou

udělen r. 1984 čestný '~itul zasloužilý ~čitel a rektor
CVUT mu propůjčil Felberovu medalll II. stupně.
Ve Ivýčtu činností ,jubilanta nelze ,pominout 1ieho

úspěšné působenI rv !různých funkcíoh KSC, odměněné
medailí [k '40. výročí ,Onora, a v CSVTS, oceněné řadou
uznánI, a především jeho fundovaný, náročný, ale ,sou-
časně ,přátelský :a cH1ivý :přf.stupke 'kolegOm, i,pracovnl-
kům ikKitedry a studentOm.' I

Do dalších ,let přejeme Idoc. ing. Otakaru iVosikovi,
CSc., hodně zdraví, elánu, pracovních úspěchů a pohody.

Dne 19. :října 1989 se dožívá význómného životního ju-
bilea 60 let doc. ing. Zdenek Novák, CSc. Po středoškol-
ských -studiích v Praze 'v roce 1952 dokončil 's vyzname-
nánim studium zeměměNčského inženýrství na tehdeišl
Vysoké škole Ispeciálních nauk. Po ukončeni stud~a pra-
coval pod vedením dr. ing. F. Boguszaka v Geodetickém
a topografickém ústavu 'V PI1aze 'v oblasti itopografického
mapování. V roce 1960 nastoupil jako odborný asistent
na ikatedře tgeodézie stavební fakulty CVUT IV:Praze, brzy
však přešel na nově vzniklou katedru speciálni geodézie,
vedenou doc. IJ. T1ustým. Zde 'se věnoval Irozvoji předmě-
tů inženýrsko-průmyslová geodéziea měřeni podzemních
prostor, zprvu pod vedením prof. V. Krumphanzla, pozdě-
ji ve spolupráci s doc. O. Vosikou. Z,asloužil se o aplika-
ci ~yrovnávacího :počtu 'v inženýrské geodézi:i a o jeho
praktické využití při plánování ,a objektivním !hodnocení
dosažené ,přesnosti měření. V současné době se věnuje
zavádění efektivních výpočetnlch IPostupů v inženýrské
geodézii, vhodných 'pro moderní výpočetní techniku
a umožňujících hodnoceni výsledků měření bez omezují-
cích předpokladO.

V roce 1966 dosáhl hodnosti (kandidáta věd, v roce 1972
obhájil habilitační práci ia Ibyljmenován docentem.
Významná je činnost doc. Nováka v oblastipedagogic-

ké, vědecké, pI'laktické a publikačni. Rozsáhlá ~e j.eho
spolupráce s ministerstvem dopravy, Vojenským prOJek-
tovým úst,avem, Technickým a zkušebním tústavem sta-
vebním, Dopravním podnikem-metro, Metrostavem atd.,
při řešení teoretických problémů i praktických úkol O na
mnoha speciálnich stavbáoh.

Publikoval desítky článků, 'výzkumných zpráva je spo-
luautorem. učebnic. Je členem redakční rady GaKO. Doc.
Novák se též významně ,podilí na činnosti CSVTS '-od-
borné skupiny inženýrské geodézie, která je Ijeho nema-
lou zásluhou jednou z nejaktivnějšlch složek !společnosti
geodéziea kartografie. Přes '10 let úspěšně zastává funk-
ci místopředssedy COV ,CSVTS - společn~sti geodézie
a 'k,artografie.

Jubilantova odborná zdatnost a činnost je vyvážená
s činností politickou. Je 'členem KSČ a patřI 'k Ipoliticky
angražovaným učitelům. Ospěšně vykonával řadu funkcí
jak ve výboru ZO KSC, tak i na půdě ROH. Za pracovnl
a politickovýchovnou aktivitu a výborné pracovní vý-
sledky obdržel mimo 'jiné Felberovu med:aili III. stupně,
bronzový odznak IROH a čestné uznání OR CSVTS.
Blahopřejeme doc. ing. Zdenku Novákovi, CSc. k jeho

životnímu jubileu a přejeme mu do dalších 'let pevné
zdraví, spokojenost ,v osobním a rodinném zivotěa mno-
ho pracovnich úspěchO.
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V minulých číslech GaKO, počínaje č. 5/1989, jsme po-
stupně otiskli ukázky a podali základní informace o Klau-
dyánově mapě Cech z roku 1518, Helwlgově mapě Slez-
ska z roku 1561 a Crigingerově mapě Cech z roku 156f\.
V dalším časovém sledu, v roce 1569, byla poprvé podrob
něji zobrazena Morava zásluliou vídeňského lékaře, ma-
tematika a kartografa Pavla Fabricla. Podnětem k Fabri-
ciově práci na mapě Moravy bylo zřejmě ohrožení zeme
od Turkfl - osmanské říše, která v té době nabyla svého
největšího územního rozsahu.
Fabriciovu mapu Moravy z roku 1569 poprvé uveřejnil

v.roce 1570, podobně jako Helwigovu mapu Slezska z ro-
ku 1561 a Crigingerovu mapu Cech z roku 1568, kartograf
Abraliam Ortelil1s v souboru map ve svém atlasu ••Thea-
trum orbis terrarum". Tím se Fabriciově mapě Moravy do
stalo poměrně velké pUbliclty.

Fabriciova mapa Moravy (1569)
Pavel Fabrlcius pocházel z hornolužické Lubaně. Jeho
činnost a zájmy byly mnohostranné. Vedle dvorského
úřadu byl Fabricius osobním lékařem Maxmiliána II.,
profesorem matematiky na vídeňské univerzitě v letech
1553-1558 a potom profesorem tamní lékařské fakulty.
Zabýval se též botanikou a byl dobrým astronomem, jak
dokázal zejména pozorováním komety v roce 1566. Jeho
literární práce obsahují především díla z oboru astro-
nomie. Do jaké míry použil svých vlastních měření ze-
měpisných šířek při koncipování svých map, je obtížné
určit. Z dochovaných zpráv je možno usuzovat, že Fabri-
cius ověřoval kresbu této mapy IIlěřeními v terénu až do-
datečně po jejím celkovém vykreslení a také až nakonec
opatřil svou práci rámem a zeměpisnou sítí.
Fabricius, kromě jiného, opatřil své dílo I stručným

výkladem pro čtenáře mapy. Také upozornil, že k poří-
zení mapy Moravy přistoupil první, bez pomoci nebo po-
činku kohokoli jiného. Zběžně vysvětlil dUce v rámu
mapy, kresbu zemských hranic a mílové měřítko se čty~~
mi druhy mil, kterých se v té době užívalo na Morave
a v okolních zemích. Upozornil také na to, že vzdálenosti
míst nelze vždy přesně vyměřit na kroky nebo lokte
a že města, zámky a vesnice nepodává mapa věrně co
do velikosti, ale jen je třídí a znázorňuje tak, jak je
uvedeno ve vysvětlivkách pi'i levém okraji mapy.
Fabriciova mapa je vytištěna ze šesti mědirytin a její

celkový formát je 946 X846 mm. Rytec mapy se podepsal
v pravém dolním rohu monogramem A. F., jeho jméno
dosud neznáme. Z takto rozměrné mapy se zachovalo
IJouze asi 7 výtiskfi; u nás je jedna kaple, původně z Lon-
dýna, uložena v Moravském muzeu v Brně, další výtisky
v pařížské Národní knihovně, v mapové sbírce Britského
muzea v Londýně, v soukromé sbírce amerického sběra-
tele S. H. Beanse (Jenkington, Penn) a v Univerzitní
knihovně v Bologni. Jeden neúplný výtisk byl nalezen
v mapové sbírce na Strahově.
Více byly známy rfizné kopie Fabriciovy mapy, z nichž

některé zahraniční kopie jsou uloženy v mapových sbír-
kách Národního technického muzea v Praze [4), přede-
vším Orteliova kopie, kterou antverpský kartograf Abra-
ham Ortelius zařadil do svého atlasu ••Theatrum orbls
terrarum". Na této kopii, tištěné z jedné mědirytiny for-
mátu 469 X345 mm, je však zejména horoplsná kresba
značně zjednodušena, ve vodopisu je řada chyb; byly v ní
doplněny nebo opraveny polohy některých míst a přidány
české názvy, k jejichž často zkomolenému znění na této
kopii, a zejména na pozdějších kopiích, měl pak J. A. Ko-
mensl{ý řadu výhrad.
Původní Fabriciova mapa má těžiště obsahu v místopi-

su. Mista jsou v mapě označena rfiznýh1i značkami, je-
jichž výklad je připojen k levému okraji mapy v podlouh-
lém rámečku [obr. 2) ve dvojjazyčné podobě. Ceské
názvy a kategorie míst byly zavedeny teprve při ryU
mapy, při němž byla mapa koncepčně dotvářena a při-
blížena českému čtenáři.
Místopis celé mapy obsahuje celkem 532 názvy, z toho

347 místopisných názvfi je na Moravě, kam autor soustře-

dli hla"ní Zájem. Další, neúplnější názvy míst přísluší
přilehlým zemím, které mapa též částečně zobrazovala.
Některé názvy byly dosti zkomoleny, např. Hragra místo
Rajhrad, Lewitz místo Letovice, Truw místo Moravská
Třebová apod.
Horopisná a vodopisná náplň Fabriciovy mapy je znač-

ně podrobná. Jsou zakresleny všechny význačné morav-
ské toky a většina z nich je popsána. ~eku Moravu ne-
chává Fabriclus pramenit správně v severním cípu země
a popisuje téměř všechny přítoky jejího nejhořejšího
úseku. Rovněž tak správně je zakreslena řeka Dyje, Osla-
va, Svratka, Odra a další.
Reliéf je na mapě vyjádřen pahorkovou kresbou v sou-

hlasu s výškovými poměry krajiny (hor a horstev). Jen
rozloha horstev vykazuje podstatné rozdHy od skuteč-
nosti, na něž upozornil již současník Fabrlclův. Albrecht
Cernohorský z Boskovic. Největší hory jsou zakresleny
v Beskydách a v Jeseníkách, kde je uveden I název hor-
tva "Gesenck". Charakteristika krajiny je dotvářena stro-
meč kovou kresbou lesfl zejména v nižších polohách -
na březích dolní Moravy, na českomoravském rozhraní
apod.
V rámu Fabriciovy mapy je vyznačeno dělení po 5' ve

směru poledníkovém I rovnoběžkovém. Mapa je ohrani-
čena poledníky 38° 15' a 41' 40' v. d. a rovnoběžkami 48'
25' a 50° 25' s. š. Jeden poledníkový stupeň má v mapě
délku 395,1 mm, 1° na krajních rovnoběžkách 256,6 mm,
resp. 264,4 mm. Zobrazení je tzv. lichoběžníkové. Měřítko
,mRpy lze vypočítat bud z délky 15 geografických mil
v grafick&m měřítku, nebo z délky 1 poledníkového stup-
ně; výsledek je přibližně 1: 288000. Mapa nebyla kolo-
rována.
Ukázku F'abriclovy mapy Moravy z roku 1569 v origi-

nální velikosti kresby předkládáme ve výřezu na obr. 1,
na 3. str. obálky časopisu (obr. 2) je černobílá reproduk-
ce celé mapy ve zmenšenI.
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