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GEODETICKt A KARTOGRAFICKÝ OBZOR 

528: 62.001 
KOUBA, J. 
K současným tendencím rozvoje geodetických 
a kartografických praci 

Geodetický a kartografický obzor, 23, 1977 č. 7, 
s. 153-158 
Cílem tohoto příspěvku je poukázat na některé 
současné otázky a pDOblémy spojené s rozvojem 
výrobních geodetických a. kartografických prací 
a v hlavních rysech naznačit směry jejich řešení. 

528.913 
HOJOVEC, V. 

Přibližná metoda transformace daného zobrazenI 
podle Airyho kritéria 

Geodetický a kartografický obzor, 23, 1977 Č. 7, 
s. 159-164, 6 obr., lit. 6 

V příspěvku je ukázána metoda přibližného ře· 


šení variačního typu zobrazení, založená v pod· 

statě na myšlence určení kóeficientů v zobrazo· 

vacích rovnicích, uvažovaných ve tvaru polyno· 

mů. Autor při řešení přihlíží i k ekonomii vý· 

početního postupu. \ 


528.48 : 625.1 

ŠTUBŇA, J. 

Overenie stálosti výškovej polohy železničnej 


kofaje a zaisťovacích značiek 


Geodetický a kartografický obzor, 23, 1977 Č. 7, 
s. 165-168, 6 obr., lit. 7 

Článok sa zaoberá dlhodobým overovaním stá· 

losti výškovej polohy železničnej kofaje a zaisť,o' 


vacích značiek v zosuvnom území. Súčasným sta· 

vom kontroly geometrie kolaje. Navrhuje sa kon· 

trolovať .geometrickú polohu koraje z bodového 

pola mimo železničné teleso a porovnávat ju 

s projektovaným stavom. 


528.541.82 

MRAz, V. 


Nivelační a tachymetrická lať v podobě pásma 

Geodetický a kartografický obzor, 23, 1977 Č. 7, 
s. 169-172, 5 obr. 

Článek se zabývá novou konstrukcí latě (zlepšo· 

vacím návrhem autora J, která by vyhovovala 

všem podmínkám - přesnosti, skladnosti a váze. 

Jde >O model přesné latě-dvojpásma, který je roz· 

kladný na 4 díly po 1 m a vážící celkem 1,5 kg. 


528:62.001 

KOYEA, M. 

K COBpeMeHHLlM TeHlI:eH~HIlM pa3BHTHIl reOll:eSH'leCKHX H 

. KapTorpacI>H'leCKHX pa60T 

reOlle3U'leCKHŘ H KapTorpacpH'leCKHŘ 0630P, 23, 1977, 

No 7,CTp. 153-158 

IJ;eJlblO CTaTbH HBJlHeTCIl yKa3aTb Ha HeKOTopble COBpe

MeHHble BOJ;IpOCbI Ji npo6J1eMbl CBH3aHHble C pa3BHTHeM 

npOH3BOllCTBeHHblX reOlle3H'IE~CImX H KapTorpacpIIqeCKHX 

pa60r Ji B06W;Il:X tIepTaX yKa3al'b HanpaBJlemUI JiX pewe

HIl:Ř. 

528.913 

rOfiOBEIJ;, B. 
npH6J1H3HTeJJ:&Hl>li MeTOll: npeo6paaoB8HHIl lI:aHHoi npo

eKllHH COrJIaCHO KpHTepHII "AipLl" 

reOne31l:tIecKIl:R H KapTorpacI>H'leCKIl:R 0630p, 23, 1977, 

No 7, CTp. 159-164, 6 pIIC., JIHl'. 6 

CTaTbH coneplKIIr MeTOll npll:6Jlll:3HTeJlbHoro peWeHII'l 

BapHallIIOHHoro rll:na npoeK~IIH, ocHoBaHHbIR, no cy

llleCTBy, Ha Jinee OnpelleJleHHIl K03cpqmllll:eHTa ypaBHeHHR 

npoeKnHII, COCTaBJleHHblX B Bll:lle nOJlIl:HOMa. ABTOp npII 

peWeHJiIl: npHHHMaeT BO BHIIMaHJie ll: 3KOHOMIIQecKylO 

CTOpoHy Bbl'lIl:CJlHTeJl:&HOŘ IIOCJlellOBaTeJl:&HOCTH. 

528.48:625.1 

lllTYEHbA, fl. 
npoBepKa cTa6IIJl:&HOCTH BLlCOTHoro nOJlOlReHHII lKelIe3

HOnOpOlKHl>IX peJlI>COB H KOHTpOJI:&HLlX MapOK 

reOll:e3IItIeCKJilI II KapTOrpa.pll:QecKHŘ 0630p, 23, 1977, 

CTp. 165-168, 6 PIl:CT., J1Il:T. 7 

CTaTbH COlleplKll:T llaHHLle o llOJlrOBpeMeHHoŘ npOBepKe 

cTa6JiJlhHOCTH BblOOTHoro nOJlOlKeHIIH lKeJIe3HOll:opolRHbIX 

peJIbOOB II KOHTpOJlbHblX MapOK B OnOJl3HeBoŘ MeCTHOCTIl:. 

HbIHeWHee COCTOIlHHe KOHTpOJlH reoMeTpIIIl: peJlbCOB. 

npenJIaraeTCH npOBepHT:& reoMeTpJitIeCKOe nOJlOlKeHlle 

peJlbCOB H3 nOJIH nyHKToB HaxOJJ:lllllerOCIl MIl:MO 3eMJIlIHO

TO nOJlOTHa lKeJle3HoŘ IlOpOrJi H cpaSHllBaTb ero C npo
eKTH:&IM. 

528.541.82 

MPA3, B. 

HllBeJIHpHall Ji TaxeoMeTplltIeCKall peRKa. B BHlI:eI JleHTbl 

reOll:e311tIeCKIIŘ II KapTorpacpIItIeCKJiR 0630p. 23, 1977, 

No 7, CTp. 169-172,5 pliC. 

CTaTbH COlleplKll:T naHHble o HOBOŘ KOHcTpyKnJiIl: peRKIl: 

(pan HOHaJlH3aTopcKoe npellJIOlKeHUe allTopa), KOTopall 6b! 

COOTneTCTBOBaJla BceM yCJlOBll:llM - TOQHOCTll, BMeCTll 

TeJI:&HOCTJi Ji Beca. STO MOlleJI:& TOtIHOj;'I peŘKIl: - llBOŘ
HOŘ J1eHTbl, KOTOpylO MOlKHO pa3JlOlKHTb Ha 4-pe QaCTJ! 

no onHoMy MeTpy C 061llll:H BeCOM 1,5 Kr. 

528: 62.001 
KOUBA, J. 
Zn den gegenwii.rtigen Entwicklnngstendenzen 
geodii.tischer nnd kartographischer Arbeiten 
Geodetický a kartografický obzor, 23, 19;17, Nr. 7, 
Seite 153-158 
Das Ziel dieses Beitrages ist auf manche gegen
wartige Fragen und Probleme, die mit der Ent
wicklung geodii.tischer und kartographischer Pro
duktionsarbeiten verbunden sind, hinzuweisen 
und in den Hauptmerkmalen die Richtung ihrer 
L5sung anzudeuten. 

528.913 
HOJOVEC, V. 
Annii.hernde Methode der Transformation einer 
gegebenen Abbildnng nach dem Airy-Kritterium 
Geodetický a kartografický obzor, 23, 1977, Nr. 7, 
Seite 159-164, 6 Abb., Lit. 6 
In der Abhandlung wird die Methode einer an
nahernden Losung eines Variationsabbildungstyps 
gezeigt, die wesentlich auf dem Gedanken der 
Koeffizientenbestimmung in den Abbildungsglei
chungen, den in Form von Polynomen erwogen weľ
den, gegrlindet ist. Der Autor beruckslchtigt bei 
der L5sung auch die Wirtschaftlichkeit des Re
chenverfahrens. 

http:528.541.82
http:528.541.82


II GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ OBZOR 

528.48 : 625.1 
ŠTUBŇA, I; 
Bestandigkeitsuntersuehung der Hiihenlage eines 
Eisellbahngleises und der Sieherungsmarken 
Geodetický a kartografický obZior, 23, 1977, Nr. 7, 
Seite 165-168, 5 Abb., Lit. 7 
Der Artikel befaBt sich mit einer langfristigen 
Bestll.ndigkeitsuntersuchung der Hohenlage eines 
Eisenbahngleises und der Sicherungsmarken in 
einem Rutschgebiet sowie mit dem gegenwartigen 
Stand der Kontrolle der Geometrie des Gleises. 
Es wírd empfohlen die geometrische Gleislage 
von einem auBerhalb des Balmkčirpers sich be
findenden Festpunktfeld zu kontrollieren und mit 
dem projektierten Stand zu vergleichen. 

528.541.82 
MRÁZ, V. 

Nivellements- und Taehymeterlatte in Form eines 
Bandes 
Geodetický a kartografický obzor, 23, 1977, Nr. 7, 

Seite 169-172, 5 Abb. 

Die Abhandlung befaEt sich mit einer neuen Lat

tenkonstruktion (Verbesserungsvorschlag des 
Autors J, die sll.mtlichen Bedingungen, in bezug 
auf Genauigkeit, kleine Platzeinnahme und Ge
wicht, entsprechen wiirde. Es handelt sich um 
ein Prll.zisions-Lattenmodell - Doppelband, das 
auf vier 1 m-TeUe zerlegt werden kann, mit Ge
samtgewicht 1,5 kg. 

528: 62.001 
KOUBA, J. 
Present Trends of Deve!opment in Geodesy and 
Cartography 
Geodetický a kartografický obzor, 23, 1977, No. 7, 
pp. 153-158 
The article deals with some present problems 
connected with development of geodetic and 
cartographic activities and shows in main out
Hnes their solution. 

528.913 
HOIOVEC, V. 
Approximate Method of Transformation of Gíven 
Projeetion Using the Airy Criterium 

Geodetický a kartografický obzor, 23, 1977, No. 7, 

pp. 159-164, 6 fig., 6 ref. 

Method of approximate solution of a variation 

type of projection, based on determination of 
coefficients in projection equations in polynomic 
formo The author takes also into account th8 
economy ,of the. computational procedure. 

528.48 : 625.1 
ŠTUBŇA, J. 
Verifieation of Railway Traek and of Cheek Marks 
"eight Stability 

Geodetický a kartografický obzor, 23, 1977, No. 7, 

pp. 165-168, 6 fig., 7 ref. 

Long period verification of raUway track and of 

check marks stability in a landslide area. Check
ing of the railway track geometry. It is proposed 
to check up the geometrical position of the rai!
way track from the existing stations off the rai!
way track body by its cDmparison with projected 
position. 

528.541.82 
MRÁZ, V. 

Levelling and Taeheometrie Staffs in the Form 
of a Tape 
Geodetický a kartografický obzor, 23, 1977, No. 7, 
pp. 169-17, 5 fig. 
The article deals wíth a new construction of the 
levelling staff (author's improvement proposal) 
which should suit to all requirements of accuracy 
size and weight. The model of the preclsion staff 
- a double tape - is oomposed of 4 one meter 
parts and the weight of the whole is 1.5 kg. 

528: 62.001 
KOUBA, J. 
Des tendanees aetuelles de l'essor des travanx 
géodésiques et cartographiques 

Geodetický a kartografický obzor, 23, 1977, No 7, 

pages 153-158 

Cet article a pour but de mettre en évidence cer

taines questions actuelles ainsi que problěmes 
allies li l'évolution des travaux de productlon géo
désiques et cartographiques et ébaucher les traits 
principaux des directives de solution. 

528.913 
BOJOVEC, V. 
Méthode de transformation approximative ďune 
projeetion donnée suivant le eritěre de Airy 
Geodetický a kartografický obzor, 23, 1977, No 7, 
pages 159-164, 6 illustr., 6 biblilographies 
L'article démontre la méthode de solution appro
ximative du type de projection variable, basée 
sur ľidée de détermination de coefficients dans 
les équations de projection, considérées en fi
gure de polynomes. Pour la solution, ľauteur tient 
copmte de l'éoonomie du procědé de calcul. 

528.48 : 625.1 
ŠTUBŇA, J. 
Vérification de la eonstance de la position de 
hauteur du rai! de ehemin de fer des reperes de 
eontríile 
Geodetický a kartografický lobzor, 23, 1977, No 7, 
pages 165-168, 6 illust~ations, 7 bibliograp).lies 
L'article> traite de la vérification II long terme 
de la constance de la position de hauteur du rail 
de chemín de fer et des reperes de controle dans 
la zone ďécroulement, Gontr61e actuel de la géo
métrie du raU. Proposition de controle de la si
tuation géométrique du rail II partir de l'ensem
ble des poínts de repere situé en dehors du che
min de fer et comparaison avec la situation du 
projet. 

528.541.82 
MRÁZ, V. 

Mire taehéoinétrique et mire de nivellement en 
forme de rubau 
Geodetický a kartografický obzor, 23, 1977, No 7, 
pages 169-172, 5 ilustrations 
L'article traite de la nouvelte construction de la 
míre (proposition d'innovation de l'auteur J qui 
rendrait satisfactíon a toutes conditions notam
ment précision, arrimage et poids. II s'agit d'un 
modele de mire de préciston-double ruban, dě
composable en 4 parties de 1 metre de longueur 
chacune et pesant en tout 1,5 kg. 

http:528.541.82
http:528.541.82
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Kouba, J.: K současným tendencím rozvoje ... Geodetickt B kartQtgrBfický obzor· 
ročník 23/85. číslo 7/1977 f53 

K současným tendencím rozvoje 	 Ing. Jaroslav Kouba, 
náměstek předsedy

geodetických a kartografických prací Českého úřadu geodetického a kartografického 

528 : 62001 

Jako jedna se základních direktiv pro geodetické a kartografické práce v 6. pětiletce byly vydány Zá
sady věcného plánu resortu Českého úřadu geodetického a kartografického [ČÚGK) na období 1976 až 
1980 [GaKO, č. 1/1977, str. 1-3). Zásady jsou zahrnuty do Směrnice ČÚGK pro geodetické a kartografic
ké práce v 6. pětiletce a byly zpracovány jako součást konkretizace závěrll XV. sjezdu KSČ na podmínky 
resortu ČÚGK. . 

Zásady slouží k orientaci pracovníků resortu ČÚGK i celého odvětví geodézie a kartografie v základ
nich otázkách dalšího rozvoje a zaměření naší společné práce. Současně však též ukazují vysokou nároč
nost dalších úkolů a odhalují i slabá místa a úseky, které JE třeba ještě konkretizovat. Naznačují, kam 
je nutno zaměřit vědeckovýzkumnou činnost, hnutí vynálezcú a zlepšovatelů a socialistickou iniciativu 
velkého kolektivu geodetů a kartografú. . 

Další zpřesnění a dopracování zásad a především jejich důsledná realizace představuje náročný úkol, 
Jehož splnění vyžaduje nový tvůrčí přístup k řešení komplexní problematiky dalšího rozvoje geodetic
kých a kartografických prací v resortu ČÚGK, aby plánovaný rozvoj geodézie a kartografie ve prospěch 
našeho národního hospodářství a naší společnosti byl společnými silami celého odvětví úspěšně do
vršen. 

Cílem tohoto příspěvku je poukázat na některé současné otázky a problémy spojené s rozvojem vý
robních geodetických a kartografických prací a v hlavních rysech naznačit směry jejich řešení. Pro roz
sáhlost a obtížnost této problematiky si příspěvek nedělá nárok na úplnost. 

Období 70. let patří u nás nesporně k nejúspěš
nější etapě rozvoje geodetických a kartografických 
prací. V této době se uskutečnila řada kvantitativ
ních a kvalitativních změn, které posunuly soustře
děnou službu i celé odvětví do nové úrovně i ve 
srovnání s progresívní koncepcí služby při jejím 
formování v 50. létech. Z analýzy těchto rozvojových 
trendll lze odvodit některé závěry pro další orien
taci geodetických a kartografických prací ve pro
spěch všech odvětví národního hospodářství a pro 
zkvalitnění řízení na všech úrovních. 

Odvětví geodéZie a kartografie vstoupilo do dru
hého roku 6. pětiletky v nový.ch ekonomických 
podmínkách. Ve shodě se závěry XV. sjezdu KSČ, 
především s požadavky vysoké kvality a efektiv
nosti veškeré práce, zvýšila se náročnost věcné 
i ekonomické části hospodářského plánu organi
zací ČÚGK na rok 1977, nabývají platnost nové zá

. sady pro rozpočetnictví a účetnictví a nový ceník 
velkoobchodních cen geodetických a kartografic
kých výkonit Práce na ceníku byly spojeny s roz
sáhlými analýzami výkonových norem a norma:tivů, 
s novou klasifikací výkonů, s přehodnocením kva
litativních podmínek dodávek prací a výrobků, 
s prověřením zásad technologie prací aj. Spolu
prací v celostátním měřítku bylo vytvořeno dílo, 
které nahrazuje předtím platný ceník geodetických 
a kartografických prací, zatížený řadou deformací, 
poplatných době jeho vzniku. 

Podle nového ceníku se sféra púsobnosti geodé
zie a kartografie rozšířila o nové výkony a v řadě 
stávajících výkonú dochází ke kvalitativním změ
nám. V souladu s plánem geodetických a kartogra· 
fických prací na rok 1977 vykonávají organizace 
ČÚGK tyto skupiny výkonů: 

I. 	Výkony na geodetických sítích a políCh bo
dových [Základní geodetické práce) 

II. Výkony měření podrobného [Mapování) 
III. Výkony geodézie inženýrské ' 

IV. Výkony při evidenci nemovitostí 
V. Výkony kartografické 

VI. Nakladatelské výkony 
VII. Polygrafické výrobky 

VIII. Strojní zpracování informací 
IX. Výkony vědy a techniky 
X. Výkony při využívání informačního systému 
Tento přehled v podstatě kryje všechny geode

tické a kartografické výkony výrobního charakte
ru prováděné v celém odvětví geodézie a kartogra
fie. Povšimněme si některých kvalitativních změn 
a rozvojových tendencí u jednotlivých skupin vý
konú. ' 

I. 	Základní geodetické práce 

V první skupině prací - geodetických zákla-, 
dech - dochází počínaje již od 50. let k rozvoji 
především ve dvou hlavních směrech: 

1. nejdúležitější inovace jsou plodem mezinárod
ní vědeckotechnické spolupráce, zejména při rea
lizaci rozsáhlých projektú geodetických služeb so
cialistických státú v oboru geodetických sítí polo
hopisných a výškopisných, v geodetické gravimet
rii, družicové geodézii a geodetické astronomii; 

2. rozvíjí se účelové využití, údržba, obnova a 
místní zpřesnění geodetických základů podle po
žadavkú národního hospodářství, v prvé řadě pro 
výstavbu, geologický průzkum aj. 

Základní astronomicko-geodetické práce na na
šem území byly v období 5. pětiletky ukončeny. 
V gravimetrických pracích bylo v posledním obdo
bí dosaženo velkého zvýšení kvality nasazením no
vých přístrojů a využitím výpočetní techniky. 

V souvislosti s rozvojem konstrukce a výroby 
elektronických dálkoměrů se v praxi při měření 
v základním i podrobném bodovém poli ve stále 
větším rozsahu měření uhlú nahrazuje měřením dé
lek. Tím se měřický postup výrazně zproduktivnil.  
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Je však třeba v souvislosti se stále se rozšiřujícím 
parkem elektronických dúlkoměrů upřesnit a pře

hodnotit dosavadní praxi budování a obnovy po
drobných bodových polí. Reálná možnost stále šir
šího uplatnění výpočetní techniky usnadňuje zpra
cování výsledkú geodetických měření i aplikaci 
nových exaktních výpočetních postupů. 

Až na některé specifické aplikace geodetické 
základy polohopisné a výškopisné vyhOVUjí prak
tickým potřebám a v období dalších ~et nebude 
potřebné dosavadní systém pro potřeby národního 
hospodářství měnit. 

ll. Podrobné měření (Mapování) 

Hlavním cílem soustředcní geodetické služby 
v poválečném období bylo spojit síly ke včasnému 
zabezpečení požadavkú všech odvětví národního 
hospodářství na geodetické a kartografické práce. 
Vytvoření, údržba a obnova státních mapových děl 
patřilo a dosud patří k základním úkolllm. Po 
ukončení pomoci vojenské topografické službě při 
topografickém zabezpečení našeho státního území 
je mapování ve velkém měřítku v popředí pozor
nosti celého odvětví geodézie a kartografie. 

Základní mapa velkého měřítka, resp. technicko
-hospodářská mapa byla již v roce 1962 přijata ja
ko státní mapové dílo, vyhotovované pro víceúče
lovou potřebu a hrazené z rozpočtu orgánů geodé
Zie a kartografie. Ve snaze vyhovět požadRvkům 
rúzných oború a odvětví byl stanoven bohatý ob
sah základní mapy velkého měřítka. Užití foto
grammetrických metod již od samého počátku vel
koměřítkového mapování usnadnilo sice výrazně 
práci geodetů, avšak údržba a obnova tohoto ma
pového' díla je relativně velmi pracná. 

Spolu s rozvojem číselných fotogrammetrických 
metod, dálkoměrné a výpočetní techniky se v uply
nulém pětiletém období v praxi postupně realizuje 
nová kvalita základních map velkých měřítek. Od 
map analogových se přechází diferencovaně podle 
charakteru území na zpracování digitálních map. 
Metody digitálního mapování byly na základě vý
sledkú výzkumu zvládnuty ve všech podnicích 
ČÚGK během 5. pětiletky. Digitální mapy a báze 
dat jsou vytvářeny jako součást budoucího Infor· 
mačního systému geodézie a kartografie (ISGK), 
který v tomtéž období začíná postupně přecházet 
ze stádia výzkumu do stádia realizace. Ve výrob
ním zvládnutí této nové koncepce a metod po tech
nické a organizační stránce bylo v posledních le
tech dosaženo výrazného pokroku. 

Větší hloubky musí však dosáhnout analýzy eko
nomické efektivnosti digitálních map. Většinou se 
dosud rozbory spokojují analýzou úspor živé práce 
a zjišťují, že uživatelúm tyto nové výrobky přiná
šejí efekt a vyšší kvalitu. Obojí však není důsledně 
kvantifikováno. 

V pruzkumu možností efektivního využívání di
gitálních map jsme na samém začátku. U mnohých 
uživatelů se projevuje malá znalost nových mapo
vých výrobkú. Pokud jsou některé úkoly řešeny 
a zajišťovány v meziodvětvových týmech, je tato 

. spolupráce převážně v počátečním stádiu. Málo 
pronikáme přes hranice geodéZie a kartografie, 
abychom komplexně sledovali a pomáhali usměr
nit efektivní využívání digitálních map v jednotli
vých odvětvích. Zde je pole pftsobnosti nejen pro 
pracovníky vědeckovýzkumné zákládny, ale i kraj
ských geodetických a kartografických správ. Vel
ké úkoly se tu nabízejí pro geodety a kartografy 
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pracující v organizacích uživatelských resortú. 
Svou znalostí problematiky příslušného odvětví 
mohou výrazně přispět k urychlení a zkvalitnění 
procesu využívání nových kartografických výrob
kú. Dnes již nestačí ukonči,t spolupráCi v meziod
větvovém měřítku předáním kartografického vý
robku uživateli. Je třeba hlouběji pronikat do po
třeb a problému uživatelů digitálních map. Se stá
le hlubší znalostí směrů a tendencí rozvoje uživa-. 
telskýcl1 oborů v týmové mezioborové, resp. mezi
odvětvové spolupráCi je nutno usilovat o dosažení 
komplexních výsledkfi, včetně souhrnných propo
čtů ekonomické efektivnosti nových výrobků při 
jl8jich užití. 

III. Inženýrská geodézie 

Již na samém počátku socialistické výstavby 
vznikla inženýrská geodézie jako samostatný obor. 
(]spěchy a teoretický i praktický rozvoj inženýrské 
geodézie v socialistických státech byly natolik 
přesvědčivé, že tento obor je postupně uznáván 
i v širším mezinárodním měřítku. Prostřednictvím 
inženýrské geodézie (včetně inženýrské fotogram
metrie) se rozšiřuje působnost geodézie a karto
grafie do stále se množícího počtu oborll podíle
jících se na výstavbě, rozvoji průmyslu, dopravy, 
palivoenergetické základny, kultury aj. Práce geo
detů je těmito i dalšími obory stále více požado
vána. Inženýrská geodézie má i v nejbližší budouc
nosti mít nejrychlejší tempo rústu objemu prací ze 
všech oborll geodézie a kartografie. Roste počet 
odborníků, kteří ovládají a soustavně zdokonalují 
speciální geodetické metody a fotogrammetrické 
aplikace. Při tomto bouřlivém rozvoji jsou rozpra
covávány metody a přístroje, které mají širší teo
retický i praktický význam. Vzrfistá odpovědnost 
vysoce kvalifikované geodetické práce na všech vý
znamných stavbách. Plně se uplatňuje instituce od
povědného geodeta, předpokládající zvláštní ověře
ní znalostí a praktických zkušeností každého ucha
zeče. V současné době pracuje v odvětví několik 
set odpovědných geodetLt. Podle stále nových po
žadavkú se, jejich počet nesporně dále rozsíří, stej
ně jako sféra jejich pusobnosti. 

Nová měřická a výpočetní t,-,chnikd rychle pro
niká v posledníCh letech i do inženýrské geodézie. 
Obdobně jako při mapovacích pracích se i v inže
nýrské geodéZii rozvíjejí digitální metody. 

Práce inženýrské geodézie jsou často chápány ja
ko vysloveně účelové práce, jejichž další využití 
pro celostátní geodetické a kartografické dílo je 
většinou problematické. Tato hlediska je nutno pi;e
hodnotit, zejména pokud jde o využití výsledků di
gitálních metod měření, které již ve své podstatě 
mají.víceúčelový charakter. V této oblasti má naše 
odvětví ještě velké rezervy k dosažení vyšší efek
tivnosti, které lze docílit především všestranným 
zkvalitěním koordinační činnosti. 

IV. Evidence nemovitostí 

Výkony v evidenCi nemovitostí, a tím i práce stře
disek geodézie dosáhly v právě uplynulých letech 
mimóřádného celospolečenského i odvětvového vý
znamu. Po období koncepční neujasněnosti v po
válečných letech vykrystalizovalo pojetí evIdence 
nemovitostí v současné době natolik, že práce stře
disek geodézie tvoří politicky nejzávažnější oblast 
činnosti resortu ČÚGK. V létech 5. pětiletky se vy
rovnala úroveň hmotné zainteresovanosti pracov
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níků středisek geodézie s ostatními obory. Rozšířil 
se sortiment prací středisek geodézie, které dnes 
kladou velké nároky na všestrannost a politickou 
vyspělost pracovníkfl. - Středisko geodézie je zá
kladním kamenem organizační výstavby geodetické 
služby. Politický a hospodářský život okresu při
náší stále nové požadavky na geodetickou službu 
v okrese, jejíž úroveň je hodnocena podle toho, 
jak se daří tyto požadavky kvalitně a pohotově 
plnit. Tak se pracovníci střediSek geodézie podílejí 
na řešení takových základních politickohospodář
skýcha společenských otázek, jako je ochrana ze
mědělského půdního fond u, řízení a plánování ze
mědělské velkovýroby, výstavba, služby obyvatel
stvu a socialistickým organizacím, kterým budou 
v nejbližším období dále zkvalitněny v souladu se 
závěry 7. pléna ÚV KSČ. 

V současné době je prvořadým požadavkem při
spět k realizaci nových zemědělských zákonů, pře
devším řešit jeden z hlavních úkolů XV. sjezdu KSČ 
- klíčový problém našeho národního hospodář
ství - dosáhnout zvýšení zemědělské výroby, ze
jména zvýšení výroby obilovin a postupné soMstač
nosti ve výživě obyvatelstva. Jedním z důležitých 
předpokladů úspěšného dosažení stanoveného cíle 
je plné využití zemědělského půdního fondu. Sy
stém evidence nemovitostí zaměl'ený k tomuto cíli, 
promyšlená údržba a obnova údajů evidence nemo
vitostí, vhodně skloubená činnost stl'edisek geo
dézie s prací ostatních zúčastněných orgánů a or
ganizací, může ještě výrazněji než dosud - jak 
ukázaly v poslední době experimenty probíhající 
ve všech krajích - přispět ke zkvalitnění řízení a 
plánování prací spojených s efektivním využitím 
zemědělského půdního fondu. Evidence nemovitos
tí - jako základní státní systém - má nejen funkci 
poskytovat závazné aktuální informace pro pIáno-
vání zemědělské výroby, ale ve vazbě na podnikové 
evidence má též významnou funkéi kontrolní. 

Boj o efektivní využití půdy probíhá však také 
na území vnitl'ních částí obcí a měst (intravilánů J. 
Tam evidence nemovitostí navazuje na problema
tiku výstavby, rozvoje a správy obcí a měst. Lo
gická spojitost prací v evidenci nemovitostí, ma
pování a další geodetické činnosti s celkovým pro
cesem výstavby (územní plánování, projektování, 
realizace výstavby atd.) vyvolává v poslední době 
množství vzájemně ne vždy koordinovaných poža
davkť\ na evidenci nemovitosťí. Proto je na pro
gramu dne otázka přetvoření koncepce práce stře
disek geodézie, zejména na území velkých měst, 
kde požadavky jsou nejsložitější. Proto také v sou
časné době probíhá na území Prahy experiment za 
účasti zájmových resortf!, který má ověřit další 
efel,tivní koncepci této součinnosti. 

Práce a služby středisek geodézie, zejména zdo
konalení a' zjednodušení evidence nemovitostí, jsou 
naší sDolečností s velkou naléhavostí Dožadovány. 
Proto také naše vládavvtvál'í podmínky a umož

. i1uje všechna opatření, která vedou k moderni
zaci celého systému evidence nemovitostí. Otázka 
převodu údajů o půdě a o nemovitostech do pa
měti samočinÉÍho počítače představuje velmi ná
kladnou operaci, jejíž každá fáze musí být zevrub
ně eknnomicky a společensky zdůvodněna. Využití 
samočinných počítačů, ať již ve vlastním resortu 
nebo v kooperaci, je v resortu ČúGK umožněno ze
jména proto, že se očekává vyšší efekt v odvětvích, 
která budou nový systém eviderice nemovitostí vy
užívat. 

Uplynulá léta lze charakterizovat jako období, 
v němž v míl'e dříve naprosto neobvyklé je na sti'e-
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discích geodéZie vyuzlvano nové techniky a tech
nologie a uskutečňuje se zavádění výsledků vědec
kovýzkumných prací. Stále dokonalejší samočinné 
počítače racionalizují hromadné zpracování dat. Ve 
větším rozsahu se při podrobném měření zavádějí 
digitální metody. Postupuje využívání mikrofilmu 
a plastických fólií. 

Většina těchto inovací však představuje počáteč
ní etapu dlouhého procesu, jehož cílem je reali
zace ISGK. K zásadním změnám v organizaci a ří
zení, ve stylu a charakteru práce stl'edisek geodé
zie, dojde tou měrou, jak pokročí převod operátu 
evidence nemovitostí do paměti samočinných po
čítačů JSEP a jeho průběžná aktualizace, jak budou 
postupně vyhotoveny pozemkové mapy na plastiC
kých fóliích, jak se komplexně bude využívat mikro
film pro práci střediska geodézie, včetně poskyto
vání informací, jak se rozvine praktické uplatnění 
fotogrammetrie pro aktualizaci údajů evidence ne
movitostí a Jak se uskuteční další inovace pláno
vané v období 6. pětiletky v práci středisek geo
dézie. 

Evidence nemovitostí se tedy i z hlediska nové 
techniky a teChnologie stane' nejprogresívnějším 
oborem odvětví geOdézie a kartografie, oborem, 
který v dalším obflobí bude vykazovat nejrychlejší 
tempa svého rozvoje. Směr dalšího rozvoje eviden
ce nemovitostí ukazují experimenty, probíhající za 
spoluúčasti ministerstva zemědělství a výživy ČSR, 
ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR, 
ministerstva výstavhy a techniky ČSR aj. a v ko
ordinaci se slovenskými orgány. Pole působnosti 
a využívání evidence nemovitostí se bude dále 
rozšiřovat i na jiné resorty a Odvětvi. Tempo 
a pořar:lí jednotlivých etap tohoto rozvoje určí eko
nomická a společenská efektivnost v uživatelské 
sfél'e a pnst.un racionalizacp vnitřní činnosti stl'e
clisck geodézie. 

V. Karto~rafická práce 

V kartografických (kresličských1 pracíCh se ptí 
stále převažující živé práCi v praxi uplatnila malá 
mechanizace (metoda rytí map do vrstvy). V 5. pě
tiletce se především pl'i tvorbě map velkých mě
řítek rozšíi'ilo využívání automatických koordiná
tograffl. 

Kartografické výkony při tvorbě základního ma
pového díla velkého měřítka mají své logické po
kračování při vyhotovování tematických map, při 
projektové činnosti a pl'i dalším využití mapy. 
V nejbližších letech budou neoochybně vytvol'eny 
teclmické. přen Doklady k tomu, aby postupně na 
všech nracovištích se plně rozvinula automatizo
Vilná kart0lSrafie. K jejímu kVolitDÍmu ekonomic
kému ~rlůvoťJnění ie třeba l'ešit oroblematiku dal
šího postupu v rámci celého odvětví geodéZie a 
kartografie. Dále ip, nutno hledat společný eko
nomický efekt s těmi uživateli map, u nichž je 
stejně naléhavá potřeba živé kartografické práce. 

VI. Nakladatelská činnost 

Soustředění kartOlSrafte do komplexního karto
grafického podniku krátce po vzniku geodetické a 
kartografické služby přerlstavuie významný kvali
tativní stuoeií v naší kartografii. Ten se nesporně 
projevil v l<:mším m;onkoj(lVání potl'eb a požadav
ků národního hosond;ířství, škol, kultury a obyva
telstva na: kartografická díla. Postupně každoročně 
rostl objem i nároč nost kartografické tvorby, kte
rá zatím dosáhla svého kvalitativního vrcholu 
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v 60. letech vydáním Atlasu dějin ČSSR a Národ
ního atlasu ČSSR, oceněných státními vyznamená
ními. 

V posledních letech naše kartografie zahájila 
novou etapu svého vývoje opět v komplexním pod
niku. Vytváří základní mapy pro národní hospo
dářství, pro veřejnost, dokončuje vydávání sousta
vy map pro školy a přistupuje k tvorbě tematic
kých map. 
Současná vývojová etapa vytváří základy pro dal

ší všestranný rozvoj kartografie. Je třeba přede
vším zvýšit úroveň kartografické tvorby, která by 
navázala v modernějším pojetí na předchozí úspě
chy. Pro nejbližší období se bude rozvoj karto
grafie orientovat zejména na tyto otázky: 

1. V souladu s požadavky a potřebami různých 
odvětví národního hospodářství a vědy je nejvýše 
žádoucí zintenzívnit práce v oboru tématické kar
tografie. Znamená to prohloubit a konkretizovat 
spolupráci s odvětvími a společně s odborníky 
různých profesí se aktivně podílet na kartografic
ké tvorbě. Zvláštní pozornost je třeba věnovat těm 
úsekům spolupráce, kde prostřednictvím kartogra
fického díla se realizuje, resp. inteI'pretuje, výsle
dek vědeckovýzkumných prací. V takových pi"ípa
dech kartografické dílo sehrává úlohu bezprostřed
ní výrobní síly (např. geologické, vodohospodářské, 
zemědělské a jiné mapy). Tvorbu a celý výrobní 

. proces tematických map je nutno podstatně urych
lit, aby národní hospodářství dostalo aktuální kar
tografické informace. 

2. V tématické kartografii má prvořadý význam 
kartografické znázorňování politickohospodářské 
problematky. Bohaté politické dění v současném 
světě, boj za mír a soutěžení světové socialistické 
soustavy se soustavou kapitalistických států a 
zvláště potřeba intenzívní ideologické výchovy kla
dou nové úkoly i naší kartografii. To platí jak pro 
novou tvorbu map pro veřejnost, tak i při uspoko
jování požadavků projektu nové soustavy škol. Větší 
pozornost je nutno věnovat aktuální politické kar
tografické tvorbě. 

3. Urychlení tvorby a vydání tematických map 
lze dosáhnout též vyšším využitím automatizace při 
tvorbě odborného obsahu. Kartografické znázor
nění informací urychluje proces přijímání informa
cI a rozhodování a řízení na tomto základě. V kar
tografickém znázornění informací s využitím auto
matizac8 najdeme v nejbližším období nesporně 
další nové možnosti. 

4. Pro účely obnovy základních map malého mě
řítka i pro rozvíjení tematické kartografie se na
bízí nová metoda dálkového průzkumu Země s po
užitím fotografických snímků zemského povrchu, 
pořízených z umělých družic Země. I při relativně 
nevelkém rozsahu našeho státního území najde ta
to metoda své uplatnění i u nás, 

5. Je naléhavě nutné zintenzívnit práce ČÚGK 
v oboru geografického názvosloví a projednat jeho 
jednotné užívání ve všech zainteresovaných re
sortech. 

VII. Polygrafické výrobky (mapy) 

Ve snaze poskytovat co nejlepší služby se u nás 
rozšířil sortiment map, zejména pro národní hos
pořství a pro školy. Při rostoucích nárocích na 
hospodárnost veškeré práce v současné době tento 
stav vyvolává nutnost řešit dva závažné okruhy 
otázek: ' 
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1. Systém údržby a obnovy celé měřítkové řady 
map, především map pro národní hospodářství. 

2. Optimální výši tiskových nákladů vydávaných 
kartografických děl. 

Ad 1. Údržba a obnova map je jedním z hlav
ních probléml'l všech geodetických služeb s pokro
čilým stavem státního mapového díla. Čím větší 
je území daného státu, čím bohatší obsah a sorti
ment map, tím je řešení tohoto problému obtIž
nější. 

Směrnice ČÚGK pro 6. pětiletku obsahuje zásadu, 
pOdle níž bude soustavně udržováno jedno státní 
mapové dílo velkého měřítka -- pozemková mapa. 
Tato zásada představuje částečné řešení komplex
ního problému údržby a obnovy celé měřítkové 
řady základních i účelových (tematických) map 
pro národní hospodářství v souladu s jejich rychle 
se měnícím obsahem. Další etapa řešení musí uvá
žit zejména kapacitní možnosti geodetických orga
nizací, zejména středisek geodézie. Nová koncepce 
údržby a obnovy map musí být komplexní, nesmí 
připouštět tříštění kapacit podle měřítek a obsahu 
map a musí navazovat na budoucí systém fungo
vání ISGK. To tedy bude znamenat přehodnoce
ní vnitřní struktury prací v resortu ČÚGK, přehod
nocení vnějšíCh vztahů s orgány a organizacemi, 
které mohou svou vlastní činností přispět k obno
vě státního mapovéhO díla, a zabezpečení obnovy 
obsahu map, který odpovídá oprávněným potřebám . 

Ad 2. Národní hospodářství požaduje, aby v ma
pových službách byly k dispozici mapy s aktuálním 
obsahem a liif.· potřebném sortimentu. Nejobtížnější 
je splnit tento požadavek u map pro národní hos
podářství vzhledem k rozsáhlému sortimentu těch
to map, a proto, že jejich obsah velmi rychle za
starává. 

V této oblasti pl'lsobí dvě ekonomické zásady: 
aj ekonomický tlak zaměřený na snižování stavu 

zásob map a zrychlování doby obrátky zásob v ma
pových službách, . 

bj vnitropodnikový zájem na optimální I výši ná
kladu každého vydávaného mapového titulu s ohle
dem na použitou techniku a technologický postup. 

Řešení těchto otázek musí nutně navazovat na 
koncepci údržby a obnovy map. Soustavná pozor
nost a péče krajských orgánl'l geodéZie a karto
grafie o úroveň a stav mapového fondu v mapo
vých službách pomůže upřesnit optimální a dife
rencovanou výši tiskových nákladíI jednotlivých 
mapovýh listll podle četnosti změn a rozsahu po
žadavkl'l. Postupné ořevedení map na plastické fó
lie umožní pohotové vydávání kopií mapových listů 
na požádání zákazníka. Přitom mapa bude mít ak
tuální obsah a ve stále větším rozsahu tento po
stup nahradí tisk polygrafických výrobků na sklad. 
Modernizaci zpracování polygrafických výrobků 
není možno řešit odděleně od celkové koncepce 
a systému ISGK, který nebudo moci účinně fungo
vat bez aktuálních a vždy pohotových map. 

VHL Strojní zpracování informací 

Díky možnostem aplikace samočinných počítačů 
zasáhla automatizace v odvětví geodézie a karto
grafie rozsáhlou oblast zpracování geodetických 
a kartografických informací, především hromadné 
zpracování dat evidence nemovitostí a vědecko
technické výpočty. Rozvíjí se i zpracování ekono
mických informací. 

Výpočetní technika re~ortu ČÚGK i sítě Podniku  
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výpočetní techniky v krajích, s nímž byla uza
vřena dlouhodobá dohoda o spolupráci, 

- již umožnila a v dalším období ještě ve vět
šim rozsahu pomůže zvýšit objem výroby, a tím 
uspokojit více požadavků na geodetické a karto
grafické práce, 

- nahrazuje namáhavou práci techniků při vý
počtech na mechanických počítacích strojích a 
v evidenci nemovitostí, 

- nabízí nové metody zpracování informací, vy
tvářející novou kvalitu výsledkí\ a nové výrobky, 

- představuje základní technické podmínky pro 
postupnou realizaci ISGK, 

- je materiální základnou pro budování automa
tického systému řízení v resortu a v podnicích, 

- zasahuje do všech skupin výkonů a mění cha
rakter a strukturu geodetických a kartografických 
prací, 

- představuje tedy takovou kvalitu, která nutí 
k přehodnocení dosavadního systému řízení a plá
nování, organizace výroby, struktury kádrově kva
lifikační základny a ekonomiky geodetických a 
kartografických prací. 

Každý další postupný krok v rozvoji strojního 
zpracování informací musí b1't nezbytně spojen 
s analýZOU ekonomické efektivnosti jeho výrobní 
realizace v úzké návaznosti na ISGK. 

IX. Věda a technika 

Již na samém počátku soustředění geodetické 
služby - jako logický důsledek rychlého tempa 
technického rozvoje i prohlubující se specializace 
jednotlivých oborů - se vydělila vědeckovvzkumná 
činnost. V současné době se také ve sféře vědy a 
výzkumu vytváří nová kvalitativní úroveň - mezi
národní vědeckotechnická spolupráce. 

Geodetický a kartografický výzkum stál po ce
lé více než dvacetileté období u zrodu všech dtL
ležitých inovacÍ. Závěry vědeckovýzkumné práce 
přinesly významný ekonomický efekt pro odvětví 
geodéZie a kartografIe i pro národní hospodářství, 
který je nutno nadále ještě zvyšovat. 

Stále se zrychlující tempo technického rozvoje, 
zejména automatizace geodetických a kartografic
kých prací, ukázalo v posledních letech, že do
savarlní kapacita resortního výzkumu je nedosta
tečná. Proto se při řízení v,ědeckovýzkumné zá
kladny uplatňují tyto zásady: 

1. Dohodami uzavíranými s obdobnými, resp. te
maticky navazujícími pracovišti v ČSSR, včetně vy
s0kvch škol a ústavll ČSAV, se vytvářejí podmínky 
k unlatněnÍ kooperace tl specializace při řešení vě
deckovýzkumných témat. 

2. Užší a lwnkrétnější spoluprací s výrobními or
ganizacemi se zabezpečuje těsnější sepětí vědy 

s výrobou, především při ověřování a zavádění vý
sledků výzkumu do výroby. 

3. Na základě mnohostranných i dvoustranných 
dohod a vzájemně potvrzenýCh tematických plánů 
se stále intenzívněji rozvíjí mezinárodní vědecko
technická spolupráce, zejména s geodetickÝmi služ
bami socialistických států. Tato progresívní forma 
řízení vědeckovýzkumných prací je v současné do
bě zvlášť výhodná, neboť většina geodetických slu
žeb socialistických států rozvíjí vědeckovýzkum
nou činnost ve specializovaných ústavech, a také 
řešená problematika je velmi' příbuzná. 

Praktické uplatnění všech tří zásad násobí vě
deckovýzkumné kapacity, zvyšuje vědeckou úroveň 
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a kvalitu výzkumu a urychluje tempo celkového 
rozvoje geodetických a kartografických prací. 

Hlavní problémové oblasti dalšího rozvoje re
sortu ČÚGK i celého odvětví geodézie a kartogra
fie určují věcné zaměření výzkumu pro nejbližší 
obdobL Za rozhodující výzkumné programy lze 
proto považovat zejména řešení těchto otázek: 

1. rozvoj automatizace jednotlivých výrobních 
fází všech geodetických a kartografických prací, 

2. racionalizace údržby a obnovy základních 
i tematických map celé měřítkové řady, 

3. zdokonalení a efektivní využití evidence ne
movitostí tl map ke zvýšené ochraně půdního fon
du a pro řízení zemědělské velkovýroby, 

4. zdokonalení a efektivní využití evidence ne
movitostí a map k racionalizaci výstavby a pro 
rozvoj a správu měst, 

5. rozvoj inženýrské geodézie a tematické kar
tografie podle diferencovaných potřeb odvětví ná
rodního hospodářství, 

6. účast na mezinárodních projektech, zejména 
v oboru geodetických základů, v případech, že ta
to účast je pro ČSSR efektivní, 

7. vybudování automatizovaného systému řízeni 
na úrovni podniků a resortu. 

X. Využíváni ISGK 

Pojem ISGK se v 70. letech vžil v geodetické a 
kartografické veřejnosti v souvislosti s reálnými 
možnostmi využít stále se zdokonalující automati
zační (předevím výpočetní) techniku i v odvětví 
geodézie a kartografie. Podnítil vlnu iniciativy a 
návrhů na zdokonalení, oboh acení a zkvalitnění 
geodetických a kartografických informací. 

Nejvíce pokročila realizace digitálních map vel
kého měřítka a zejména pak zakládání registru 
evidence nemovitostí [RENJ. Využití informací REN 
v jiných informačních systémech se dnes již ve 
stále větším rozsahu ověřuje a zavádí. Progresív
nost REN je třeba spatřovat i v tom, že je vznesen 
naléhavý požadavek, aby údaje REN byly využí
vány nejen v informačních, ale i v řídících auto
matizovaných systémeCh (zemědělství, výstavba, 
národní výbory aj. J. 

Při řešení další realizace ISGK bude rozhodující 
společenská potřeba. Dllsledně bude třeba přitom 
vycházet ze základní koncepce ISGK-systému, kte
rý má Doskytovat prvotní kvantitativní a kvalita
tivní informace o půdě a nemovitostech, o rozmístě
ní přírodních zdrojů na území našeho státu. Zá
klad ISGK budou tvořit takové prvotní informace, 
které organizace geodézie a kartografie při své 
činnosti sbírají, zpracovávají, udržují, aktualizují, 
dokumentují a poskytují k využití. ISGK pomůže 
optimalizovat rozsah a kvalitu geodetických a kar
tografických prací. Avšak požadavky na rozšíření 
počtu informací, aniž hv byly ověřeny reálné mož
nosti organizací geodézie a kartografie, přede
vším pak ka'pacitní možnosti středisek geodézie 
zabezpečit aktualizaci informací, jsou nereálné. 

Postupná velmi konkrétní realizace ISGK dá 
i v dalším období nové impulsy k rozvoji geodetic
kých a kartografických prací, vytvoří nové účelné 
a efektivní aplikace a nová spojeni' s různými od
větvími národního hospodářství. Bude se zdokona
lovat technické a pří'Strojové zabezpečení ISGK, a 
to v souladu s modernizací prostředlců automati
zace. Optimalizace obsahu ISGK si vynutí přehod
notit vnější vztahy s uživateli ISGK i vnitřní struk
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turu geodetických a kartografických prací. ISGK 
povede k postupnému nahrazení jednodušší práce 
činností vysoce kvalifikovanou, tvůrčí. Tím také 
geodetické a kartografické práce dostanou širší 
tvůrčí charakter, který představuje mnohem vyšší 
nároky na řízení, organizaci, ekonomiku a techni
ku i výchovu v odvětví geodézie a kartografie. 

Závěr 

Geodetické a Ikartografické práce za období vý
stavby socialismu prošly velkým kvantitativním 
i kvalitativním rozvojem. Mezi hlavní rozvojové 
prvky patří zejména: 

- rozsáhlejší úkoly geodetické 'služby, 
- vyšší požadavky na hospodárnost a kvalitu 

prací, 
- náročná efektivní realizace výsledků vědy a 

nové techniky, především rychlé tempo automati
zace jednotlivých fází geodetické a kartografické 
výroby, 

- nové geodetické výkony a nové lmrtografické 
výrobky, realizovatelné v podmínkáCh automatiza
ce, a jejich efektivní využití, 

- rozvoj mezipodnikové a meziodvětvové ko
operace, 

- rozvoj mezinárodní vědeckotechnické spolu
práce aj. 

Většina těchto nových prvků se začíná plně 
uplatňovat v posledním období, kdy zaznamená
váme ve velkém rozsahu bezprostřední aplikaci 
automatizační techniky. Nutí nás komplexně pře
hodnocovat všechny stránky řízení a provádění 
geodetických a kartografických prací, abychom vy
tvářeli nejlepší podmínky pro jejich další rozvoj. 

Z toho vyplývají především tyto závěry: 
1. Rozhodující výdaje spojené s prováděním geo

detických a kartografických prací jsou prostřed
nictvím ČÚGK, resp. KGKS nebo dalších resorti\ 
našeho národního hospOdářství, hrazeny ze státní
ho rozpočtu. Státní - celospolečenský - zájem je 
především orientován na to, aby 

- byly prováděny práce nejvíce a nejnaléhavěji 
potřebné, 

- výsledky geodetických prací a kartografické 
vý"robky byly využívány v nejvyšším možném roz
sahu resorty a odvětvími národního hospodářství. 

Vložení státních prostředků do geodetických a 
kartografických prací je zdůvodněno v prvé řadě 
očekávaným vyšším ekonomickým efektem při vy
užívání výsledků geodetických prací, evidence ne
movitostí a kartografických výrobků v ri'izných 
odvětvích. Tento ekonomický efekt je proto třeba 
soustavně a důsledně prokazovat. 

2. Další úspěšný rozvoj geodetických a karto
grafických prací nebude možno zajistit, jestliže je
ho ekonomická efektivnost se bude posuzovat pou
ze pOdle kritérií dosavadního systému vnitropodni
kové ekonomiky. Všechna zásadní rozhodnutí, 
usměrňující další rozvoj geodetických a kartogra
fických prací, je nutno opírat o rozbory efektivnos
ti odvětvového a .meziodvětvového (národohospo
dářského) charakteru. Zejména je třeba požadovat 
průkazný ekonomický efekt v uživatelské sféře. 

3. Abychom dosáhli vyšší celospolečenské efek
tivnosti našich prací, musíme zvýšit rozsah využí
vání výsledků účelových geodetických a kartogra
fických prací - prováděných organizacemi celého 
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odvětví - pro státní geodetické a kartografické 
dílo. Proto je nutno zlepšit úroveň odvětvové ko
ordinace v okresech, krajích i v centru. 

4. V souladu se současnými tendencemi rozvoje 
geodetických a kartografických prací se bude sou
stavně vyvíjet a přehodnocovat systém řízeníaor
ganizace geodetické a kartografické výroby. Při
tom půjde o posouzení takových otázek, jako 

- vzájemné působení kapacit prostředků auto
matizace a optimální velikosti a struktury výrob
ních útvarú, 

- zdokonalení mezipodnikové a meziodvětvové 
kooperace, 

- přenos informací od místa jejich sběru (např. 
na střediscích geodézie) do místa jejich zpracová
ní, resp. využívání (do kraje či do centra), 

- rozsah decentralizace, resp. centralizace zpra
cování a dokumentování informací aj. 

5. Ve všech krajích a okresech je nutno dosáh
nout důsledné zabezpečování celospolečenských 
priorit, tj. provádět především geodetické a karto
grafické práce bezprostředně využitelné pro hlav
ní a nejnaléhavější potřeby dané oblasti. K tomu 
cíli je třeba v soustavě řízení a plánování posHit 
význam oblastního plánu. 

6. Dalším předpokladem pro zabezpečení celo
společenských priorit je posílení významu věcného 
plánu a dosažení optimálního souladu věcného plá
nu s ekonomickými ukazateli plánu. Ekonomické 
ukazatele a podmínky plánu vedou pracovníky, 
podnik i resort k uplatnění stále vyšší hospodár
nosti a efektivnosti při zabezpečování určitého 
konkrétního obsahu věcného plánu (výrobního pro
gramu), na jehož základě musí být diferencovaně 
stanoveny. 

7. Zásadu optimálního souladu věcné a ekono
mické části plánu je nutno důsledně uplatnit ve 
všech fázích přípravy výroby i v průběhu výrob
ního procesu a na všech stupníCh řízení, včetně 
nejnižšího stupně. Při hledání nových cest a me
tod vnitropodnikového řízení vystupuje do popředí 
zásada vytvářet soustavně stále lepší podmínky pro 
rozvoj tvůrčí iniciativy pracovníků v geodetické a 
kartografické výrobě. Motivace pracovníků a orien
tace socialistické iniciativy musí být proto v sou
ladla s dlouhodobými cíli a celospolečenskými zá
jmy, s požadavky efektivnosti a kvality provádě
ných prací a s rozvojovými tendencemi geodetic
kých a kartografických prací. 

8. Po dopracování dlouhodobých rozvojových 
koncepcí v oblastním i centrálním průřezu bude 
nutno přehodnotit optimální strukturu kvalifikova
ných pracovníkil. Te nepochybné, že další vývoj 
přinese snížení počtu nízko kvalifikovaných pra
covníkll a nahrazení jejich práce prostředky auto
matizace. Na druhé straně půjde vývoj směrem ke 
zvýšení nároků na komplexní systémové a stále 
širší znalosti pracovníků, sahající nejen do odvětví 
geodézie a kartografie, ale do dalších oborů a od
větví, v nichž dochází ke stále větší součinnosti 
s geodézií a kartografií a k aplikaCi výsledků geo
detických prací, evidence nemovitostí a kartogra
fických výrobkfl. Vedle prohlubující se specializa
ce rovněž široký profil geodeta a kartografa s po
třebným politickým rozhledem působícího v okrese, 
v kraji nebo celostátních orgánech a organizacích, 
je zárukou komplexní a kvalitní realizace rozvo'1e 
geodetických a kartografických prací V souladu se 
závěry XV. sjezdU KSČ. 
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Pi'ibližná metoda transformace daného 
zobrazení podle Airyho kritéria 

628.913 

1. Úvod 

V práci [1] je ukázána metoda přibližného řešení 
variačního typu zobrazení, založená v podstatě na 
myšlence určení koeficientů ve zobrazovacích rovni-. 
cích, uvažovaných ve tvaru polynomů. Přitom je 
možno exaktním způsobem minimalizovat charakte
ristický funkcionál zo brazení pouze při lineárním tvaru 
uvažovaných polynomů. V případě kvadratického 
(příp. kubického) tvaru polynomů ve zobrazovacích 
rovnicích je užito před provedením minimalizace linea
rizace, při níž se za přibližné uvažují hodnoty koefi
cientů vzniklé při řešení varianty s použitím nižšího, 
tj. prvního (příp. druhého) stupně. V práci [6] byla 
metoda dále zdokonalena pro kvadratický tvar zobra
zovacích rovnic. Z principu metody (blíže viz práce 
[1]) je patrné, že nevýhodou metody je nutnost vy
cházet při vyvození z lineárního tvaru zobrazovacích 
rovnic, čímž se prodlouží i výpočetní práce. Při užití 
vyšších stupňů polynomů se pracnost řešení neúměrně 
zvyšuje, takže aplikace metody je již prakticky nerea
lizovatelná. 

Ukážeme proto metodu, která do jisté míry odstra
ňuje uvedenou nevýhodu. Je založena na přetvoření 
vhodně zvoleného zobrazení o daných zobrazovacích 
rovnicích a vede rovněž ke zobrazení, které je jistou 
aproximací zobrazení nazývaného v práci L4] "ideál. 
ním". V takovém zobrazení je docíleno pro hodnoty 
zkreslení ideálního rozložení, které je matematicky 
definováno určitým kritériem, v naší práci variačním 
kritériem Airyho. 

Užijeme symboliky, obvyklé v naší literatuř'e, např. 
[3]: 

u - zeměpisná šířka bodu na referenční kouli 
Q - izometrická šířka bodu na referenční kouli 
V - zeměpisná délka bodu na referenční kouli, 

redukovaná ke střednímu poledníku 
x, y - pravoúhlé rovinné souřadnice zobrazeného 

bodu 
IQ ap. - parciální derivace funkce I podle Q, tedy 

iJI 
aQ' 

Další symbolika bude vysvětlena v textu. 
Budeme uvažovat jedničkový poloměr referenční 

koule, což nemá vliv na obecnost řešení. 

2. Obecné řešení při symetrii podle středního poledníku 

Předpokládáme-li zobrazovací rovnice v obecném 
tvaru 

x = j(Q, V), Y = g(Q, V) , (1) 

pak můžeme zobrazení z hlediska zkreslení posuzovat 
podle charakteristického funkcionálu 

I=f82 dLl, (2) 
A 
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Prof. Ing. Vladislav Hojovec, CSc., 
katedra mapováni a kartografie fakulty stavebni (:,V UT 

v Praze 

kde Ll značí zobrazované území; pro 8 pak podle Airy 
ho kritéria v určitém bodě platí 

1 . 
82 ="2 [(a _1)2 + (b -1):] , (3) 

kde a, b jsou poloosy Tissotovy indikatrix. Charakte
ristický funkcionál (2) lze pro území geografického li
choběžníku s předpokládanou symetriií podle střední" 
ho poledníku přetvořit podle [1], [2], [4J na tvar 

Q. Y, 

1= f f FdQdV, (4) 
Q, o 

kde Vl značí okrajovou zeměpisnou délku, redukova· 
nou ke střednímu poledníku: Ql' Q2 jsou okrajové izo
metrické šíř'ky, dále pak 

F = !(/a + I~ + g~ + g~) 
- V/~ +I} + g~ + g}+ 2(fQgy- lygQ)· 

. cos U + cos2 U . (5) 

Cílem je najít aproximaci řešení rovnic (I), které mi
nimalizují funkcionál (4). 

Při řešení vyjdeme z daného zobrazení, které je 
vhodné z hlediska hodnot zkreslení a pro usnadnění 
postupu též z hlediska jednoduchosti zobrazovacích 
rovnic. Pro takové známé zobrazení budeme psát 

OX = o/(Q, V), oY = og(Q, V) , (6) . 

kde tedy of, og jsou známé funkce. 
Pro hledané zobrazení můžeme psát rovnice (I) ve 

tvaru: 

oX + Llx = o/(Q, V) + L1f(Q, V) 

oY + L1y = og(Q, V) + L1g(Q, V) . (7) 

Bude tedy po výraz' (5) 

jQ = o/Q + LlIQ fy = oly + Llly 


gQ = ogQ + L1gQ gy = ogy + L1gy . (8) 


Dosadíme-li výrazy (8) do výrazu (5), v němž od
mocninu rozvedeme v řadu s ponecháním členů prvého 
řádu za předpokladu dostatečně malých hodnot i1jQ, 
L1ly, L1gQ, L1gv, dostaneme 

F = ~ (0/3 + ol} -+ og~ + og}) - oW cos U + 
I 

-+ cos2 U + [% - ol~(o/Q + ogv) cos uJ . 
• LlIQ + [o/y- o~ (olv-ogQ) cos U] .Lllv .-+

+ [ogQ - o~v'- (ogo - o/v) cos u] .L1go + 
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+roUy - o~ (ogy + o/Q) cos u] .Llgy + 

+ 2 
1 

(Ll/3 + Ll/~ + Llg3 + Llg~) , (9) 

kde 

oW = 	 Vola + o/~ + og~ +'~g} + 2(0/Q'ogy~o/Y'ogQ)' 
(10) 

Z výrazu (9) je zřejmé, že je možno charakteristický 
funkcionál (4) psát jako 

I = ol + Lll, (ll) 
kde 

Q, v, 1 

ol = S S [2 (of~ + o/~ + og~ + og}) 
Q, o 	 . 

- oW cos U + cos2 U]dQ dV (12) 

a 

Q, V, . 1 

111 = 	 S S {[o/Q _·W (o/Q + ogv) cos uJ ·!lfQ + 
Q, o o 

+ [o/v-- -;;-~v (o/v - ogQ) cos uj ./Jfv + 

+ [ogQ - o~ (ogQ - o/v) cos U] .LlgQ + 

+ [ollV - o~ (ogv + o/Q) cos U] Llgv + 

+~(!lf3 + A/~ + Llg~ + !lg})}dQdV. (13) 

Výraz (12) je charakteristickým funkcionálem výcho
zího zobrazení, výraz (13) pak aproximací jeho do
plňku, plynoucího ze změny zobrazovacích rovnic 
podle (8). Phtom souřadnicové doplňky !ll,Llg. jsou 
funkcí obou soui'adnic a hledáme je tak, aby funkcio. 
nál (ll) byl jimi minimalizován. 

Pí-ibližné řešení je možno provést volbou Llj, Llg ve 
tvaru polynomu podle Weierstrassovy věty pi"i respek. 
tování uvažované symetrie podle středního poledníku 
(Lll polynom ve V sudý, Llg polynom ve V lichý) 

Llj = cU +dU2 + eV2 + IU3 + gUV2 + '" 
!lg = nV + oUV + pU2V + qV3 + .... (14) 

Uvážíme-li pro geografický lichoběžník kvadratický 
tvar polynomu (14), bude pro výraz (13) 

LlIQ = (c + 2dU) cos U, /Jlv = 2eV , 

LlgQ = oV.cos U !lgv = n + oU. (15) 

Je pak po úpravč 

Lll = 	 ilc + i2d + i3e + i4n + iso + i6c2 + i7Cd + 

+ i8d2 + ige2 + ilOn2 + inno + i 120 2 , (16) 

kde znaé,í 

u. v, - 1 
i l = S J [otQ _. --W (oto + ogv) cos u] dU d V, 

u, o o 
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U, 1'", 

i2 =2S S [o/Q- ~ (0/0 +ogv) cos U]UdUdV, 
U, o o 

U. V, 

i3 =2f f [~_-c-_l ] .
U, o cos U oW (o/v-ogo) VdU dl', 

i4 = JUlfVl [~l ]
cos U --W (ogv + 0/0) dU dV, 

u, o o 

U, V, 

i5 = Jf {[ c~~vU - o~ (ogv+ 0/0)] U + 

+ [OgO- o~ (ogo-olv) cos U] V}dUdV, 

1 U, V, 1 
is = 2 f Scos UdU d V = -2 Vl (sin U2 - sin Ul) , 

U, o 

U, V, 

i7=2S f UdUdV= VdU~-~)' 
U, o 

U, V, 

ig = 2 S f U2 cos UdU d V = 2 Vl (2U2 cos U 2 

U, o 

- 2U1 cos Ul + U~ sin U2 - Ui sin Ul 

- 2 sin U2 + 2 sin Ul) 

U, V, V2 2 
ig = 2 S S cos U dU d V = 3" Vi (Q2 - Ql) , 

u, o 

1 u. v, 1 1 
ilO = 2 f S·casU dUdV = 2" (Q2 - QI) , 

u, o 

. u, v, U 
tll = Sf ----n dU d V cos U u, o 

(možnost integrace pomocí Eulerových čísel), 

1 u, V, U2 ) 
i l2 = - S S (---+ V2 cos U dU d V = 

2 cos U 
U, o 

1 U, V, U2 Vs 
= - f f --r dU dV + __1 (sin U2 - sin Ul) .

2 cos J 6 
Ul o 

(17) 

Integrály (17) je možno vyčíslit přímo (jak je ve 
vzorcích ukázáno) nebo přibližným numerickým 
integrováním. 

Pro minimalizaci charakteristického funkcionálu I 
musí platit 

oLl1 aLlI oLll _JMI _ oLll _ O 
iiC =---ad -ae- iJ;:- -a;;-- , 

tedy 

i 1 + 2i6c + i 7a =0 
i2 + i7c + 2i8d =0 
i3 + 2ige =0 (18) 
i4 + 2i10n + ino =0 
i5 illn + 2il20 =0.  
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Jednoduchým řešením rovnic (18) dostaneme hledané 
koeficienty c, d, e, n, o, čímž jsou určeny zobrazovací 
rovnice (7), resp. (1). Podle nich pak známými meto
dami (např. [3J) můžeme určovat vlastnosti nového 
zobrazení. Rovnice (12) a (13) nám ukáží' zlepšení 
hodnoty charakteristického funkcionálu. V práci [1] je 
pak ukázána další metoda, jíž je možno vyvozenými 
přirozenými okrajovými podmínkami (pro hranice 
zobrazeného geografického lichoběžníku). posuzovat 
též konvergenci procesu. Celý postup by zřejmě bylo 
možno opakovat, kdybychom výsledné zobrazovací 
rovnice pokládali za přibližné řešení podle rov. (6). 
Metodiky lze samozřejmě použít i při rozšíření poly- . 
nomů (14) z kvadratického stupně na stupeň vyšší. , 

3. Obecné řešení při symetrii podle středního poledníku 
a rovníku 

Při požadované symetrii i podle rovníku muzeme 
užít např. vzorců (14), v nichž je třeba uvážit d = e = 

= o = 0, neboť je třeba vycházet z polynomu pro A! 
v U lichého, pro Ag pak sudého 

AI = cU +IU3 + g UP, 


Ag= nV + P U2V + q P. (19) 


Bude pak 

Ala = (c + 3tU2 + gP) cos U, 


Alv = 2g U V, 

AgQ = 2p U V cos U , (20) 


. Agv = ~ + P U2 + 3q V2 . 

.Je pak 

Ll] = i13C + i14t + ing + ilSp + i17n + i 18q + illc2 + 
+i2ot2 + i 2lg2 + i 22cl + i23Cg + i241g + 
+ i25P2 + i26n2 + i27q2 + i2Snp + i2snq + i 30pq , 

(21) 

kde značí 

U, V, 

i 13 = S S [otQ - .~ (olQ + ogv) cos ul dU d V 
o o o 

. u, v, 1 

~14=:3S S [ola--w(o/Q+ofJV}COSU]U2dUdV. 


o o· o . 

U, V, 

iu = [ [{[otQ - o~ (ola + ogv) cos U] V2 + 

olv 1 ]}+2 [ cosU- oW (o/v-ofJQ) UV dUdY, 

'. 'u, V, 1 . 
h6 =:= SJ {2 [O(lQ- --W (o(la - otv) cos uJ UV + 

o o . o 

r o(lv 1 ] }+ cos U - oW (o(lv+ o/Q) U2 dUdV, 

i= fU1SVl r ofJv . 1 .. J 
17 00 cos U --;;-W(ogV + Dia) dU dV, 
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U, V, 

i 1=3S S[~_ ]18 o ocasU oW(o(lv+otQ} PdUdV, 

. 1 
tu = "2 Vl sin Ul , 

U, V, 

i 20 =4,5 S S U4 cosUdUdV=4,5Vl[sinUl(Ut
o o 

-12 Ui + 24)+ cos Ul (4U~ - 24 Ul)J , 

U, Vl [1 U2 P ] 
i21 = Sf "2 V' cos U + 2 cos U dU dV

o o 

Ul V, U2V2 1 

= 2 S S cos UdU d V +To V~ sin Ul' 


o o 

U, V, 

i22 = 3 S S U2 cos UdU dV= 3Vl (2 Ul cos Ul + 
o o 

+ Ui sin Ul - 2 sin Ul) , 

Ul V, 1 
iS3 = S S P cos UdU d V ="3 q sin Ul , 

o o 

Ul V,. 

i 24 =3S S U2V2cosUdUdV= V~(2UICOSUl+ 
o o 

+ Ui sin Ul - 2 sin Ul) , 

• U, V, 1- ] U4 1 
t 2lí =S S 2U2 V2COS U +"2 cos U dUdV= 

o o 

1 U, V, U4 2 
= --S S ---[T dUdV +-3 V~ (2U1 cos Ul +2 cos· o o 

+ Ui sin Ul - 2 sin Ul) , 

i26 = ! Vl Ql , 

U, V, V4 . 
i 27 = 4,5 S S _·~C dU d V = 0,9 Ql q, 

o o C08 U 

. U, V, U2 
L28 = S S -- dU d V , 

o o cosU 

U, V, V2 
i 2t = 3S S--[' dU dV = QlV~ ,cos ! o o 

U, Vt U2 
iso = 3 S S --U- V2 dU d V . (22)

o o cos 

Integrály (22) je možno vyčíslit opět buď prImo 
(např. podle [5]) - jak je ve vzorcích ukázáno - nebo 
přibližnou numerickou integrací. 

Pro minimalizaci bude platit 

o~] 0,1] oLl] 0,1] o~]
---ad = -~aT -= ag = Tp- = -2;:- = 

= _~A]= 0, tj.oq 
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i13 + 2iltc + i22f + i 2a!J = O 
~, + i 22C + 2i20f + i 24g = O 
il6 + i 23c + i 24! + 2i21g = O 

+ 2i25P + i 2Sn + isoq = ° 
~7 + i 28P + 2i26n + i 29q = O 
i18 + isop + i29n +2i27q = O . 

i16 

(23) 

Řeš~ním rovnic (23) opět získáme hledané koeficienty 
c, f, g, p, n, q, pro zobrazovacÍ rovnice (7), resp. (1). 
Dále je možno postupovat podle kap. 2. 

4. Příklady s ukázkou numerických výsledků 

Jako příklad budeme aplikovat obecnou teorii pro 
jednoduchost zobrazovacích rovnic na nepravé válco
vé zobrazeni Mercator-Sansonovo o zobrazovacÍoh 
rovnicích (pro referenční kouli o jednotkovém polo
měru) 

x= 	U, y = V cos U. (24) 

Bude 
ofQ = cos U, oll' = O , 

ogQ = -V sin U cos U, ogy = cos U (25) 

a tedy 

oW = cos UV4 + V2sin2 U. 

Koeficienty pro rovnice (18) ve tvaru integrá
lů budou 

TJ. V, 

i 1 = 	S S (1- 2'l') cos U dU d V , 
u. o 

u. V. 

i 2 = 2 S S (1- 2T) U cos UdU d V, 

Ul o 


U. Y, 

ia = 	 -2 S S T V2 sin U dUdV , 
u. o 

U. V, 

i4 = 	 S S (1 - 2T) dU 'cl V , 

u, o 


U, v. 
i. = S S (U - 2'l'U - V2 sin U cos U + 


u, o 

+ 'l'V2 sin U cos U) dU dV, (26) 

kde 
1 

'l' = (4 + V2 sin2 U)-2 . 

Koeficienty i o' i 7, ... , i l2 jsou vyčíslovány podle vzorců 
(17), neboť nejsou na výchozím zobrazení závislé. 
Charakteristický funkcionál původního zobrazení Mer
cator-Sansonova je podle (12) 

u. v. ( 1 1 
01 = 	S S 2-T+2V2sin2U)coSU~UdV. 

U, o 
(27) 

Koeficienty pro rovnice (23) pak j$OU 
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U. T. 

i18 = S S (1- 2T) cos UdU d V, 
o o 

U. y. 

iI' = 3 ff. (1 - 2T) U2 cos U dU d V , 
o o 

i16 = 

U, Y.

f f [(1 - 2T) V2 cos U 
, 

2TUV2 sin U] dU d V, 
o o 

i1e = 

U, Yl

S S [(1 - 2T) U2 -
o o 

- 2(1 - T) UV2 sin U cos U] dU d V, 

U. T. 

i 17 = f S (1 - 2T) dUd V , 
o o 

i18 = 	3 f
UIV.r(1 - 2Tl V2 dU d V . (28) 
o o 

Koeficienty iltl, i 20, •.• , iso 8e vyčíslují podle vzorců (22), 
neboť nejsou na výchozím zobrazení závislé. 

Charakteristický funkcionál původního zobrazení 
Mercator-Sansonova opět podle (12) je 

Ul V. ( 1 1 )
01 = fJ 2 - T +2' V2 Si1l2 U cos UdU d V . 

II ft 

(29) 

Numericky jako příklad ttplikujeme nejdi'íve zobra
zení při podmínce 8ymetrie podle středního 
poledníku na geografický lichoběžník při U1 = 30°, 
U2 = 80°, Vl = 50° (tj. rozsah 100° v zeměpisné 
délce). 

Numetická integrace na samočinném počítači podle 
vzorců (26), dále pak výpočet podle vzorců (17) dává 
výsledky, podle nichž získáme rovnice (18) a z nich 
výsledné koeficienty 

c =--0,006 5622 , 
d = -0,003 0726, 
e = 0,0883719, 
n = -0,220 9959 , (30) 
o = 0,1977921. 

Zobrazovací rovnice pak budou 

x = 0,99344 U - 0,00307 U2 + 0,08837 V2, 

Y = 	 V cos U - 0,22100 V + 0,19779 UV . (31 ) 

Charakteristický funkcionál původního zobrazení nu
merickou integrací podle (27) je 01 = 0,01559; podle 
rov. (16) je pak ,,11 = -0,01076, takže pro výsledné 
zobrazení je zmenšená hodnota charakteristického 
funkcionálu I = 0,00483. Konvergenci procesu je 
možno posuzovat též podle splnění přirozených okra
jových podmínek podle vzorců v práci [1]. 

Průběh extrémního úhlového zkreslení je vobr, 1 
pro srovnání znázorněn ve zobrazení původním, 
vobr. 2 pak ve zobrazení odvozeném a to v síti udo
"'ých bodů, konstruované podle rovnic (31). 

 
1977/162



Ho;ovec, V.: Přibližnd metoda transformace ... Geodeticky a kartografický obzor 
ročník 23/65, číslo 7/1977 163 

80<> 


, 30°'" \ 

O'" 10" 20· 30· 40'" 50" 

Obr. 1 

80° 

0° 10" 

Obr. :2 

Průběh plošného zkresleIÚ opět v síti nového zobrazeIÚ 
je znázorněn vobr. 3 (původIÚ zobrazeIÚ je ekviva. 
lentní). 

Při podmínce symetrie podle středního po· 

O· 10° 

Obr. 3 

ledníku i rovníku aplikujeme rozsah území při 
Ul = 80°, Vl = 180°. Rozsah v zeměpisné šířce byl 
tedy vzhledem k rozsahu pro zobrazení celé Země 
zmenšen, neboť pro zeměpisné póly dochází při integra
oi v některých integrálech k nevlastním hodnotám, což 
prakticky vede k nulovým hodnotám některých koefi
cientů v rov.. (19). Tato skutečnost je důsledkem sa
motné podstaty Airyho kritéria, které "se brání" 
zobrazeIÚ pólů do úseček či části křivek; jinak se totiž 
nemůže zmenšit. charakteristický funkcionál (29), kte
rý pro původní Mercator-Sansonovo zobrazení v roz
sahu celé Země dává hodnotu ol = 0,98663. Takový 
případ by zřejmě bylo nutno řešit izolovaně při pře
tvoření rovnic (19) tak, aby zeměpisný pól byl zobra
zen jako bod. 

Numerická integrace na samočinném počítači podle 
. vzorců (28) a dále výpočet podle vzorců (22) vede 

k výsledkům, z nichž po vyčíslení rovnic (23) dostane
me 

G = -0,160340, p = 0,224915 , 

f = -0,044 600 , n = -0,227 240, (32) 
g = 0,040 U8 , q = -0,005 347 . 

Zobrazovací rovnice pak jsou 

x = 0~839 6f;l0 U - 0,044600 U3 + 0,040 118 UV2 , 

Y = V cos U:-O,227 240 V +0,224 915 U2V
-'-0,005347 V3 . (33) 

Charakteristický funkcionál původního zobrazení po
dle (29) je ol == 0,93981; podle rov. (21) je LIl coc 

= -0,67744, takže pro výsledné zobrazení jo cha
rakteristická hodnota funkcionálu 1 = 0,26237. 
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Průběh extrémního úhlového zkreslení je vobr. 4 
znázorněn ve zobrazení výchozím, vobr. 5 pak ve 
zobrazení odvozeném - opět v síti uzlových bodi'! 
podle rov. (33). 

Obr. 4 

Obr. S 

Průběh zkreslení plošného je znázorněn vobr. 6. 

5. Závěr 

Srovnáním s metodikou podle práce [1J pro řešení 
variač:ního typu zobrazení minimalizací charakteris
tického funkcionálu podle Airyho kritéria bez položení 
dalších podmínek lze usoudit, že podané řešení vede 
rychleji k cíli vzhledem ke skutečnosti, že není třeba 
vycházet z lineárních zobrazovacích rovnic. Metoda je 
opět náročná na výpočetní práce a nelze ji uvažovat 
bez užití samočinného počítače. Vzhledem k tomu, že 
výpočty pro vytypovaná území je .. třeba provádět 
pouze jednorázově, je praktické užití reálné. ;Metodika 
řeší podle matematicky formulované podmínky na 
hodnoty zkreslení zobrazení, které je nazýváno v lit. 
[4J "ideálním". Postup je aproximativní, metodika též 
ověřením na příkladech se ukázala správná. Protož~ 
bylo provedeno omezení na kvadratický (resp. ku
bický) stupeň polynomůp6 užití doplňků pravo
úhlých souřadnic, je možno zvýšit kvalitu výslednéhp 
zobrazení užitím jiného výchozího zobrazovacího 
způsobu, příp. získaných výsledků užít jako zobraze
ní původního a celý postup opakovat. Exaktní řešení 
naší úlohy, která patří do skupiny variačních úloh 
"s volnými konci" nebylo dosud v literatuře popsáno. 

Aplikace metody na zobrazení celé Země a experi
mentální ověření dalších možností bude provedeno 
v letošním roce v jedné z dipl. prací na katedře ma
pování a kartografie fakulty stavební ČVUT v Praze. 

Pozn.: Do vytištění článku byla zpracována DO katedře 
mapování a kartografie fakulty stavební ČVUT v Praze 
dipl. práce [7], ve které je řešena teorie s praktickým 
použitím při změně 'vzorcfi (19) tak, aby bylo možno 
postup aplikovat na zobrazení celé Země na jednom listě, 
aniž by d-ocházelo k nevlastním hodnotám při integraci. 
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Overenie stálosti výškovej polohy 
železničnej koľaje a zaisťovacích značiek 

528.4B :625.1 

1. Úvod 

Dodržanie projektovaných parametrov osi koľaje pri 
jej realizácii v teréne zaisťuje optimálnu železničnú pre
vádzku. Z tohoto dôvodu má vcľký význam správna 
geometrická poloha koľaje, t. j. jej súlad s projekto
vanou polohou. Práve túto spätosť majú zabezpečovať 
stipikové zaisťovacie značky osi koľajc. Osadzujú sa 
pri stavbe železnice na železničnej pláni. Majú zaisťovať 
smerovú a výškovú polohu projektovanej osi a slúžiť 
na údržbu geometrie koľaje. Funkcia zaisťovacích zna
čiek a ich osadenie je dané predpisom S-63 [6]. Po
mocou nich sa zaisťujú hlavné body koľaje, body ob
lúkov, prechodníc, lomy sklonu nivelety, začiatky 
a konce mostov, začiatky a konce zakružovacích oblú
kov. Spôsob stabilizácie a Vzťah k osi koľaje ukazuje 
obr. 1. 

:)00 [cm] 

Obr. 1 

Z ekonomického hľadiska má zabezpečenie správnej 
geometrickej polohy koľaje veľký význam. Projektom 
stanovené parametre železničnej trate sú totiž správne 
len pri dodržaní správnej geometrickej polohy koľaje. 
Nedodržaním tejto polohy dochádza k rýchlejšiemu 
opotrebovaniu železničného zvršku, k deformácii ko
ľaje, k znižovaniu prevádzkových rýchlostí a prípadne 
k havarijnému stavu. 

2. Súčasný st.av kontroly geometrie koľaje 

V priebehu železničnej prevádzky dochádza k defor
mácii koľaje, čo zhoršuje pokojnú a plynulú, v nie
ktorých prípadoch i bezpečnú jazdu vozidiel. Preto je 
nutné sústavne sledovať stav trate a najmä jej geo
metrickú polohu. Táto úloha pripadá traťovému hospo
dárstvu, ktoré pravidelne kontroluje stav trate,. jej 
geometrickú polohu, ale neporovnáva ju s projekto-
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vaným stavom. Pritom sa používajú jednoduché i zlo
žitejšie metódy a meracie pomôcky [3, 7]. 

Obraz o tom, ako sa zaťažená železničná trať chová 
pri určitých rýchlostiach, podáva merací voz, pri jeho 
periodických kontrolných jazdách. Takto sa získavajú 
rýchle a objektívne poznatky o kvalite trate. Sú to 
charakteristiky koľaje, ktoré udávajú, v ktorých úse
koch (kilometráž) je ktorá zložka koľaje deformovaná 
(prevýšenie, rozchod, zbortenie a pod.). Ale tieto zaria
denia neudávajú súvislosť s projektoyanou polohou. 
Túto spätosť, ako už bolo spomenuté, umo~ňujú udr-· 
::\ovať zaisťovacie značky. Podľa nich sa robí mecha
nizrnami úprava koľaje v týchto úsekooh. Zaisťovacie 
značky sa pritom považujú za peyné body, bez toho, 
že by Sa stálosť ich polohy oYerovala. A však ich sta
bilita býva nebezpečne ohrozená najmä v tých prípa
doch, kde železničná trať prechádza zosuvným úze
mím, alebo keď sa v priľahlom území železničnej trate 
vyskytne zosun, ktorý ohrozuje stálosť železničného 

telesa. V ČSSR takéto prípady nie sú zriedkavé. Ale ani 
v úsekoch neohrozených zosunmi nemusia zaisťovacie 
značky zachovávať nezmenenú polohu. Stálosť ich 
polohy nepriaznivo ovplyvňujú faktory ako napr. dy
namické účinky prepravy, vlhkostné a teplotné pome
ry železničného telesa, dlhodobá stabilizácia železnič
n:ý'eh násypov a iné. Je preto potrebné zdokonaľovať 
doterajšie a hľadať nové metódy kontroly správnej 
geometrickej polohy koľaje, najmä z hľadiska zvyšo
vania rýchlosti na železnici. 

3. Dlhodobé overovanie stálosti výškovej polohy koľaje 
a zaisťovacích značiek v zosuvnom územi 

Vplyv zosuvného územia na výškovú polohu koľaje 
a zaisťovacích značiek choeme ukázať na príklade zo
suvného územia (L. Mikuláš - Okoličné), kde sme vy
konali dlhodobé (1970-1976) sledovanie výškovej po
lohy koľaje a zaisťovacích značiek [l J. 

Za tým účelom snie vybudovali sieť pevných výško
vých bodov, ktorú tvoria body: 93/1, 23, 19, 18,20,93 
(obr. 2). Všetky majú masívnu híbkovú stabilizáciu. 
Pozorovanébody - zaisťovacie ,mačky osi koľaje sú 
umiestnené a stabilizované na železničnej pláni [6J. 
Situáoiu územia s vyznačením aktívneho zosuvného 
vplyvu, zákres pevných bodov a výškové zmeny za
isťovacích značiek za 6-ročné obdobie ukazuje obr. 2. 
Dfžka pozorovaného úseku železničnej trate je cca 
500 m s 37 -mi zaisťovacími značkami. 

Nivelačné merania sme vykonávali na jar a jeseň, 
kedy sa očakávali najväčšie pohyby. Ako meraciu me
tódu sme zvolili geometrickú niveláciu zo stredu, odpo
vedajúcu kritériám PN. Merania sa uskutočnili prí
strojom Zeiss Ni 007 a invarovou nivelačnou latou 
s 1/2 cm delením. 

Odhad výškových zmien zaisťovacich značiek a bo
dov na koľajniciach sme dostali zo zmien prevýšení 
medzi východiskovým bodom Hl a jednotlivými pozo
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Obr. 2 

rovanými bodmi v tej-ktorej etape merania. Stálosť 
polohy všetkých pevných výškových bodov sme pri 
každej opakovanej nivelácii overovali podľa metódy 
P. Marčáka [2). Výškové zmeny východiskového 
bodu 19 vzhľadom na referenčný základ za obdobie 
7-mich rokov ukazuje obr. 3. Empirickú strednú kva
dratickú odchylku zvislých posunov pevných bodov 
vzhľadom na referenčný základ sme určili zo vzťahu 

mA = V1"LCLfiJ 
n-l 

kde·.di sú posuny pevných bodov zo všetkých etáp 
merania (n = 65). Jej hodnota činí mL! = 1,1 mm. 

-------------- -- --- *------ ... 
<I 
E 

N 

~+1 

~ &Ok f L:==k: I I I l l,," I ,!rr 
"G)' 
ui-s:: -1 
N 

Pomocou nej a tabuliek Studentovho rozdelenia, dostali 
sme pre konfidenčný interval hranice tmL! = 2, 2 mm 
(pre hladinu významnosti <x = 0,05). Z obr. 3 vidieť, 
že za sledované obdobie bod 19 nevykazuje preukaza
teľné zvislé pohyby. Tendencia pozvoľného klesania od 
r. 1971 zatiaľ nevybočila z hranic daných presnosťou 
merania. Potvrdiť, alebo vyvrátiť túto pohybovú ten
denciu môžu výsledky ďalších meraní. 

Presnosť merania v danom území možno charakte
rizovať empirickou strednou kilometrovou odchýlkou 
mo, vypočítanou zo známej rovnice [5J: 

mo = -~Vn~ [-~-] , 

kde nR je počet oddielov, 
(! je odchýlka medzi meraním tam a nazad pre 

oddiel v mm, 
R je dížka oddielu v km. 

V uvádzanom prípade sme dostali zo 40-tich rozdie
lov (! všetkých etáp meraní mo = 1,1 mm. Mohlo by 
sa zdať, že táto hodnota je príliš veľká. Ale konfigu
rácia terénu a hustá premávka na železnici negatívne 
ovplyvňujú presnosť merania. Uvedená hodnota (mo = 
= 1,1 mm) charakterizuje presnosť merania v kon
krétnom území a podmienkach merania. Presnosť pre
výšení medzi pevným bodom 19 a zaisťovacími znač
kami a tiež bodmi na koľajniciach, možno pre jedno
duchosť charakterizovať jedinou hodnotou mh = 0,7 
mm (odvodená pre najvzdialenejší bod), určenou zo-------- ----~~ ---- -----
vzťahu tnh= 'moVR' (R = 0,4 km). Použitím zákona 

Obr. 3 o prenášaní stredných chýb možno za určitých pred
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pokladov určiť strednú kvadratickú odchýlku zmeny 
tohoto prevýšenia medzi 1. meraním a ľubovoľným 
opakovaným meraním podľa vzťahu 

mLlh = mo V2R . 

V našom prípade mLlh = 1 mm. Presnosť určenia výš
kových zmien pozorovaných bodov k referenčnému 
základu udáva odhadnutá hodnota strednej kvadra
tickej odchýlky m;j,. = 1,5 mm: 

m;j" = Vm~h + m~ . 
Na základe zjednodušeného pravidla testu nulovej 
hypotézy za preukázanú výškovú zmenu medzi zá
kladnou a príslušnou etapou merania môžeme pova
žovať len takú hodnotu, ktorá prekročila hranicu 2mLih 

(konfidenčný interval je 3 mm). 

4. Stručná analýza výsledkov 

Z celkového počtu 37 -mich zaisťovacích značiek za 
obdobie od r. 1970 do r. 1976 šesť značiek (28, ZO 29, 
SO 30, KO 31, SP 33, 36) nevykazuje preukazateľné 
zvislé zmeny polohy, 26 značiek kleslo, 5 značiek (SO 
31, ZO 32, KO 33, KZO 34, SP 35) stúplo. Maximálny 
zvislý posun zaznamenal bod KZO 34 a to + 52,1 mm. 
Možno konštatovať, že za obdobie 6-tich rokov 84 % 
zaisťovacích značiek vykazuje preukázateľné zvislé po
suny v rozsahu -27 mm až +52 mm. Výsledky me
rania sú graficky znázornené na obr. 2 (zvislé posuny 
za sledované obdobie) a na obr. 4 (časový priebeh 
zvislých posunov niektorých zaisťovacích značiek). 
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Analýzou výsledkov meraní sme dospeli k nasledu
júcim poznatkom: 

l. Vplyv zosunu na železničné teleso sa výrazne pre
javil stúpaním (zdvihovým pohybom) 5-tich zaisťo. 
vacích značiek. Priemerná rýchlosť zdvihového po· 
hybu kolíše od 1,3 do 8,7 mm/rok. Ostatné značky 
klesajú, pričom maximálny pokles značky 32 ovplyv. 
nilo taktiež pôsobenie zosunu. 

2. Na pohybe značiek sa podieľa tiež vplyv vodného 
a tepelného režimu železničného telesa. Na jar boli 
zistené zdvihové, zatiaľ čo v jeseni poklesové ten
dencie. Maximálne hodnoty kolísavého pohybu pre
kračujú 10 mm za polrok. 

3. Na základe rozboru zvislého pohybu zaisťovacích 
značiek bolo možné upresniť hranicu vplyvu pohybu 
zosunu (obr. 5 [4]) a priebeh výstupu šmykovej 
plochy, čo predstavuje význam~ý prínos Z. hľadiska 
správneho posúdeni~ veľkosti ncbezpečenstva a náj. 
denia účelného spôsobu zabezpečenia zosunu.. . 

Zdvih a pokles 	 -
zaisťovacích 	 ".. 

/' 

značiek 	 /' 
;' 

šmykovej 

" terén-----povod'ny 

v I ' 
.......... s.my <ova 
 ploc~a 

Obr. 5 

4. S 	ohľadom na zistené zmeny polohy zaisťovacích 
značiek nemôžu tieto značky plniť v danom prípade 
tú funkciu, pre ktorú sa zriaďujú. 

5. 	Pri posudzovaní výškových zmien koľaje posudzo· 
vali sa len susedné etapy merania, medzi ktorými 
nedošlo k úprave koľaje. Priemerná polročná hodnota 
poklesu koľaje za sledované obdobie je 0,5-1 cm. 
Na obidvoch koľajách sú badateľné zásahy do 
zvršku (podbíjanie). Pri úprave koľaje sa táto nad. 
merne zdvíha. Tieto zdvihy sú dobre viditeľné na 
grafickom znázornení (vyznačené čiarkovane) (obr. 
6). Po úprave koľaj zákonite klesá (plná čiara). 
V prvom polroku až roku má krivka klesania strmší 
priebeh, potom sa prakticky plynule stabilizuje, pri
čom veľkosti poklesu koľaje sú približne rovnaké 
u všetkých pozorovaných bodov. Táto zákonitosť je 
badateluá na trati Košice--Žilina, kde po obnove 
koľaje v roku 1971 sa. koľej neupravovala.,Z toho 
vyplýva, že po dobre pre,; edenej obnove koľaj rovno
merne klesá a. výškovú polohu koľaje stačí jedenkrát 
ročne kontrolovať. 
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výkon. Geometrickú polohu koľaje porovnávať s prci
jektovaným stavom [L] a tým udržiavať trať v opti
málnych projektovan)'ch parametroch.11 
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Obr. 6 '1 

5. Záver 

Dlhodobé sledovanie deformácií zaisťovacích značiek 
železničnej koľaje v území postihnutom zosunmi, po
tvrdilo predpoklad o pohybe zaisťovacích značiek ko
ľaje. Ukázalo, že o stálosti zaisťovacích značiek možno 
pochybovať aj v územiach nepostihnutých zosunom. 
Možno konštatovať, že za takýchto okolností nemôžu 
zaisťovacie značky koľaje plniť úlohu, ktorá sa od nich 
očakáva a strácajú svoj pôvodný význam. Tento po
znatok má z hľadiska kontroly správnej polohy koľaje 
mimoriadny význam. 

Zhrnúc získané poznatky, dospel autor k nasledu
júcim záverom: ' 

1. V územiach, kde je železničná trať ohrozená zo
sunmi, nie je vhoduépoužívať doterajší spôsob za
istenia geometrickej polohy koľaje. V takom prípade 
treba zaisťovat a kontrolovať geometrickú polohu ko
ľaje z bodov polohového a výškového bodového poľa 
mimo dosah zosunu ll]. Výškovú kontrolu koľaje robiť 
jedenkrát ročne geodetickými metódami. Pri úprave 
nedvíhať koľaj viac, ako je zistený pokles. 

2. Autor považuje preto za potrebné vyhudovať po
lohové a výškové bodové pole mimo objekt železnice, 
najmä v úsekoch výstavby alebo rekonštrukcie tratí, 
ktOJ;é by slúžilo pre výstavbu a v budúcnosti na kon
trolu geometrickej polohy koľaje. 

3. V praxi treba zamerať úsilie na zefektívnenie me
racích prác na železllici použitím výkonných geodetic
kých prístrojov - elektrooptických diaľkomerných 
teodolitov s možnosťou registrácie meraných údajov. 
Spojiť polohovú a výškovú kontrolu v jeden merací 
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Do redakcie došlo 31. 3. 1977 

Lektoroval: 

Doc. Ing. Peter Marlák. CSc., 


VÚGK Bratislava 


OZNÁMENI 

s. 	kartografická konferencia v' r. 1978 
, -

Odborná skupina kartografie Slovenskej geodeticku
-kartogr.aficl{e'j Ispolo,čnosti 'v spolupráci s re:zolrtami 
ČÚGK a ,SiQGK, Domom techniky v Banskej Bystrici uspo
riada v druhej polovici septembra 1978 

5. kartografickú konferenciu 

v Banslkej Bystrici. Ideové zameTanie sa nesie mottom: 
.,K art o g ra f i a a s p o l o Č en s k Ý 'p o k r O;k". Te
matický ohsah tohto trojdňového podujatia je rozvrhnu
tý do týchto temattckých blokov: 
1. 	Výsledky a úlohy čs. kartog,r.afie, 
2. 	 Výuk3. kartografie, 
3. 	Kartografická serniológia a komuai.káci.1 kartografic

kých informi'lcií, 
4. 	 Automatizácia v kartografii, 
5. 	Tematioká kartografia, 
6. 	 Kartografická polygr3fia, technika a technológia. 

Pľ1ihlášky referátov na témy uvedených blokov prijíma: 

Do,c. Ing. Milan H á i e k, CSc" 
Stavebná fakulta SVŠT, 
StarohOiľsk á 2, 
884 20 Bratislava 

Okrem Iprednáško1v'ého cyklu autoriprl~pevkov budú 
mať možnosť grafické výsledky svojich 'Prác dokumento
vať na p3.nelodl "pracovnej výstavy". 

Redakčná rada,  
1977/168
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Mráz, V.: Nivelační a fachymetrická Zať ... 

Nivelační a tachymetrická lať v podobě 
pásma 

Úvodem 

Dosud každá nivelační a tachymetrická lať má 
alespoň jeden z těchto tří hlavních nedostatků: ne
přesnost, neskladnost, nežádoucí váhu. Roku 1973 
jsem v domácí dílně vyrobil pokusný 4m model 
přesné laťe-dvojpásma rozkladné na čtyři díly po 
1 m vážící celkem 1,5 kg. Poněvadž jako ZN tato 
k'onstrukce u organizací, na které jsem se s ní 
obrátil neuspěla, většinou poukazem, že dosavadní 
stav techniky jim plně vyhovuje, chtěl bych ale
spoň se svou myšlenkou seznámit geodetickou ve
řejnost. 

Dosavadní stav techniky 

Roku 1965 při technické nivelaci výškového roz
dílu 80 II jsem měl chybu v uzávěru přes 10 cm. 
Příčinou byla čtyřmetrová v poloVině délky sklop
ná lať vážící 7 kg. V poslední době se u nás za
čaly vyrábět dřevěné tří a čtyřmetrové latě roz
kládací na díly po 1 m, vážící celkem kolem 3,5 kg. 
Stupnice u všech latí je nanesena na duralových 
pásech dlouhých 50 cm, které jsou k. lati přibity 
hřebíčky. U těchto latí. musíme počítat s celkovou 
nepřesností až ±5 mm na 4 m délky. Jednotlivé 
díly těchto latí do sebe zapadají buď příliš volně 
a při práci vypadávají nebo zas příliš pevně a jdou 
těžko rozkládat. Příliš pevně spojené díly zpra
vidla nerozebereme jinak než vikláním v jejich 
spojích, čímž z nich postupně máme zase lať, kte
rá ve svých spojích nedrží. Latě pro autoredukční 
diagramovou tachymetrii zahraniční výroby použí
vané u nás jsou sice přesnější, jsou však sklopné 
pouze na 2 m délky a nevhodné k nivelaci, neboť 
nulový dílek jejich stupnice je ve výšce 1,40 nad 
patou latě. Váží asi 4,5 kg. 

Podstata nové konstrukce 

Základní podmínkou přesnosti latě je, aby byla 
z jednoho kusu, neboť nebezpečí vzniku viHe ve 
spojích nikdy nemůžeme spolehlivě vyloučit. Na
proti tomu podmínka skladnosti si vynucuje lať 
sklopnou, rozkládací, nebo zásuvnou. Požadavek 
malé váhy dobře splňuje, např. dutý válec [tyč) 

kruhového průřezu. Lať nivelačního kruhového 
průřezu by však byla z důvodů, které snad ne
musím uvádět, nepraktická a tachymetricky na
prosto . nepoužitelná. Přes tyto rozpory přesná, 

skladná a lehká měřická lať může vycházet i z tva
ru duté tyče kruhového průřezu, podmínky rozpo
jovatelnosti a podmínky celistvosti. 

Podstatou měřické latě-pásma je měřické pásmo, 
které se dá upnout. k napínací tyči pOdobně jako 
list pilky k rámu. Rozeznávali bychom tři případy 
konstrukcí: 
1. Jednopásmovou se zakřivenou tyčí, 
2. Jednopásmovou s vyrovnávací strunou, 
3. Dvoupásmovou. 

Ad 1. Pásmo je napínáno pružící tyči, snažící se 
zaujmout svůj původní zakřivený tvar, přičemž je 
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svým počátkem přichyceno k dolnímu výstupku 
tyče a svým koncem k hornímu výstupku tyče. 
Proti přetržení je jištěno pružinou, která zabezpe
čuje měkký tah na jeho konci. V napjatém stavu 
je tyč napřímena fpřípadná odchylka od tohoto 
stavu se opravuje seřizovacím šroubem), přičemž 
pOdélná osa napjatého pásma je rovnoběžná s po
délnou osou napínající tyče. U válcové tyče kru
hového průřezu má význam případ pásma ležícího 
v jedné rovině s osounapřímené tyče. Válcová tyč 
kruhového průřezu by byla zakřivena v původním 
tvaru do kruhového oblouku. Tyč obecného prii.ře
zu zakřivená do kruhového oblouku by se napří
mila teoreticky jen tehdy, měl-li by její průřez 
takový tvar, aby jeho ohybová osa byla zárO'veň 
jeho hlavní osou setrvačnosti. 

Ad 2. Tato konstrukce přenáší tah pruzmy po
mocí páky na podélnou osu přímé tyče po celé 
její délce, přičemž vyrovnávací struna, pOdélná osa 
tyče a pOdélná osa pásma leží v jedné rovině ajsou 
spolu rovnoběžné. Komplikace s pOdmínkami pro· 
polOhU roviny pásma [tj. tvar průřezu tyče, pří
padně tvar jejího zakřivení] zde odpadají. U vál
cové tyče kruhového prClřezu má opět význam pří
pad pásma, jehož rovina prochází osou tyče. 

Ad 3. Zaměníme-li v předešlém případě vyrovná
vací strunu dalším pásmem, máme konstrukci dvoj
pásmovou. Pro kruhovou válcovou tyč zase přichá
zí prakticky v úvahu jen případ pásem ležících 
s podélnou osou tyče v jedné rovině a s ní rovno
běžných. 

Ve všech těchto třech uvedených případech by 
pásma byla u tyče ještě nuceně udržována vodidly 
rozmístěnými v tak malém intervalu, aby se ne
mohl škodlivě projevit v případě prohnutí napí
nací tyče rozdíl mezi obloukem tyče a tětivou 
piásma. Místo vodidel by tuto funkci mohla plnit 
průběžná vodicí drážka. Stejným způsobem (pří
pad 2) by byla zahezpečena vyrovnávací struna. 

Výhody nové konstrukce 

Váha ocelového čtyřmetrového pásma širokého 
3 cm by byla asi 200 g, takže většina váhy kon
strukce by připadala na napínací tyč. V případě 
zasouvací rozebiratelné konstrukce mánapínací 
tyč tvaru válce kruhového průřezu kromě malé 
váhy ještě výhodu snadné rozebiratelnosti jednot
livých dílCl tyče kroucením proti sobě, navíc je 
tento spoj velice pevný, což se o dosavadních kon
strukcích tohoto typu naprosto říci nedá. Napí
nací tyč může být rozebiratelná na libovolný počet 
dílů, aniž tím utrpí přesnost pásma v důsledku 
spár. Případná změna délkynapínací tyče i během 
měření by vůbec nevadila. Přesnost konstrukce zá- . 
visí pouze na přesnosti vynesení' dělení stupnice 
na pásmo. Při autoredukční diagramové tachy
metrU by jedna napínací tyč s jedním tachymetric
kým a jedním nivelačním pásmem nahradila dvě 
latě, tachymetrickou a nivelační. 
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Studie konkrétních provedení 

Zkušenosti s prvním pokusným modelem ukáza
ly, že vodidla a upínací zařízení počátku a konce 
pásma na napínací tyči musí být sklopné nebo za
souvací, jinak by nesmírně překážely. Rovněž se 
projevila potřeba držadel. Dvojpásmová konstrukce 
v čtyřmetrovém provedení by kromě dvou obvyk
lých držadel vyžadovala ještě jedno uprostřed 
k přenášení. U jednopásmové konstrukce by toto 
středové držadlo nebylo třeba. Řešení sklop
ných nebo zásuvných vodidel je celá řada, pro 
nedostatek místa však uvedu pouze dva příklady. 
V každém případě by byly řešeny tak, aby neza
krývaly čárky dělení stupnice. Pásma by se uklá
dala do krabice. Pokud máme na mysli pásma oce
lová (kovová], nejvhodnější řešení je, ukládat je 
tak, aby se navíjela dovnitř spirály. 

Na obr. 1 je příklad provedení nivelační latě 
v podobě pásma jako jedr;topásmové konstrukce se 
zakřivenou tyčí. Průměr kruhové tyče a šířka pás
ma by byly 3 cm, čtyřmetrová tyč by byla rozklad
ná na čtyři díly. Pásmo by bylo k tyči přichyceno 
v pěti místech: na začátlm, na konci a třemi vo
didly v intervalu 1 m. Vodidla by byla výstrčná, 
zhotovená z pérového drátu, jejich provedení je 
patrné z obr. 1. V dolním konci prvního dílu tyče 
je zabudována úchytka pOČátku pásma. Je to čep, 
který se dá vyšroubovat (mincí) částečně ven 
z pouzdra, aby se na něj nastrčilo pouzdro na za
čátku pásma. V horním konci posledního dílu tyče 
je výsuvné raménko napínací páky, jehož tah 
i správná poloha se dá seřídit. Pásmo by se k tyči 
připínalo tak, že po jeho prostrčení vOdidly by se 
nejdříve přichytil jeho konec k háčku na konci na
pínací páky a pak teprve jeho počátek nasazením 
pouzdra pásma na výstrčný čep. Jednotlivé díly 
tyče by se spojovaly do sebe zasouváním, jejich 
vzájemné správné natočení by bylo zajišťováno pé
rovou západkou (není zakresleno). K zadní straně 
ty'če (protilehlé ke stupnici) by se ve výši asi 
117 cm dvěma šrouby připevňoval rámeček dvoji
tého držadla a o něco níže krabicová libela. 

Pokud by nám zakřivená napínací tyč z jakého
koliv důvodu nevyhovovala, můžeme se rozhodnout 
pro konstrukci s vyrovnávací strunou. Na obr. 2 
je příklad provedení Dahlta latě-pásma pro auto
redukční diagramovou tachymetrii s přímou napí
nací tyčí. Průměr tyče je 3,5 cm, šířka pásma 
4,5 cm. Slo by opět o čtyřmetrovou konstrukci roz
kladnou na čtyři díly s třemi vodidly. Vodidla by 
byla sklopná, půlená, částečně pružná. Jejich pro
vedení je patrno z obr. 2. Pásmo by se k tyči upí
nalo stejným zpllsobem jako v předešlém případě, 
jen s tím rozdílem, že výstrčný čep k uchycení 
začátku pásma by byl na pásmu. Při spojování jed
notlivých dílů začínáme prvním (spodním) dílem, 
ve kterém se nachází stočená struna spojená se 
silnou pružinou. Očko s pomocným motouzem pro
vlékneme vodidlem struny na začátku následují
cího (druhého 1 dílu a celým druhým dílem, pak 
první a druhý díl zasuneme do sebe. Stejným způ
sobem navlékneme na strunu a spojíme do sebe 
'Ostatní díly, očko na konci struny nas.adíme na 
konec (uvnitř. tyče) napínací páky, tuto práci 
usnadní pomocný motouz na očku. Potom vyklopí
me vodidla a upneme pásmo. Provedení vodidel 

Njdz, V.: Nivelační a tachylrl'l!!rrická lať ..:. 
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struny je patrno z ohr. 2. Napínací tyč má v na
šem případě poměr ramen 1:3. Uvažujeme-li o síle 
napínající pásmo 5 kp, pak struna je napínána si
lou 15 kp a. na osu tyče se přenáší tlak 20 kp. Aby Obr. 1 
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se tato síla na napínací 
tyči vůbec neprojevila, 
zabezpečují právě vodidla 
struny a pásma. Správná 
poloha napínací páky (tj. 
délka napínací tyče) se 
dá seřídit (není vyobra
zeno) a zajistit šroubem. 
Na přední (přilehlé) stra
ně napínací tyče by bylo 
decimetrové číslování pro 
stupnici tachymetrického 
pásma (s nulou ve výšce 
1,40 m) a na protilehlé 
(zadní) její straně deci
metrové číslování pro 
normální stupnici pásma 
nivelačního (obr. 1]. Při 

tachymetrování by nive
lační číslování sloužilo 
k odečítání odměrných 
měr, např. při měřeníší

řek příkopu. Pro nivelo
vání by se tachymetrické 
pásmo sundalo a nahra
dilo pásmem nivelačním, 
rámeček dvojitého drža
dia a krabicová libela by 
se pi'endaly na protileh
lou stranu. Pokud by kra
bicová libela byla po 
straně (naproti pásmu), 
nebylo by ji třeba přen
davat. Rovněž by nebylo 
třeba přendavat rámeček 
dvojdržadla, byl-li by je
ho profil před pásmem 
vizuálně zeslaben, aby 
nezakrýval čárku dílkll 
stupnice, v tomto případě 
by rámeček držadel byl 
k tyči připevněn ze stra
ny pohledu na nivelační 
stupnici, neboť tu nevzni
ká nežcídoucí paralaxa. 
Konečně kdyby na druhé 
(zadní) straně pásma ta
chymetrického byla i stup
nice nivelační, stačilo by 
jen konstrukci v posled
ně jmenovaném případě 
otočit kolem podélné osy 
napínací tyče o 180 stup
řlŮ, toto řešení by však 
bylo naprosto nevhodné, 
neboť např. při tachymet
rování by mátlo (nebo 
rozptylovalo pozornost] 
měřiče. 

Na obr. 3 je znázorněn 
příklad provedení dvou
pásmové konstrukce pro 
přesnou nivelaci. Kon
strukce by byla třímetro
vá, rozkladná na tři díly, 
průměr tyče 4 cm, šířka 
pásem 13 mm. Pásma by 
byla li tyče přidržována 
průběžnou vodicí dráž

j- .... 

Obr. 2 Obr. 3  
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Obr. 4 

kou. Jednotlivé díly vodicí drážky by se daly do se
be spojit zasouváním, tak jako jednotlivé díly napí
nací tyče. Za tím účelem by jednotlivé díly vodici 
drážky byly v toleranci asi 1 cm posuvné po dílu 
tyče ve svém směru. Vodicí drážka by byla sklopná 
a pružně přidržována II tyče pery rozmístěnými 
v intervalu asi 20 cm. Takové provedení by zajišťo
valo vodicí drážce její "m!rozbitelnost". Úchyty po
čátku a konce pásem by byly řešeny tak, aby při 
případném překlopení vodicí drážky s pásmem 
nedošlo k jeho poškození (není zobrazeno J. Pokud 
by pásma nebyla invarová, nýbrž jen ocelová, mu
sela by konstrukce kromě držadel, stabilizačních 
tyčí a libely, být vybavena ještě teploměrem. Tep
lotní oprava naměřenébo výškového rozdílu by se 
určovala např. nomogramem (tab. VIII!7 instr. AJ 
pro celkový výškový rozdíl mezi bodem A začiÍtku 
a B konce pořadu. Teplotou by se rozuměla pri'l
měrná hodnota mezi teplotou u bodu A a B. Pokud 
by nivelační tah trval déle než např. jednu hodinu, 
rozdělili bychom ho na úseky po jedné hodině 
s odečtením teploty na přestavném bodě. Slunečné 
dny by pro měření nebyly vhodné. 

Pokusný čtyřmetrový dvoupásmový model kon
strukce složený v pI'enosné sestavě je na obr. 4 
a pásma stočená v dvojkrabici na obr. 5. Při sklá
dání modelu z měřické sestavy na přenosnou, po 
sundání pásem na· nastrkiÍní jich do krabice, ne
sundaváme středové držadlo ani libelu, jen ráme
ček dvojdržadla sundáme z druhého dílu a při
šroubujeme na střed prvního dílu (s libelou J. 
Ostatní díly napínací tyČQ přip()vníme k rámečku 
zabudovanými perkovými příchytkami založenými 
na principu "patentních kIlOrlikl'l". 

Obr. 5 

Při vyndavání pásma z krabice stačí vyjmout jeho 
konec a podržet jednou rukou vhodným směrem. 
Krabice, kterou držíme druhou rukou za objímku, 
se začne z počátku zvolna, pak čím dál rychleji 
silou narovnávajícího se pásma otáčet. Tento po
hyb nebrzdíme, krabice je konstruována tak, aby 
začátek pásma bez poškození odhodila. 

Závěrem 

Nová konstrukce není příliš složitá. Možnosti její 
výroby leží v dosahu lépe vybavené domácí dílny. 
Je sice složitější než dosavadní konstrukce, také 
její skládání, ačkoliv není vfLbec pracné, trvá o ně
co déle, vnáší tím však zároveu do figurantské 
práce nový a velmi potřebný prvek - zajímavost. 
Případ říznutí se o pásmo je méně pravděpodobný 
ci méně nebezpečný než případ přiskřípnutí prstů 
při manipulaci se sklopnými latěmi. Nová kon
strukce vynikne svými vlastnostmi především tam, 
kde nám jde o úsporu místa (v dopravních pro
středcích J a úsporu námahy, nehodí se však k po
užití např. v těžkém stavebním nebo silně zarost
lém terénu, kde nejlepší konstrukcí je obyčejné 
prkno pobité stupnicí z vyřazených měřických latí. 

Do redakce došlo 15. 90 1976 

lektorovaJ : 

Ing. Jan Přibyl, CSc., 


VÚGTK v Praze 


llTERÁRNf HlfoKA 

LAZAR OV, Do: Gi!odezija, 4. vyd., vydavatel Universita 
Kiril i Metodij, Skopje 1976, 656 s., 758 obr., formát B 5, 
brož. 
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Učeibini<ce, p'm :posHu1c'hače stavební fa!kulty ve Skopji'~ 
je vydána Ipři sro1vnání 'S našimi učelblními 'P'omů'ckami 
ve formě lS'krtptao Třetí,vy{lání této učelbnice troch!u od
lisnéhoná,z,vubylo :zde rece,m')ováno (GaKO 5/76), má 
ta!ké téměř s!hoctný Obsah, a proto jej znovu neuvádím. 
JednotliJvé statě jsou lépe uspořádány a ,podle toho by
ly upraveny i je'jich nálzvy.Podstatně byla rnzšířena jen 
stať o 'inžený,rsiké geodézii, která má nyní 100 'St'ran. 
Z naš,eho hledis'ka je zajímavé, 'že s'kriptum je vydáno 
v tisíci výti'Scíoh. 
Obdohně jako výšerecelnzovanou pu:blilkaci téhož au

tora naJ dOll :zájemci knih u v knihovně :katedry sp eci.il· 
ní geodézie ČVUT,kamji 'P'ředávámk využití. 

Prof. Ing. Dr. Václa/! Krumphanzl 
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Nový sp&sob merania výškových uhlov 

528.022.2 

V dnešnom období, ktoré je poznačené rýchlym 
rozvojom vedy a techniky, je vidieť snahu po racio
nalizácii a automatizácii. Táto tendencia je viditeľ
ná aj v geodézii a urýchluje ju hlavne preni
kanie elektroniky a zavádzanie počítačov. Tieto 
majú veľký vplyv aj na vývoj geodetických prí
strojov. 

Hlavným cieľom je automatizácia c~lého pracov
ného procesu v geodézii, ktorý začína v teréne 
zberom informácií, pokračuje ich prenosom, spra
covaním a končí zobrazením alebo uložením infor
mácií. Doteraz sa venovalo oveľa viac pozornosti 
automatizovaniu numerického spracovania infor
mácií, ako automatizácii poľných prác. Takýto ne
rovnomerný vývoj zapríčiňovalo hlavne to, že au
tomatizácia spracovania geodetických údajov má 
veľa spoločného s automatizáciou spracovania in
formácií v ostatných odvetviach národného hos
podárstva. Vďaka rýchlemu rozvoju výpočtovej 

techniky je spracovanie geodetických údajov v po
slednom čase už dosť automatizované. Stupeň auto
matizácie závisí predovšetkým od finančných 
možností a od výstižnej a vhodnej koncepcie a or
ganizácie pracovného postupu. Dnes ešte nie je 
ujasnený a doriešený spôsob zberu a prenosu in
formácií z terénu do výpočtového strediska. To ale 
neznamegá, že súčasný vývoj prístrojov pre poľné 
práce ide pomaly. Práve naopak, vývoj v posled
nom desaťročí napreduje rýchlym tempom. Výrob
covia geodetických prístrojov z roka na rok pri
chádzajú s novými konštrukčnými zlepšeniami a 
novinkami a niekedy aj s novým, originálnym ty
pom konštrukcie. 

Príkladom takýchto konštrukčnýCh zlepšení 
a noviniek bol napríklad k o m pen z á tor, ktorý 
v nivelačnýCh prístrOjOCh prebral funkciu nivelač
nej libely a v teodolitoch funkciu indexovej libe
ly. Podobne to bolo s automatickým odčítaním 
a registráciou meraných uhlov. vývoj riešenia 
tejto úlohy prešiel viacerými stupňami. Najprv to 
bola fotografická registrácia kruhov normálneho 
optického teodolitu, neskôr fotografická registrá
cia ryskového delenia a kódového číslovania a jej 
automatické spracovanie v laboratóriu (napr. Fen
nell. Ďalej to bol vývoj tzv. kódových teo
d o l i t o v s fotoelektrickým snímaním štrbinové
ho delenia a kódového číslovania (MaM-Ka-BI), 
s fotoelektrickým snímaním impulzných kruhov 
(Digigon) , fotoelektrickým snímaním kódového 
kruhu spojeného s dvojicou mechanických ozube
ných kruhov (Reg-Elta 14) apod. [1] 

V príspevku chceme poukázať na nový, originál
ny konštrukčný prvok. Veľmi zaujímavým spôso
bom rieši meranie výškových uhlov nový elektro
nický diaľkomerný teodolit firmy Hewlett-Packard 
model 38l0A. Klasický výškový kruh nahradzuje 
tzv. u h lov Ý men i č, t. j. valcová nádoba 
ktorá je naplnená elektrolytom. V princípe je to 
ohmická zložka s elektródami, priestor medzi kto
rými je vyplnený elektrolytom (obr. 1). Menič je 
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Ing. Peter Barica, 
Katedra geodézie SVŠT, Bratislava 

schématicky znázornený elektrickými okruhmi 
(obr. 2). Dva rezistory RL a Rp sú funkciou sklonu 
(výškového uhla) e a ostatných parametrov r kým 
rezistor RA je iba funkciou ostatných parametrov r. 
Parameter r zahrňuje vplyvy geometrického a fyzi
kálneho prostredia, napr. vplyv teploty a iné. 

It.....----+0-1 

IIA 

- -')X-'~..--~ --~-\ 

,.../\Rb<; 
- fi("'" \r~-

Obr. 1 

R.....flt.l1 
O AV'v--~ 

lt-=oft'fl 

-/',/'v--O 
R,=rU,f) 

Obr. 2 

Priestory elektród pokryté elektrolytom repre
zentují uhol e, o ktorý je zariadenie naklonené, čiže 
výškový uhol, ktorý určujeme. Ak ľavú elektródu 
Al. aj pravú elektródu Ap elektrolyt kryje rovnako, 
potom ukazuje zariadenie výstup O, to znamená 
výškový uhol je O° (resp. Dg). Ak je zariadenie na
klonené, potom elektrolyt jednotlivé elektródy kry
je nerovnako. Teda princíp činnosti je veľmi jed
noduchý. Prirodzene, že pri činnosti tohto zaria
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denia je mnoho zvláštností a chúlostivých problé
mov, ktoré treba zohfadňovať pri výrobe. Predo
všetkým je to vysoká presnosť vyhotovenia jednot
livých častí aj celého zariadenia a iné požiadavky. 
Ak chceme napríklad merať ůhly s presnosťou na 
5" alebo 10"c, a prístroj podla výrobcu túto pres
HOSť dosahuje, majú byť šumy pri výstupe z meni
ča miliónkrát menšie ako je užitocný signál. To je 
zabezpečené nasadením oscilátora s kvalitným vý
stupom vzhfadom na šum. Na zabezpečenie kvali 
ty funkčnej činnosti celého zariadenia musia byť 
materiály, používane pri výrobe, yefmi stále a odol
né. Zariadenie musí byť uzavreté a izolované tak, 
aby bol elektrolyt iba minimálne ovplyvňovaný 
zmenami vonkajšej teploty. Pri výrobe elektród 
použil výrobca technológiu integrovaných obvodov 
a ako základ použil vefmi pevný keramický mate
riál. [3] 

Na uvedenom príklade vidno, ako možno zavede
nim nového konstrukčného prvku do geodetické
ho prístroja vyriešiť taký závažný prvok, ako je 
určovanie výškových uhlov a automatizácia ich zá
znamu. Treba povedať, že uvedený prístroj zatial 
nemá registračné zariadenie, ale výš k o v Ý 
II h o I sa sníma čiste elektricky, takže jeho regi· 

Z ČiNNOSTI VTS 

Konference Městského výboru společnosti 
geodézie a kartografie 

[061.22: 62]: 528 (437.10) 

Dne 18. dubna 1977 se konala v Os,tředním kulturním 
domě kovoprůmyslu v Praze 5 "Konference Měs.tského 
výboru ČVTS - společnosti geodézie a kartogif'afie". 

Zúčastnilo se jí 52 delegátů z celkového počtu 56 po
zvaných (tj. 94,1 %), což svědčí o velkém zájmu od

. bornlků o rozvoj oboru geodézie a kartografie. TatoO 
společnost na území hlavního města Prahy má nejvíce 
členll ze všech územních společností a její činnost a 
účinná plOmoc je předeV1ším zaměřena na ř,ešení úkolů 
pro Základní komunik,ační systém (ZAKOSl. metro a 
další úkoly výstavby hl. m. Plrahy. 

Po zahájení konference 'přeč-etl dosavadní p,I\edseda 
Ing. K. DVDřák Zprávu o činnosti městské organizace 
ČVTS GK za uplynulé 'Období od r. 1972 do 'r. 1977, 
v níž se především zmínil o pOlitiCikoorganizační struk
tuře městské organizace ČVTS GK na úz,emí hl. m. Pra
hy, její členské základně, hoOspodaření a především od
borné činnosti. 

Politicko-odborná činnost městské organizace ČVTS 
v období 1972 až 1977 by,la inspirována usnesením měst
ské konference společnDsti geodézie a kartografie z 20. 
dubna 1972 a úkoly vyplývajícími z usnesení vyšších or
gánů ČVTS, z-ejména z l\ISIl1e-sení měsltské rady a ústřed 
nich výborů. Odborné skupj,ny i pobočky byly řízeny na 
podkladě plánÍl politicko·odborné činnosti, které byly 
každoročně sestavovány pro všechny úse'ky. Výchozím 
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strácia už nebude taká problematická. Vidíme, že 
toto nové zariadenie umožňuje pri zabudovaní mi
nipočítača do elektronického diafkomerného teo
dolitu z nameranej šikmej vzdialenosti a zosníma
něho výškového uhla určiť velmi rýchlo a automa
ticky (v podstate iba prepnutím páčky) prevýše
nie resp. vodorovnú vzdialenosť. Nevýhodou ale je, 
že nemáme možnost merať výškové uhly v dvoch 
polohách ďale~6hIadu. Pri spomínanom prístroji je 
to obmedzený výškový uhol od -300 do +30°. 

Uvedený nový spdsob snímania výškových 
uhlov znamená další krok v automatizácii zberu 
informácií. Znamená kvalitnú náhradu za doteraz 
používané delené a kódové kruhy. Dúfajme, že toto 
origlnálne riešenie sa v praxi osvedčí. 

LITERATÚRA: 

[1] 	MICHALČÁK, S.: Geodézi8, Meranie uhlov a držok, 
SVŠT 1976 

[2] ŠOLC, 	 J., ŠOVAN, M.: Nová technJ.k,a - Slovenská 
k'9.rtog'rafia 1973 

[3] 	Hewlett-P8ckard lournal, 1976 

Do 	 redakce došlo 15. 4. 1977 

materiál,em pro 2lpracování těchto plánů byly kromě 
hlavních směrů činnosti určovaných vyi>šími orgány 
ČVTS především závěry z jednání plenárních zasedání 
ÚV KSČ a stranických sjezdů. Hlavním cílem mělstské Dr· 
ganizace v poslední době bylo proto přispívat v souladu 
se závěry XV. sjezdu KSČ k posnení technického rozvoje 
při zVyŠOIVání efe'ktivnos,u českoslovel1Sikého hospodář

ství v odvětví g,eodézie a kartografie. K tomuto cíli by
la zaměřována činnost odborných skupln při propagaci 
nové techniky a uSlffiěrňována činnost poboček. 

Vlastní činnost, tj. pořádání akcí městské organr2lace 
bylo uskutečněno čtyřmi odbornými skupinami, tj. OS 
geodetických základů, OS fotogrammetrie, OS inženýrské 
geodézie a OS kartografie, které v uvedeném období 
organizowly řadu přednášek, seminářů nebo besed. 
Připomeneme alespoň ně'které, související Sl rozvojem 
našeho hlavního města. Již v r. 1972 uskutečnila OS in
ženýrské geodézie přednášku "Holešovická přelož'ka 
ČSo". V rámCi konf,erence o metru zajistily odborné sku
piny městského výbOlru následující přednášky: 

"Aplikace fotogrammetrie pro speciální potřebu inže" 
nýrské geodézie", "Metro - geodetické práce při fina· 
lizaci stavby" a "Automatizace ve fotogrammetrii". 
V r. 1974 uskutečnila pobDčka geodetů 'Ve stavebnictví 
při MV předmišky: GeodetiClké práce při ražení stoky K a 
použití laseru při vytyčování" a "Geodetické práce při ra
žení L pro,vozního úseku trasy A metra mechanizovaným 
štítem". Celkem bylo l'i8 celé období us,kutečněno 23 a[k
cí, tj. v pfrměru více než čtyři a:kce ročně. Nejvíce před
náše,k (11) bylo uskutečněno z oblasti prací inženýrské 
geodézie. Ale také odborná skupina geodetických zákla
dů se 6 přednáškami a odborná skupina fotogrammetrie 
se 4 a'kcemi byly na tomto úseku vf)lmi aktivní. 

Z celkového hodnocení činnosti odboij?uých skupin vy
plývá, že 

OS 	 geodetických základů a OS inženýrské geodézie 
se 	 soustředily zejména na pořádúní vliistních akcí  
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propagujících novOIu techni'k u, nebo se velmi aktivn1í 
zapojily nekdy i jako spoluporadatelé do akcí jiných 
složek ČVTS. Akce byly vesmes úspešné a setkaly 
se se zájmem pražských geQldeHi. 
OS fotogramme1trie porádala zpočátku rovnež nekolik 
velmi úspešných a'kcí samostatn1í. Pozdeji byla spolu, 
poradatelem nebo se velmi ,akti'vne svými členy 'za
pojna na Ipoi'ádání akcí odbo skupiny fotogrammetrie 
pl'[ ÚV ČVTS. Došlo tím k sousti'edení sil potrebných 
k organizování akcí v1ítšího významu a stalo se tak i 
v zájmu celkového snížení počtu akcí. 
u OS kartografie Ize vysoko hodnotit její pi'íspevek 
ke zpracQlvání projelktu atlasu hl. m. Prahy, i když 
nebylo možno dosud projekt prakticky využít vyclá
ním atlasu. Další činnost OS se pak zamel'ila na ak
tivní činnost členu odbo skupiny pri organizování akcí 
celostátního významu, prípravou a prednesením refe
rátu na techto akcích. Radu samostatných akcí usku
tečnila silná pobočka v n. p. Kartografie. 

O všech odbol'llých skupinách Ize, pak i'íci, :be jejich 
členové propagovali novou techniku nejen pi'édnáškami, 
ale také svou publicistickou činností pi'i plnení tematic
kých plánu odborných časopisu, a to jak podnikových 
Zpravodaju, tak i Geojetického a kartografického obzoru. 
Význam odborných skupin pi'i MV spočívá vša'k i v tom, 
že se v nich mohli odborne uplatnit i ti čl8nové ČVTS, 
vjejichž podnicícha ús'tavech nejsou geodetické nebo 
kartograficlté pobočky. To je dUležité zejména na území 
hL m. Pl'ahy, kde je takových pracOlvníku sousti'edeno 
velké množství. 

Podstatná čúsl činnosti ČVľS pro geodézii akartogra
fif na území hL m. Prahy byl a pochopitelne 8'ousti'edena 
do pobtJč.ek, ve kterých je vlastnízákladna mestSlké' or
ganizace. V oblasti mestského výboru je organizovánQl 
k 18_ dubnu 1977 8 pOlboček s· celkovým počtem 510 čle
nil.: Členslká základna vzďostla tedy v pruMhu obdobi 
o 202 členu. POČlet poboček vzrostl o jednu pričlenením 
v rámci r,oorganizace (pobočka Strediska železniční geo
dézi.e Praha). Opl'oti tomu zanikla pobočka geodetu ve 
stavebnictví, která jako jediná nebyla založena u určité
ho podniku, ale její členslká zá'kladna byla rozptýlena 
v nekoltlka podnicich na území hl. m.Prahy. Členové té
to b}íva,lé pobočky mají možnoot se zapojil do práce 
v odborné skupine inženýrské geodézie. 

V pl'Q1sinci 1976 a lednu až únom 1977 s,e uskute'čnily 
v,e všech pobočkách v Praze členské výročnl schuze a 
byly zvoleny nové výbory i de1legáti na tuto konferenci. 
Z'právy z techto schťl.zí dokumentují vysokou aktivitu i 
úroveň Ddbomé činnooti poboček. Významným prínos,em 
prO' práci' poboček a také dukazem jejich aktivity jel je
jich účast na socialistické souteži organizované mesrt
skou radou. Úspechem je již oko.lnost, že do souteže se 
zapoji'ly vš,echny pobočky a také výsledky souteže, kon
krétne vyčísliteiné výsledky dosažených hodnot jsou ve
smes dobré. Soutež je vyhodnocovárra mestskou radou. 
Za ro,k 1975 byla napI'. vyh,odnocena pobočka u Karto
grafie, n. p., mezi všemi prqžskými pobočkami ČVTS s po
čtem členu nad 100, na 4. míste. Soutež za rok 1976 se 
teprve vyhodnocuje, výsledky našich poboček jsou opet 
dobré. Uvedeme zde nekteré výsledky v souteži Mestské 
rady za poslední dva roky. Celková hodnota uzavi'ených 
závazkťl. u všech poboček v socialistické soutežičinila 
v r. 1975 Kčs 706845,-. Plnení pak tuto částku ješte vyso
ko pi'ekročilo dosažením úspor v hodnote 1415700,- Kčs. 
V r. 1976 činila hodnota závazku již částku 954990,
kO'runa i tyto pllány byly pi\e'kročeny celkovým plnením 
2150400,- Kčs. Také v oSltathíchUlkazatelích je plnena 
sootež organizovaná mestskou radou úsp,ešne. 

'Pozpráve o činnosti za up'lynulé období a úkolech 
pro období dalŠí se rozproudila diskuse, ve které se (lls
kutujici zabývali mj. spoluprací s KRBy, s ostatními 
společnostmi, s GKS, s mládeží ap. 

Zajímavou prednášku pl'oslolVil Ing. arch_ Gr,ebeň z ÚHA 
Praha na téma "Rozvoj b.lavního mesta Prahy a životní 
prosti'edí". 

PD skončení p.i'ednášky pod/!lkoval pi'eds8Idajf.cí dDsa
vadJllímu odstupujícímu výboru a jeho p'i'edsednictvu 2)a 
vY'konanou práci pro rozvoj geodézie a kartografie 
býv._pfed~edovi Ing_ Dvoľiíkovi, mfstopl'edsedovi Ing; Šim
kovi, všd. tajemníkovi Ing. Kunssbergerovi, ]ednateli dr_ 
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Roubíkovi, hos'podáN Ing. Kilbergerovi a os,tatním čle,

num výboru. 
Dalším bodem programu bylo prDv,edení nových vo

leb mests,kého výboru, volba delegátu na VI. mestskou 
kanferenci a konferenci odbornéspol,ečnosti. Foté byla 
pi'ečtena zpráva návrhové komise a usne,sení konference 
MV ČVTS GK, ve Ikterém byIa schválena zpráva o čin
nos.ti za uplynulé funlkční období a Mests,kému výboru 
ČVTS GK bylo. uloženo zabezpečit násJedující úkoly: 

metodicky !'ídit a usnnčrňovat práci poboče,k ČVTS 
na území lIlavního mesta Prahy a usmeľJ10vat jejich 
činnost v soul}.adu se závery XV. sjezdu KSČ k pro
p<lgaci a zaváde'l1í nové techniky a technolngií v geo
dézii a kalrtografii 
zamei'it činnost poboča.k zejména na spolupráci a 
pomoc hospodáľských organizací a ústavu pN reali
zaci vý:tkumu do praxe a pi'i plnení úkolU v rámCi 
,komplexní socialistické racionalizace 
zamerit činnos,t poboček na spolup'ráci se ZV ROH 
pro rozvoj vynálezeckéhQl a zlepšovatelského hnutí a 
pN tVQll'be t.ematic'kých úkoli'! pro zJepšovateIel 
zajistit rozvoj soei'alistické souteže v pobočkách 

v rámCi ·oouteža. organiwlvané mestskou radou' ČVTS 
v Praze 
činnost odbornýCh s'kupin zamerit z8.jména na 'konání 
,akcí sOUJVisejících s te'chnickou stránkou rozvoje hl. 
m. Prahy. Dále 'p.,ak na pomoc odbolrným skupinám 
pľi ÚV ČVTS geodézie a kartografie pri pofádání ak
cí celostátníhO' výzI1.amu 
do práce v odborných skupinách zapojovat další geo
dety a. kartografy pracující v hospodái'ských orga
nizacích a ústavech jiných ''Oboru nebo jim umožnit 
účast na akcfch mestské organizaca. a umožnit účast 
i studujícím PŠZ cl ČVUT 
úkoly, uvedené v pľedchozích bodech konkretizovat 
v jednotlivých ročních p\lánech p'Oliticko-odbOlľné čin
nosti Mästského výboru_ 

PD posl,edním bodu programu Imnferenoe se sešla uSlta
vující schuze nového v}íboru, který ze svého stredu zvo
lil nDvé predsednictvo. Novým predsedou na další funkč
ní období se stal Ing. Jaroslav KUNSSBERGER, místo
pi'edseuou dr. Ondrej ROUBÍK, vedeckým tajemníkem 
Ing. Jii'í VAINGA'T, jednatelem Ing_ Monika MIKŠOVSKÁ, 
hospodái'em Ing. Marie HOROVÁ, CSc., a členy pi'edsed
J1ictva Ing. Karel DVORÁK a Milo.š DIVIŠ. Dále zvoilila 
pľ.edsedy jednotlivých skupin a projednala další org:ani
zační záležitosti. 

Ing_ ,tFí Vaingát, 
VOGTK v Praze, 

Ing. Karel Duoi'ák, 
COGK 

Z činnosti ČVTS ve Východočeském kraji 

,česlká vedeckotechnická spol8lČnost uSlkut,eičnUa 'Ile 
všech pobočlkách výroční členské schuze. Na tyto schťl.
ze naváza.la konferencekrajs1kého výbDru s<poleonosti 
geodézie a kartografie, 25. 6_ 1977 Ikonference. krajské 
rady, 27. 9. bude níÍsledQlvat VIII. geodetická a kartogra
fická .konferencH, ná'ľOIdní sjezd - III. sj,ezd ČVTS 
ve dnech ll. a 12. 2. 1978 a vyvrchQllením bude V. sjHzd 
ČSVTS ve dnech 28.~30. 3. 1978_ 

Y.ej'ich obsahové zamerení Slpočívá na společném zá
klade, vYchází se z kritického rozboru výsledku dooaže_ 
ných od VII. geodetické a kartografické konf,erelIlce, kte 
rá byla konána ve dneich 21. a 22. 6. 1972 v Pal'ldubicích, 
od IV. sjezdu ČSVTS lwnaného v Toce 1972 a od'konfe· 
renoe lIlašeho krajského výboru sp'ol,elčnosti geodézie a 
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kartogmfie. Současně zformulují další úkaly ,po XV. sijez
du KSČ s arientací na účinnDu pomDC ČSVTS pili plně
ní 6. pětiletéhO' plánu. 

Orgány a organizace zdůrazní též plnění valebních 
prDgramů NF, rlOzvaj pracavní iniciativy a socialistické
hO' soutěrení organizovaného ve spDlupráci s ROH a SSM, 
včetně účasti v hnutí BSP, KRB, sdružených komplex
ních sociallistických brigád apod.. Zvýšená péče bude vě
nována kornkl'etizaci a plnění dohod se státními, hospo
dářskými a společenskými O'rganizacemi. PDbočky, jakO' 
zá'kladrní a rO'zhodující články činnosti v ČVTS zhadno
tily výsledky plnění sOcialistických závazkCt na 'počest 
XV. sjezdu KSČ a současně zajistily i další rozvoj da
bravalné ,a tVDřivé iniciativy a socialistického soutěžení 
na pačest 60. výračí VŘSR i III. sjezdu ČVTS a V. sljelz
du ČSVTS. 

Dasáhly se pazaruhodné výsledky v prosazování po
litiky KSČ v řadách vědeckotechniC!ké inteligenoe, 'pO
řádané akce byly. zaměřeny k ideově výchO'vnému P"Ů
sobení a i21vy'šo"lání odborné WaHfikace, a ta rnejen členů 
CVTS, ale i ostatních pracujících. Kladných výsledků 
zaznamenala ČSVTS i v ablasti zahraničních styků 
zejména ve velmi dobrých vztazích s V'l'S sDcialistických 
zemí, především SSSR. Z 25 nevládních orgarnilzací,je
jichžčJ.enem je 'ČSVTS, le naše stPOl,ečnas'tčlenem tří, 
a to FIG - Mezi'národní federa'ce zeměměi'ič"Ů, ICA - Me
zinárDdní kartografická asociace a IS'P - Me'zinárodní 
fotogrammetrická společnost která kromě odborné, tech
nické činnosti orientuje své úsilí na pirosa,zování reali 
zace závěrečného dakumentu konflerence v Helsinkách. 

Při zabezrpečování Ihlavnfch dl"Ů ideově výchovné čin
nosti je nutná spolUlpráce s ROH, SSM a sCSP. 

Při hodnocení činnosti za uplynulé obdDbí je nutno vy
zvednout dO'brou spolupráci mezi pabDčkami Ge,odézie, 
n. rp., a VTOPÚ Dobruška a meiZi Geodézií, n. IP.; Pa;rd'UJ
blc,e a VTOPÚ Dabrušlka. Bylo poukázánO' na tO', že ve 
vC kraji je pozDrnost věnovúna c~lospolečensky vý
znamné stavbě elektrárně Chvaletice a cementárně Prá
chovice, dále rozsáhlé výst,avbě bytavé. Clenové OS ,ak· 
tivně p,raCují i v dalších spDlečenských organizacích, 
brigádáahSlocj,alistlcké ipráce. 'Veřejrné ,činnasti apod_ 
Pracovní výsledky v rooe 1976 byly odměněny těmito 
vyznamenáními: jeden praClOvnfk obdrrel čestné uznání 
a odznak "Vzorný budovatel elektrárny ChvaletIce", 
dva další obdrželi odznak "Vzorný budovatel tranzitního 
plynovodu". ' 

Cinnost OS mapová:ní lze 'chara!kterizolVat za,váděním 
racionalizačních o'p,atilení dO' praxe. 

Cinnost OS kartag,lJa,fie se projevila při řešení úkolll 
v kamplexních racionalizačních br'igádách, piledevším 
v inovaci kartografického zpracování ZM 1:10 000, ~no
vace technologie SMO-5 a inovace organizace tisku na Do
minantu 812. 

OS fotDgrammetrie ve, spolupráci s VTOPO Dobrušlka 
zpracovala zpráw z 1. ;kamise pro mezinárodní kangres 
v Helsinkách, byl VYPlJacaván technologický pDstup pro 
analytiClkou aerotlriangulaci k metodě VAAZ pro Steco
metr ZHiss a bylo vyzkoušeno využItí barevnéhO' inverz
ního filinu 'P~i mapování zastavěných území ve ve'lkých 
měřítkách analogovau meltodou. 

ČinnDst OS ,evidence nemolVitastí se zaobírala zave
dením nového systému EN. TentO' systém se zavádí na 
okrese Jičín, v dalších letech se bude zavádět postupně 
na dalších oIl®esech. Prováděla zvyšování kvalifikace 
pracovnfkii, a to neljen člen"Ů CVTS, ale všech, zejména 
pak mladých pracO'vník"Ů podniku. 

Členové pobaček při Geodézii, n. p., Pardubice se již 
po 	několík. let zúčastňUjí :kraj,slké soutěže o uejl,epší 
pDbočku ve VČ kraji. Pllrny pobDček vycházejí z opatře
ní ,k výsledk"Ům jednání XV. sjezdu KSC, z usnesení KV 
KSC a CSVTS. 

Rllst členské základy Dprotl roku 1972 (176 členii) 
s'e 	 zvýšil na 254 členii (nárust 44,3 %). 

Byl přednesen plán činnosti na další volební období. 
V usnesení krajské konference CVTS společnosti geDdé
zie a kartografie vC kraje, konané dne 30_ 4. 1977 hylo 
uloženo Všem delegá tlim s hlasem rozhodujícím: 
a) 	prDjednat výSiledky a závěry klJajské loonference 

čVTS SpOlečnosti geodézh;; a kartDgrafie Y odborných 

Z ČINNOSTI VTS 

skupinách a na člens,kých schůzích poboček CV'1'S 
b] zvýšenau aktivitau zabelzpečovat vědeckotechnický 

rozvDj, razvoj VZN, činnost komple,xních il"'actO'nali
začních brigád, KRB na úseku zavádění vyřešených 
úkolů KSR do plJ8xe. 

c) podíl8i1: 00 na rozv<lji pracovní iniciativy a aktivity 
při uzavírání nebO' upi\esňování socialistických zá
vazků, především k 60. výrO'čí VŘSR. 

NDVě zvolenému krajskému výboru ČVTS společnosti 
geodézie a kartografie a jejím pobočkám: 
a] zabezpe,čit výsledky a závěry krajsk~ konference 

CVTS spalečnosti geodézte a kartografie, zf'jména 
v rOzvoji pracovní iniciativy a aktivity na poi:{)st 60. 
výročí VŘSR, v konkretizaci vědeckotechnického roz
voje v praxi a v osobní angaž.ované činnosti pDboček 
ČVTS, zvyšovat palitický a 'O'dborný růst 

b] podílet se na dalším rozšiřování členské základny, 
z řad techniků 

c) zabezpečit u všech poboček uzavírání dohady mezi 
pO'bočkou ČVTS a hospodářským vedením, případně 
jako čtyřstrannou dohodu o spolupráci ~H ZV ROH a 
SSM 

d) zabeZlpečit zavedení nového raCionálního systému d'O' 
EN, pravedení zápisů právních vztahll v evidenci ne
movit,ostí, udržet s'O'ulad EN se skutečností tak, aby 
údaje EN, zejména výsledky sumarizačních prací Sllolli
žily jako kvalitní podklady pro plánování, statistiku 
a kontrolu v národním hospodářství. Napomáhat 
ochl'aně Izemědělslkého p"Ůdního fandu 

e] podílet s'e na zvyšování kvalrty a produktivity práce 
fJ pro bytovou a investiční výstavbu zajistit dostatečnau 

odbornou připravenost p,racavník"Ů s cílem Zlajišťová
ní geodlltických prací podle vyhl. Č. 10/1974 Sb. na 
dalších sta,vb&oh VČ kraje 

g} rozvíj<et a zdokonalovat O'rganizaci práce a nZ8lní, 
automatizaci výpočetních a zDbrazavacích prací a roz
šířit využívání fatogrammetrie, a to hlavně na stře
discích geodézie 

h] zabezpečit útaSlt paboček ČVTS v krajské SIQIlltěži 
o "Ne'i],8iPší poboaku CVTS ve VČ ikraji" 

i) 	dosažené výsledlky v socialistické soutěži a výSiled
ky v p,lnění tíkolQ hospodářsl{ého plánu zv,ei'ejňovat. 

Ing. Dr. M. Baftaion, 
KGKS Pardubir:e 

ZVyšovÁNi KVALIFIKACE 

Ukončení dvouletého specializačního po 
maturitního studia 

528-057.21: 373 

Český úřad geodeUciký a ,kartografioký !Vydal ev roce 
1975 "Zása'dy 'pro organizo'vání ,Sipecia!iz,ačníha porna'tu
ritinílhostUld.i;a Ipro absolventy gymnásií a j'Íných SOŠ", 
kte;ré byly IV sou.ladu s ooddb'nými zásadami uveře'jněný· 
mi ve Vestní!ku ministelrstv,a šK!o'ls.wÍ a k'ulturyseš. 
'5/1973. Oborovému středltsiku ,YZldělá,vání pracujících 
,( OSVP] :ve Vý!zkumném :ústavu gelodetickém, topogr'afic
'kém a Ikartoglrafickém (VÚGTK] Ibylla uložena organiza
'oe a za~ištění stuidia p,r'o vybrané IP,racovní'ky. Cílem s!ple
'ctalizaic.níiha stuidlia je tlNýštt !po'll'žitelno'stpl'acovnÍ,ků pro 
'polníměřiclké p;ráce. na Isltředisdcb geodézIe a slpe'ciál
nich střed~scíoh a soulčaslllě se zvýšením poUMckých a 
'Od'bomýcih malostí rzalbili2Jpečitosohr:í ro,zv'O'iap9I'Slp>8lkti
vu 	těchto Ipr,acavrn1lk"Ů. 

 
1977/176

http:?K!o'ls.w�
http:528-057.21


ZVYS-QVANI KV ALTFlKACE 

S při.hlédnultrm Ik ho!>podárnosti la Ik plnění lúJkolů 1'8' 

smtu iV 6. PLIP Ibylo stu1dium organizlováno formoU' dál1kové· 
ho studia pi'izarmě:stnání 'v cellkově'm rooSiahu 300 :hodin 
teolretického lVyučování a pra1kUc:kýdh ,cvičení la n,ejméně 
300hod1n samostatného studia. VzhledeiIIl 'k náročnosti 
se soustředlilla teo·retic1ká výulka (rkoruruHlacel) a lIJII'aktická 
cvilčení v iprů:běh'u dvou leltdoo:slmi IP,ětiJdenní,ch soustře
dění. V obdobích melzi jednotUvými soustředěními byly 
'z Ip:robrané látky ukládány dOlIDácí 'Úkoly a samost,atné 
stUldium v 'rolzsahu ,ď.allšfch 300hodi1n <ll Ika:ždého Iposlu· 
chače; znaIosH byly O'vě'řovány pTůběžně testy z probra· 
né látlky. Učební :plán s'p,ecia!izač,ního !pomaturHního 
studila l~bsalholVarl '11 Ipřeď:qlětů;rDi2lsah 'JáVky rbyl určen 
llolčltem hodlln a ,vyhranými Ika!pHolami 'v učebních osa0
vácho 

Z přehledu 'je vidět, jaký byl učební Ip'lán 'a rO:zJsah 
hod'in těchto předmětů: 

'Počet hodin 

\.-4 ~Předmět 
(I) 

.~ 	
§l 1!j.2 

S § 
~ !;l-g ~ 

~ 

?-	 cti +-' Cll2l 	 P !/J CfJ u 

1. 	 Vyibrané Iklllplitoly rl marx-Ienfnl:smu 10 10 20 
2. 	 Vědedkotechniclká r'evoluce 18 social. 

,ho~podái'Slká integ,race 10 10 20 
3. Zálkla1dy,>QIcialisticlké J'lacionaH'21ace 10 10 20 
4. 	Organlllza.ce r,esortu, IBOZ, eikonomi

rka geodéZie akartog:flafi.e 17 17 34 
5. 	 Geodélzie 30 30 60 120 
6. Mi8jpO:vání 	 30 30 60 120 
7. 	 Evidence ,ne:molvitostí (EN), 'aut,o,

matizace, informační systém 45 30 75 150 
8. 	 Geod·eticfké IPol19tlálřlstIVi 5 10 15 30 
9. 	 Fotog'rarnlmelt'rie 12 5 17 31 

10. In'žen)"rská geodézie 	 5 5 10 20 
11. 	Základy Ikarto'81rafiea 'ka,rtogir'af. 

poly.grafie 8 8 16 32 

182 118 300 600 

Zvýšená pozornost byla věnována cvičením z geodé
zie, mapování a EN, Iproto po'sluchiaiči byli rozděleni do 
men,ší'Clh 'Slkupin, a!by Ivý,cvilk ,!bYlI Inte,nzÍ'Vní. Cílem cvl· 
čelIlí Ibyllo, alby la1blsol'v,emti rznali ~ůsolb mměření jed
noduchých 2lměn !pro Ivylhotovení geometlri'c:kého ,plánu 
a ,přílpaicLně :polo~olpisné a IvýšlkOlplisné zamě,ření části po
zemku pro i,ll'velstilčlní :'Výstavbu. 

Specializační pomaturitní studium bylo zorganizová
no ve tlřech InáI'odních lPodni:cích Geodézie a silc,e v Brně, 
Če-sfkýc!h !J3udějo.V'idah ,aP,wrd'u!bicídh. Ge·odézie, n. p., 
ČeiSlké 'Bu1dě,jolvice iplřiihlásil na studium 34 Iposluchačů 
a \přfplr:a~il sbor lelMorů rl 'p,raco'Vníkfi ·pQl(ťn~ku. Studium 
bylo zaihá,jelIlo 1.soustlřelděním dne 2. če:rvna 1975. Geo
dézie, n. Ip., Brno Ip řiMáis il ke' studiu 24 pos'luClhačů, při· 
pravil 'Vlastní slbolr 'lektO'rů z nejschOlPně'j.ších Iplr:aco'Vníkú 
podni1ku. Studium 2!a'háj'il 1. Isou!stř'ed-ěním dne 8. října 
1975. GeodézIe, n. p., Pardubi!ce Ipřihlásil ikij sltudiu 23 
poslucha'čů, Irovně.ž IPNpr'Bvilsbor 'leJktorfl a studium 
zahájil 1. s·ousbředěním dne 13. října 1'975. Na p'říip,ravě 
lektorfl v podniCích se podíleli pracovníci ČÚGK a OSYp 
tím, !Že Ipodrobně byl lpirolbrán proj-ekt special!<zaooího 
pom1lituritní1h·Q stU/diia a met·odiika 'Výuky 'je!dnotHvýc.h 
plledm~tii, iZlvláštěevidence nemOlVitolstí, !která v dŮ'sl~d· 
ku Ivyd,alných nových zeměděliských zálkonii a vyihláše'k 
doznala 'Větlší'c~ lZil1lěn; r·olvněž byla Zlpřesněna náip!lň
pr,alkti'c'kÝic!h Clvlčelní IZ geodézie, mapování :a EN s ohle· 
dem lIl·a Ibudoucí ipr·wcovní určení absol'ventii pmnaturlt· 
nílho studlia. V 'průiběhu studia byla na základě ná!VŠtěvy 
výluky Iptr.aoo1vníkelrn OSVP rv IpMnicíoh, metodickÝ'm po· 
'kynem sjednocelna oblsahorvá :n~plň a záměření praktic
kých cvičelní !V teré,nu :ta1k,a!by 'Ve !Všeoh ,podnicí'Ch by
la cvičení na ste'jné úrovni a Jednotná. V metodický·ch 
pokyneieh OSViP bylo doporučeno podnikům, ,alby vedelIlÍ 
uložilo všem vedoucím, z jejichž pracov1št byli frek
vento:nt1 IpQIII1aturitního studta, !VěnQivat Iporzom,ost těm
topra,co'vnmtťi,m a brát je na lednodUc'hé měll'lckě práce 
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v terénu 'k !Získání větší zručnosti a zkušenosti l]JIří mě· 
ři'Okých IP'r.a:'cíoh. 

V druhém Ir,oičníiku !byla ukončena výuka 'všecih spo
'lečelns'ko-vědní'ch lpiřeldmětů a základú 'ka'r'tog,r!8fie a Ikar· 
tograficlkě polygrafi.e a !proto bylo ,přisto~pe,no k tomu, 
že byly ,proveldeny zá!věreičné z'koušky z těchto předmě· 
tů 's cílem, la!by Isi frekventanti př,ookoušeli 9vé schop
nosti ulčit se 'a zá!roveň, alby f.relk'w''I1,fa,ntům ,zibylo více 
ča'su na soustředě!ní Ise IPlři studiu odborných Iptředmětů. 
Závěrečné zkoušky na ukončení dvouletého specfali 

za1čního 'P,oma<tur'i1JníJho 'Stiudia IDyly ·vevšech ti'ech pod
nicÍ-eh o'l'igani:zo'vá'lly 'jeidnotně. Sestá1v,aly :lie zá~,ěr.81čného 
grMiokého zpraoolvání vý,sleldků měření jl!Jko pomaturit 
ní práce, IZ pí'Semné prá'ce ,z Ipředmětů geodélzie, mapo
vání a ErNa ikone'čně z ústní zJkoU'šlky Ipa'ed komilsí, v níž 
kanldid,át vy:s,větJliI zrpr,acolvání Iz:á'věrelčné gra'fi1clké p.ráce 
a zod!pověděldolplňU'jfcí otáz'ky z g8l0ldézie,z inženýrs.ké 
geodézie, 'z m1lipolvání a 'Íotogirlammet,ri,e a z evidence 
nemo'vit·Qlstí. U,ro'veň zá!v'ěrečnýlch gr.arfiic'kých Ip1rací byla 
veími do/blrá až Ivýlbo,rná a' Is:poč~vala bud ve vyhotolVení 
geometriclkéiho pIánu nebo 'v inte:r1pre'baci fotogr8irnlmet
'ridkých letec1kýehsnfmikii 'p'ři ,Z!akreslolvámí zrněn do 
map' EN a nElbo ve Zlpralcová:ní tachytrnetI'ického měření 
části území I}JII'O investJ!1lní rvýstavbu; na zamě,ření 2/Plra· 
cOIViateílé gr.8ficlkýclh e'llalbo'rátů se ,podíleli osobně a ela
borát dop.rO'Vodi1li Ikrátikou teohnic!kou z!p'rávo'll. Zadání 
záverel5nýdn IPlrací bylo směrováno podle budoudho 
Ipracovního za~a'Zení /IIbsol'venta pomaruritního studita. 
ZlkouŠiky byly vy/konány 'V Brně 've, dne'dh 20.-23. Ihl'ez
:na 1977, 'V Česlkých 'Bude:jovidah 4.-6. dubna 1977 a 
v ~ardu'bideh 1:8.-20. dU'bina 1977. Ke izlkollliškám Ip~ed 
komisí ,Sel :plř'ihlásHo 70 fre1klventantii,kte'ří úslpěšnl! 
ukn,rrčili stuidjum složen~m Izá1věll'81člný·ch :zlk·oušek, z nilchl 
bylo 21 % 'S pro'S:pechem 'lýborný.m, 12 % s p'ro.spěclhem 
dob1rým .a zib)"vajfcí ,většina s p:rQls:pěchem Ivelhn1 doh· 
rým. Řelditefé ipodniků na :závěrse účastnili p,řeldánf 
,;O"v~dčení" a Gel!kového ho'dno'celní dlvouletého studia. 
Ve svýc'h,plrQIsIO'vech 'P'oděkow1al'i ředitelé lelktorfim za 
obětavost, ,albsollVelntům Iblalhopřá'1ik dosaž8iným výsled· 
kúm 'a nastínrI! 'úJkoly IPodniJků, Ipři jejichžplněnf se po
čítá 'se :všemi lP,raCQivnrky a 'p,roto vě'ří ,praoovnílkfim, 
kt,erým bylo ulmoiW.ěno ZlVýšit Sikvalifi'kaci, že podni
kitm "'rMí Ivynaložemé 'illllvestice na jejic'h studium for· 
mouefektilvlllrho :plnění 'Ú'kolů podniku v 6. pětmetém 
plánu. 

Ing. Karel Pecka, 
uedouct OSVP 

LlTERÁRNf HLfDKA 

MICHALČÁK, S.: Geodézia - mel'anie uhlov a dllok. 
Učební text SVŠT Bratislava, 1976; str. 329, obr. 234, 
formát A4, 26, 516 AA. 

528.022 

Jak již podtitul skript napovídá, zpracovává vydané 
skriptum onu část nižší geodézie, která souvisí zejména 
s polohopisným měřením. Po velmi výstižném úvodu, 
v němž autor vykládá poslání a rozdělení geodézie v nej
širším slova smyslu, všímá si tvaru a rozměru Země, vli
vu tvaru Země na výsledky měření (úhliI, délek, výšek) 
a posléze základních princip II získávání geodeUckfch 
Informací - celkem 28 str. Po výkladu (15 str.) zákla· 
dií teorie chyb a vyrovnávacího počtu, který je nutný  
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z hlediska později prováděných rozborů elementárních 
měřických chyb, věnuje se autor měření úhlů z hlediska 
nižší geodézie: probírá základní části geodetických pří
strojů - stativy, olovnice, libely, kompenzátory, daleko
hledy, čtecí pomůcky - celkem 47 stran. Po výkladu 
konstrukce a vlastnosti theodolitu (59 str.) se všímá 
vlastního měření vodorovných i svislých úhlů, přičemž 
klade velký důraz na rozbor vlivu elementárních měřic
kých chyb, jejich celkového působení včetně vlivu pro
středí. Závěr této kapitoly je věnován nové technice 
digitálním kódovým theodolitům a gyrotheodolitu 
v nejnutnějším rozsahu, poněvadž podle učebních pro
gramů jsou této .technice věnovány zvláštní přednášky. 
Zbytek obsahu skript (104 str.) je věnován měření délek. 
Po dostatečně dlouhém výkladu mechanického přímého 
měření délek pásmem, si všiml letmo nepřímého měření 
délek. Následuje paralaktické měření délek, dvojobrazo
vé dálkoměry, telemetry, nitkový dálkoměr a dálkoměry 
diagramové. Závěr pak tvoří elektronické měření vzdá
leností v rovinné geodézii opět jen v nejnutnějším roz
sahu s ohledem na zvláštní přednášky. 

Třeba konstatovat, že do rukou studentů se dostává 
skriptum, které, i když je v zásadě klasicky stavěno, 
jsou jeho látka a výklad pojaty moderně. To se netýká 
jen náplně vlastní, ale i stylu výkladu, který je výstiž
ný a přitom jasný, srozumitelný, stručný, bez zabíhání 
do detailů. Způsob podání látky i obsah nezapřou, že 
autor se věnoval a věnuje problematice geodetických 
přístrojů. Je si ceniti toho, že autor se nepouští do po
pisů jednotlivých přístrojů a přenechává tento problém 
studiu příslušných návodů dodávaných s přístrOji. 

Třeba ocenit i to, že velmi pěkně a v dostatečné míře 
probírá problematiku elementárních měřických chyb a 
jejich fyzikální charakter, neboť právě dobrá znalost a 
porozumění této matérii dává měřičovi představu o mož
nostech přístrojů a jeho samotného a vtiskuje jeho práci 
vlastní "inženýrský" charakter a nebojme se říci i "tvo
řivý". Na takové základy pak mohou dobře navazovat a 
znalosti prohlubovat mnohé další disciplíny studia: vy
rovnávací počet, vyšší geodézie, mapování, inženýrská 
geodézie ad. Recenzent se domnívá, že "určité vady 
z krásy" jsou jednak to, že autor nepřímé měření dé
lek stáhl na trigonometrické měření délek a neuvádí 
mnohé způsoby, které se v praxi často vyskytují při ob
cházení překážek i vytyčování ap. bez použití úhloměr
ného přístroje, a dále" že v literatuře [i když výběru) 
neuvedl řadu publikací, vyšlých k pojednávané látce na 
sesterské fakultě ČVUT v Praze, či z dílny jejích 
učitelů. 

Prof. Dr. Ing. Miroslav Hauf, CSc., 
ČVUT v Praze 

KA:BELAČ, J.: nvod do kosmiCké geodézie, I. díl. Vydalo 
CVUT IPra!ha 1, Huisova roJI. 5, W r. 1976, 140 !s!tran, 65 {Job
rázků, cElina výťislku 13 ~čs: 

[5íl8.\l:629.783](075) 

Určit tvar a rozměr Země je snahou o kterou usilují 
lidé již desítky generací. Pro řešent existuje mnoho me
tod postupně objevovaných, zavrhovaných a znovu použi
telných na nové vyšší bázi dané rozvojem vědy a tech
niky. Sem patři i oblast geodézie zvaná kosmická geodé
zie, která využívá k řešení svých základních úloh jevll 
v kosmickém prostoru. Jsou to na příklad zatmění Slunce, 
Městce, přechod planety přes sluneční kotoue, zákryt 

LITERARNI HLÍDKA 

hvězdy planetou nebo Měsícem, pohyb umělých těles, 
dlouhé interferenční základny, laserovánína Měsíc apod. 
Některé z vyjmenovaných jevů se pro geodézii nedají 
využít"jiné jsou nenahraditelné. 

V roce 1973 byly na směru geodézie a kartografie 
stavební fakulty ČVUT v Praze, jako' součást předmětu 
Geodetické astronomie, zařazeny přednášky "Úvod do 
kosmické geodézie". Stejně byla nazvána skripta, která 
vyplnila mezeru v české literatuře z tohoto oboru. Vydaná 
první část se zabývá využitím přirozených přírodních je
vů na nebeské sféře. 

Skripta jsou rozdělena do tří kapitol. 

I. kapitola: Zákryty hvězd Měsícem. Tato kapitola, ma
jící pro geodéZii z teoretického hlediska zásadní význam, 
začíná popisem základních pojmů např. definicemi měsí
ců, libracemi, odvozením podmínky pro předpověď zákry
tů a jejich periodičnost. Je zde vysvětleno použití Bes
selovy roviny, ve které jsou prováděny všechny výpočty, 
zavedeny souřadnicové systémy a pravoúhlé s.ouřadnice 
Měsíce, stanoviska na Zemi a jejich časové změny. Autor 
se dále. zabývá podrobně výpočtem předpovědi zákrytu, 
výpočtem izolimby a odvozením vztahů mezi naměřenými 
a teoretickými veličinami, např. porovnáním poloměru 
Měsíce, nebo porovnáním naměřeného a vypočteného ča
su zákrytu. Závěr kapitoly je věnován numerickýmapli
kacím. 

II. kapitola: Zatmění Slunce. V úvodu kapitoly autor 
popisuje podmínky zatmění, jejich periodičnost a vý
znam pro ,~eodézii. Stejně jako v prvé kapitolt:l je zde 
věnována pozornost Besselově a zdánlivé rovině, tento
krát použité pro výpočty zatmění. Opět jsou zavedeny po
třebné pravoúhlé souřadnice Slunce, Měsíce a stanoviska, 
spolu s jejich časovými změnami a základními rovnicemi 
pro zatmění Slunce. Pro usnadnění předpovědi časů kon
taktů a pozičních úhlů jsou uvedeny používané Besselovy 
élementy. Na tuto část navazuje výpočet předpovědi za
tmění s numerickými příklady. 

V ročenkách je pro každé zatmění uváděna mapa 
průběhu zatmění. Následuje proto její podrobný popis 
se všemi důležitými pojmy, popisem a výpočtem izočár 
charakterizujícími průběh .sledovaného jevu. Tuto kapi
tolu opět uzavírá jako v prvé kapitole odvození vztahti 
mezi naměře.nými a teoretickými veličinami a numerické 
aplikace. . 

III. kapitola: Paralaxa Měsíce a měsíční komory. Teorie 
pro tuto kapitolu, již známá z minuléhó století, byla roz
pracována teprve v polovině tohoto století a prakticky 
využita při měření měsíčními komorami. V porovnání 
s předchozími dvěma kapitolami přináší tato nejkonkrét
nější výsledky. 

Podkapitoly jsou seřazeny následovně: využití parala
xy Měsíce, seznámení se základními pojmy, vliv paralaxy 
na rovníkové souřadnice a zavedení pojmu dynamické 
paralaxy. Jsou opět odvozeny vztahy mezi naměřenými 
a teoretickými veličinami tzn. sestaveny rovnice oprav, 
spolu s geodetickými a astronomickými diferenciály para
laxy Měsíce a jejich aplikacemi pro potřebu geodézie 
a astrometrie. Kapitolu uzavírá popis dvou měsíčních ko- . 
mor autorů W. Markowitze a A. A. Michajlova a popis ce
lého pracovníhO postupu s komorami až po vyhodnocení 
fotografické desky. Jsou uvedeny rovněž numerické vý
sledky. 

Do skript "Úvod do kosmické geodéZie 1. díl" jsou 
tedy zahrnuty metody zabývající se studiem využití při
rozených přírodních kosmických jevů pro řešení základ
ních úloh geodézie. Autorova hluboká znalost astrome
trie a problémů vyšší geodézie spolu se srozumitelným 
výkladem, jednotným označením, doplňujícími názornými 
obrázky a seznamy použité literatury, činí skripta velice 
zdařilými. Jsou vhodná nejen pro studenty, ale i pro od
borníky z řad geodetů, pracovníky lidových hvězdáren a 
další zájemce o tento obor. 

" Ing. Jan Hampl, 
Observatoř astronomie a geofyziky, ČVUT v Praze  
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70 let akademika Aloise Zátopka 

92 Zátopek: 550.3 

Praf. RNDr. Alais Z á t a p e k, DrSc., se naradil 30. 
čeirvDa 1907 v Zašové na Maravě. Pochází z asmičlen

né radiny, jehO' atec byl kameníkem. Již ad svých 13 
let se na studiích živil zcela sám kandicemi, hudbau a 
a prázdninách manuálními pracemi v lamech a dře

vařských závadech. Pa maturitě s vyznamenáním na' 
reálném gymnáziu ve ValaŠském Meziříčí vstaupil na 
příradavědeckou fakultu Karlavy univerzity. Studaval 
matematiku a fyziku. JehO' učiteli byli tehdejší zname
nití prafesaři" matematiky K. Petr, B. Bydžavský a fy
ziky F. Záviška, A. Žáček. Vysakaškalská studia ukan
čil ravněž s vyznamenáním. Pa vykanání základní va
jenské služby nastoupil jaka vědecký pracavník ve Stát
ním geofyzikálním ústavu. V race 1946 se habilitaval prO' 
abor geofyzika a stal se dacentem. Na Karlavě univerzi
tě půsabí dadnes. V race 1952 byl jmenaván prafesorem 
geafyziky a vedaucím geafyzikálníha ústavu Karlavy 
univerzity. 

Pravedl četná geamagnetická měření a mapavání a 
různé geaelektrické praspekční práce. JiŽ předtím byl 
pavěřen vedením celé českoslavenské seismické služ
by v rámci seismické služby světavé. Specializaval se 
hlavně jaka seismik a v tomtO' aboru také úspěšně 

pracaval badatelsky a vědecky. _Vypracaval mnažství 
znaleckých posudkft prO' čs. prftmysl a sacialistickau 
výstavbu. JehO' mnahaletá spalupráce s praxí je příklad
ná. 

Pozon.JIbatilné a neoby'čeljně ce-J;1II1é 'vý!Slledlky' jehO' práce 
učitelské, badatelské a vědecké byly aceněny nejen Kar
lavou univerzLau, ministcrstvemškalství a Ceskaslaven
skau akademií věd, a lr! také v zahraničí. Prof. Zátapek 
abdržel četná uznání, cpny a vysaká vyznamenání. Da
stal cenu ministerstva zdravatnictví za vypracavání teo
rie vertil,álníha seismokarcliagrafu a uznáÍlÍ minister
stva škalství za ariginální m:adifikaci tarsníha seisma
grafu a -tím ušetřené de'vizy. Za 'věde1clké vypracování 
seismioké charaMertstUky CeskO'sl-a'venslklEi mu byra v rO'
ce 1957 udělena státní cena Klementa Gattwalda. V race 
1960 abdržel Euleravu medaili Akademie SSSR a v ro
ce 1965 .medaili 'hlavníhO' města Skapje ad Makedonské 
skupštiny za osabní zásluhy a znavuvybudavání města 
Skapje, zničeného zemětřesením. Za zásluhy a vysakau 
škalu abdržel zlatau medaili Karlavy univerzity. Za vě

decké a pedagagické výsledky mu byl raku 1967 prapůj
čen Řád prácp. V race 1971 ministerstva kultury mu 
ude lila Kepleravu medaili za zásluhy a vědy -o Zehli a 
vesmíru. Prezídium ČSAV mu udělila zlatou čestnau 
plaketu "Za zásluhy o vědu a lidstva". U příležitasti 
500. výročí Koperníkava narazení abdržel Kaperníkavu 
medaili ministerstva kultury. 

Praf. Zátapek byl v I'. 1953 zvolen členem karespan
dentem a v·r. 1961l řádným členem-akademikem Ceska· 
slavenské akademie věd. Je členem zahraničních aka
demií a vědeckých spalečnastí: člen Spalečnasti seisma
logické prO' Ameriku, čestný člen Jednaty maďarských 
geafyziki\, řádný člen Ni;mecké příradazpytné akademie 
Leapaldina (NDR]. Obdržel také čestná uznání za prá
ce vykanané v orgánech OSN a UNESCO. 

Od jmenavání pra[()sarem v r. 1952 cílevědamě buda
val výuku geafyziky na matematicka-fyzikální fakultě 
Karlavy univerzity, kde vychaval řadu významných vč

dcckvc!l pracavníkú. Byl vedaucím katedry geafyziky, 
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předsedau VědeckéhO' kolegia astranamie, geafyziky, 
geadézie a metearalagie Českaslavenské akademie věd 
a předsedau Ceskaslavenskéha náradníha kamitétu gea
detickéha a geafyzikálníhO'. 

Akademik Zátopek je významnau světavau asobnastí 
v alJaru geafyziky, zejména seismalagie. Byl pavěřo
ván jaka expert mezináradními vědeckými úkaly, ze
jména při zemětřesných katastrafách ve Skapji, v Tu
recku a jinde. Má razsáhlé vědecké styky s mnaha vě
deckými pracavníky na celém světě. Také v SSSR má 
řadu addaných přátel. Ve vědeckém světě je vážen a 
uznáván a stále pavěřaván adpavědnými funkcemi. Na
.psala Ip-lťbHkorval :někalilk se!t oldlbornýc'h ·a vědeckých 

pajednání, z nichž nejméně 120 tvaří vědecké práce 
zcela půvadní. - Na~emu jubilantavi upřímně přejeme 
dO' mnaha dalších let dabrall vnější i vnitřní živatní 
pahadu a trvalé zdraví! 

Redakčnlrada. 

6S let Ing. Jaroslava Zouly 

92 Zoula: 5.27 

Zcela neakázale, tak, jak ta adpavíd,Í jeho povaze, 
aslavil dne 28. dubna 1977 významné úvaluí jubileum 
Ing. Jaraslav Zaula. Celon svau olibornou činnast věna
val práci prO' resart v ::lbaru mapavání a fatagrammetrie. 

Radák z Neratavic, vys>iuJllval zemiíl'lěřicl{é inženýr· 
ství na CVUT v Pra7e. Hneu po sla,!iÍdl nastoupil ke 
],atastrální měřické službě; zde pracaval na rllzných mís
tech a různých addělen,cll. V pavlilEJLn~ C;l leteCh do!'ře 
vystihl význam fatogrammetrl.'! pro rozvaj maponíní, 
a prata přešel tl.> fat'Jgrall1,'netl'ici"}h') atlj;';f·ní te)1(lE'i~í
ha GTÚ, kde. dabře uplatni' sv:; bahrlt{) zkušenasti z ma
pavání a deliminačních prací. V r. 1965 převzal vedení 
pravazu fO'togran1metrie, ktl?cý vedl až' do ra;;u 1072. 
V tél.a funkci dabře upl<ltnJ tW:} ocgéln1.za~nl ~cflOpnoó:ti, 
smysl pro p(l~údek na J1[,'lcm'i~ti :1 schapnost pracavat 
s kalektivem. FublIkoval řa:lu č\éinkft v Geodetickém 
a kartografickém abzaru a přednesl četné referáty na 
mnaha adbarných seminářích a sympoziích. 

Své síly věnaval nejen adbarné, ale i veřejné činnasti. 
Dělnický půvad a přesvědčení jej přivedly v r. 1948 dO' 
KSC. Zastával řadu veřejných funkcí, byl předsedau ko· 
mise prO' výstavbu MNV a členem kamise prO' výstavbu 
a energetiku ONV v Mělníce. Stál v čele kalel,tivu sou
těžícíhO' o titul BSP. 

Živatní jubileum slaví v plné svěžesti a pracovní ak
tivitě. Své dlauholeté zkušenasti uplatňuje nyní jakO 
spalupracavník SG v Mělníce. Přejeme mnaha dalších 
let ve zdraví a plném pracavním elánu. 

Redakční rada 

Ing. Ludvík Pozníček - SOročný 

92 Pozn1ěek : 528 

Oblast užitej kartagrafiea najmá mikragrafie v re
zarte Slovenského úradu geadézie a kartagrafie je spa
jená s menam Ing, Ludvíka P a zní č k a, pracO'vníka 
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n. p. Geodézia Bratisluva, ktorý tohoto roku 13. apríla 
rozšíri! rady paťdesiatnikov. 

Spojenie osoby jubilanta s rozvojom užitej karto
grafie a so vznikom reprografie v rezorte SOGK je zá
sluhou jeho dlhoročného štúdia, snahy po zvyšovaní si 
kvalifikácie, uvedomelého úsilia po zavádzaní výsledkov 
novej techniky do praxe a permanentného úsilia o ma
ximálnu náročnosť voči vlastnej osobe. Odborná čin
nosť Ing. P o zní č k a je zameraná najma na zavádza
nie a používanie nových, netradičných materiálov v kar
tografii a nových kartoreprodukčnýcn technol6gií na 
úseku spracovania máp vefkých mierok. 

Jubilant dlhé roky plnil a plní funkcie v SVTS, v Od
bornej skupine pre kartografiu, úspešne zastupuje SOGK 
v Komitéte pre rozvoj reprografie v ČSSR, aktívne pra
cuje vo výbore mikrografickej sekcie a je predsedom 
Odborného tímu geodézie a kartografie v Komitéte. 

Za svoju doterajšiu prácu prezident republiky mu ude
li! medailu "Za službu vlasti". Jeho činnosť v orgánoch 
Slovenskej vedeckotechnickej .spoločnosti bola ocenená 
udelením čestného uznania Mestskej rady SVTS Sloven
skej geodeticko-kartografickej společnosti. 

Pri prfležitosti životného jubilea prajeme Ing. P o z
n í č k O v i vera pevného zdravia a mnoho pracovných 
a osobných úspechov. 

Redaki5nd rada 

Ing. Milan Burša, DrSc., laureát Státní 
ceny Klementa Gottwalda 

92 Duroltt: 528.521 + 52 

IS 'Ulpiřímnau 'r:a!dostíjISlIl1e Iphjali IZlpirávu o tom, že v řa
dě n-ejl8\p-šfclh pracovníikůOSSR, 'vyznamenaných v před
IVelčer Slvátku prá'cel nej.vY'šš~mi Istátními IVylwameně!ními 
'a cenami 19tanul ta-ké d!louholetý praco,vník resortu 
ČÚGK, vědecký pracovník Výzkumného ústavuj geodetic
'kého, topog'rafického .a kartog,f'afidkého 'v :Prarze, nyněj· 
ší -vedO'ucí vě!deClký IplracO'vnílk Aist-ronomického ústavu 
CSAV soudruh Ing. Milan IBtUlrsa, DrSc. Udě.lením Státní 
ceny 'Klementa Gottwalda sel 'Soudruhu Bur'šovi dO',stalo 
o'cenění lj.eh_O IdloU!holeté ohětavé Ipráci -v OIblasti -výzku
mu Ivl,alsTIno'stí tíholvého Ipole Země 'a dalších IpléLnet sla
neční sousta'vy, IMe,ré nezi-štně a IS vel-kým 81Jltusiasmem 
za!svěclUje svůj celý ži_vot. Vy-znamenání s. Ing. M. Burši, 
DrSc. :Státní oenou Klementa Gottwal'd,aje pro nás tím 
rado'stněj.ší, že zálkladya pře'vážná ,část vědec'ké práce 
která je Mikovým ~piisobam lo'ceňována, vwikla a byla 
U!skuteIČ'llá,na IV Irámci našeho re'Smtu, na -p-l'acovištíoh 
Výzlkmmného ústavu geodetického, tOljJografic'kého a kar
tografildkéfio iV Pra:zel. Skromný -žálk nejlepších sovět
ský-ch plrofesorů IV čele s prof. Is·otovem se df.ky své 
hou-želvna-tostia neoby-čejlJlé pNi sta!' 'v průběhu doby 
prvořaldým světo'vým ,odborníkem v OIblasti te·orie tí'ho
vého pole a sljJoluzakladate,lem nového vědního odvětvi· 
-dnržicové geodé'zie. Jalho hlubocel teore~ioky založen.? 
rozsáh'lé 'vědeclké -p!rácejsou Ivýchodiskem ;pro stále se 
2ldokona1tu1jíeí potznávání vlas,tmostí Země a planet slu
neční soU'sta'vy.S:dílíme :prOlt-o. S Ivy.znamenaným jeho ra· 
dost s Mikovým uZlnáním jeho n8i1:lna:vné práoe a _pře'jem8 
mu Ulpříimně 'dallší Ipraco,vní úspěchy a vnit:l'ní u:Slpolko je
ní z ,jejich vÝ'sledků, Ikterré je, jalk ,všichni s. Bu!ršu zná· 
me, 'jeho nejj].elp'ší odměnO'u za 'vynalložené úsilí. Pi'ejem2 
mu pe'vné zdraví ,a ene-rgii do řelšení dalších úkolů, kt8' 
ré jsou významné a prospěšné celé československé 
vědě. 

Redakční rada 

OSOBNl ZPRÁVY 

Štátne vyznamenanie 

Ing. Jánovi Kukučovi, CSc. 


92 Kukuča: 528 

Brerztdent ČeSkosloVenskej socla'listickej 1r8lpubliky 
udelil Ik 1.a 9. mAju 1977 Ing. Jánoivi K ulku č- o v i , 
CSc., riaditelovi 'Vý!s:kumného ústavu geodézIe: a karto
grafie v Hl'atiJslave, štálme ,vyznamenante 

Za vynikajúcu prácu. 

S. Ing. Ku1kučo,vi, CSc. sa d-ostáJva táto lpocta za ~Ll1amně 
zásluhy o rotZIVo.j geo:déz.ie a Ikartoglrafie. Náš časopis 
má IdJvojnásolbn.ý Idfl'Vo'd Ik !raldosti, Ipretože :vyznamenaný 
sa úč:iillllle podiela na IP-rá'ci Geod,etické'ho '8 Ikall'Jtogragc
kého o!llzoru,keď alko idlhoroioný člen Redaikčnej rady 
a autOlI' odbomýoh lčlánkO'v 'Sa lalktívne 7lúča'Stňuje na 
'sklll'alitňO'vaní štrulktrúry -obsahu Inášho -odbO'l'1nj5Jho ča:>o 
pisu. 

'S Ir Id e Čin eb 'I a ho ž ei[ á m e. 

Redakčná rada 

KANDIDÁTSKEA HABILITAČNÉ 
PRÁCE 

528 (043) 

1. Obhájené na Stavebnej fakulta SVŠT Bratislava 

Kandidátske dizertačné práce: 

Ing. Jaroslav A bel o v i č: Posudzovanie presnosti me
rania v podrobnej trigonometrickej sietL 

Obhájená 28. 5. 1970 
Ing. Imricll Mli c e j: Štúdia banského mapovania na 

Slovensku. 
Obhájená 11. 1. 1972 
Ing. lozef Ha g a r a: Príspevok k te6rii a optimalizá

cii priestorovej aerotriangulácie na univerzálnom prí
stroji typu stereoplanigraf model C 5. 

Obhájená 20. 4. 1972 
Ing. Milan Háj e k: Možnosti pre stanovenie objektív

nych zásad redakčného a výtvarného spracovania máp 
s využitím automatizovaného záznamu. 

Obhájená 20. 4. 1972 
Ing. Viliam Ma g u I a: Príspevok k problematike vply

Vll prostredia na presnosť geodetických meraní. 
Obhájená 30. 6. 1972 
Ing. Ján S u I o: Štúdia zobrazovacích máp vefkýr:h 

mierok. 
Obhájená 30. 6. 1972 
Ing. Irena Mi t á š o v á: Automatizácia spracovania 

geodetických informácií pre mapovanie vo verkých 
mierkach. 

Obhájená 22. 2. 1973 
Ing. rozef Č e r ň a n s ký: Analytické určovanie prie

storovej polohy bodov v inžinierskej fotogrametrii. 
Obhájená 19. 2. 1976 
Ing. František K O' h ú t: Príspevok k problematike ste

reoskopického vldenia. 
Obhájená 9. 9. 1976 
Ing. lán P r a v d a: Metódy kartografickej interpretácie. 
Obhájená 27. 1. 1977  
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KANDIDATSK2 A HABlLITAČNÍ PRÁCE 

Ing. Anton Mel uš: Príspevok k racionalizácii mapo
vacích prác. 

Obhájená 27. 1. 1977 
Ing. Štefan Ž í hla v n í k: Zhusťovanie bodového pola 

v . zalesnenom území novými prlstrojmi a met6dami. 
Obhájená 3. 2. 1977 
Ing. Vlastimili S t a n ě k: Metodika merania a vyhod

notenia posunov sypaných prlehrad. 
Obhájená 3. 2. 1977 
Habllitačné práce: 
Ing. VllIam Ma g u I a, CSc.: Analýza a interpretácia 

výsledkov geodetických meraní. 
Obhájená 20. 6. 1974 
Ing. Ján Mel i c 11 e r, CSC.: Príspevok k metodike ur· 

čenia azimutu. .. 
Obhájená 2. 10. 1975 
Ing. Milan Há jek: Analýza systému kartografickej 

generalizácie. 
Obhájená 2. 10. 1975 
Ing. Irena Mi t á š o v á, CSc.: Zapojenie sústavy infor

mácií geodézie a kartografie do spoločenského infor· 
mačného systému. 

Obhájená 11. 10. 1975 
Ing. Jaroslav A bel o v i č, CSc.: Niektoré met6dy a 

presnosť merania triangulácie. 
Obhájená 11. 10. 1975 
Ing. Zbyněk Ma r š í k, CSc.: Integrovaná fotogrametric· 

kA metóda. 
Obhájená 25. 3. 1976 

2. 	 Obhájené na Ústave merania a meracej techniky SAV 
Bratislava 

Kandidátske dizertačné práce: 

Ing. Anna S lob o d o v á: Analýza závislostí niektol'ých 
chýb pri diskrétnych meraniach. 

Obhájená 1. 2. 1972 
Ing. Štefan P r i a m: Odhad presnosti elektronick'ícll 

diaikomerov. 
Obhájená 12. 10. 1976 

:'1. 	 Obbájené na Vysokej škole lesníckej a drevárskej 
VD Zvolene 

Habilitačné práce: 

Ing. Rudolf Ir ml e r, CSc.: Riešenie problému použiUa 
zvislej laty pri meraní nasadzovaclm dvojobrazovým 
dialkomerom pre účely polygonizácie a podrobného 
vymeriavania. 

Obhájená 17. 12. 1971. 

Poznámka: Podobný prehYad bol uverejnený v 3. čísle 
GaKO r. 1970. Písomné materiály kandidátskych tl Qablli
tačných prác sú uložené v lej organiz.Jcii, v I<torej Sll ko· 
nala obhajoba. 

Zostavil: Ing. Jozet Petrá!5, CSc., 
SVŠT Bratislava 

PŘEHLED ZEMĚMĚŘICKÝCH 
ČASOPISŮ 

G80dezija i kartografija, č. 12/76 

I V.!i !ll o V'8 ka j a, Z. 1.: Zdokolna~lo'vat organizátorskou a 

'výchovnou prácí vlpracovnlch ,kolektivech, 'S. 1-5. 


n a II i r č ev, A. M.: Sy'S-tém ,říze,ní kvality v provo-zu, 

s. 	 5-8. 

Geodetický a kartografic~ý obzor 
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Gel i_k o n o va, G.P.: Pod heslem "Pětiletce - úder· 
nickou Ipráoi, mi:st'ro-vstvía získávání mladýcb", !s. 9 
až 14. 

Mi ť Ik o ve c, iN. N.: Budování geodetické sílU! 2. řádu 
s použitím Tádiové'ho -dáLkoměru "Luč", s. 14~20. 

G e in i ke, A. A. - Lev i n, B. A. - Pro seč k in, N. K. 
- Rot € ln b e!r g, M. 1.: Prověrka číselnéhoautomaUc· 
kého refT,aktometru, s. 21-27. 

M o z ž uch i n, O. A.: Určování refrakčního koeficientu 
metodou meteorologických měření, '5. 27-32. 

Dem en ť e v, V. Je.: Možnolst použití laserů při nivela· 
ci, s. 33-37 

K la g r -a ma 11 (} v, R. A.: Pravítko sautomatiokou ce'n· 
tr.acípro -prověřování os pilířů, s. 37-39. 

I r i -n, L.B.: Stereoskopický vyz;načovací přístroj NT, s. 
39-44. 

'Ž ar n o v s k i j, A. A.: Využití projekcí řezů a stereo· 
gr.amů reliéfu k zobtr.azení topograftClké ,plochy Ipomocí 
počítače, s. 44-47. 

-S u ke n i .k, I. Ja.: Atlas "Dějiny KSSS". Otázky zpraco
vání a sestavení, s. 48---53. 

Go r d m ,3, n, L. M.: Otázky zho-tovování fotoma,pa sním
kfi še,[fu z dál-kO'vého p'růzkumu na 8. mezinárodní 
konferenci, '5. 54-58. 

Mi c h ,a I e v i Č, D. 5.: Nové -reprograJické materiá1y [\a 
výs'tavě "Poligrafbummaš - 76" v Leningr.adě, s. 58 
až 63 

-R y čk o v, 'v. V.: Sibiřský geodet N. D. Pavl-ov, s. 65-67. 
N.a 	 ,kolegiu Hlavní správy geodézie a 'kartografie při 

radě mini,strů SSSR 
-Smirnov, V. A. - Do,b,rynill1, G. K.: N3. třetím me

Zinárodním symposiu o důLním měřictví, s. 70. 
'B o g d a n o v, B. G.: Vědeckotechnická !konference 'v Ja

kutsku, :s. 70. 
,B u t k e 'v i č, A. V.: Republikový geodetický semitnář 

v Kyje~ě, s. 71. 
S m i T n o v, D. M.: Ex:pedice - 25 let, s. 71-73. 

Geodezija i kartografija, Č. 1/1977 

S i ga lov, V. M.: Rezervyzvyšováníp1roduktivity prá
ce, 's. 1-4. 

Semenov, V. O. - Sokolov, A. 1.: Některé otázky 
plánování polních topograficko-geodetických :prací, s. 
1l.....J16. 

Cll e i f ec, M. Je.: ROZVOj gravimetrických .měření prO' 
geodetické účely, s. 16·-28. 

K o nič e n ik o, A. A. - A b r.a m o v i č, B. L.: Komplex 
'programú pro zpracování výsled.ků trl.a,ngulačních mě· 
ření,s. 28-32. 

Bljumi,n., M. A. - Pozdnjako,v, Je. V.: Rozbor vý
sledků cejchování světelných dálkomě-rů SM-3, s. 32 
až 35. 

O P a l,e v, 1. 1. ...:.. Z a g o r u j k o, G. K.: Vytýčení hori
zontálního úhlu sezvýše.nou 'přesností pomoci teodo
litu T 30, s. 35-37. 

Ser d j u k o v, V. M. -O n i s k o, B. M.: Geodetická 
orientace stereoskopického modelu na univerzál-nic'h 
přistro.jích polmocí vlícovacích bodů polohově' a výš
kově určených ,k3rtometrie,ky, '5. 37-42. 

Dud i n ,o· v, V. N. - K r i š t,a f, '".J. A. - Jar o s I a v· 
s k i j, L. ,P.: Měření Isouřadnic fotografic'kyzobraze
ných obje.ktů metodami 'koherentní optiky, '5. 42-46. 

G o r š k o v, V. V.: Pokus o rozpr1aco'vání metodiky auto
matizovaného zhotovování mapy městského území, '8. 
46-53, 

P o s tni k o v, A. V.: PrO'blémy ,dějin kartog_r.afieahis
torické kartografie n3. 8. meziná.rodní kartografioké 
konferenci ICA, s. 53-58. 

lfina, A. A. -:- Kazancev, A. P. - StepBnov, 
1. N.: Metod.a vyhotovování tematických map s využi
t1m systému Cartimat III, s. 58-62. 

Denisov, 	V. Ja. - Spiridonnv, A. I.: No'vénO'Tmy 
pro nivelační přistrojea latě, '5. 62-64.  
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Jurovs'kij, Ja. I. - Prošljakov, V. P. - Gro
mo v, G. 1.: Příručk9. pro sestavování šikolnícl). ekono
mických map, s. 65-67. 

G a I o š in, A. I.: První všesvazová konference .o 'pro

blémech vědeckých výzkumu v oblasti pruzkumu ·a 

využití světového oceánu, s. 68. 


Fr o lov, Ju. N.: Konference o ma.pování podzemní·ch 
komuni,kací, s. 69-70. 

Geodezija i kar~grafija, Č. 2/1977 

K u t u z o v, 1. A.: Nové hranice rozvoje topograficko

-geodetické a kartografické vÝlroby, s. 1-12. 


L u k i d i, G. M.: Možnosti použití imitační model3.ce 

v technicko-ekonomic.kém ,plánování kartograUcké vý

roby, s. 14-18. 


O g ne v, V. O.: Polní kontrola a její ro,le při o,vlivňová
ní kvality, s. 19-21. 

Bor o d II I i n, G. 1. - Za r u 'b i n, B. 1. - K u 1 i k o v, 
V. I. - Č u pan o v, A.!.: Zobec.nění zkouš.ky využití 
d'álkoměru, s. 21-28. 

Maslenniko;v, A. S. - G,ričuk, Ju. ,P.:Cestyzvy
šování ípřesnosti měření pomo'cí leteckých fázových ra
diodálkoměrových systému, s. 29-34. 

Že 1e zn ja k, V. A.: P.řesnost určení tětivy metodou 
Vaisalaho., s. 34-37. 

Kr j uk o v, Ju. A.: Kontrola nivelaee 1. řádu, s. 37-40. 
Ma r k u ze, Ju. 1.: Ještě jednou o volbě vah 'při vyrov

nání kombinovaných sítí, s. 41-43. 
Bokov, M. A. - Pu:p;kov, Ju. A. - P.odojnikov, 

A. L.: Určení stabilní skupiny nivel9.čních značek, s. 
43-46. 

Se v č u k, P. M.: Ochrana geodetických bodu v prostoru 
uhelných 'pánví,s. 46-49. 

Pe tu c h o v, V. P.: Ge.odetické práce ,při montáži ,potru
bí na Čirrke.jské hydroelektrárně, s. 49-53. 

A b r a m o v, 'il. P.: Mikrokalkulačka "Elektr.onika B3-18", 
s. 	53-54. , 

Mi ť k o ve c, N. N.: Zkouška určení základu pro mapo
vání 'S využitím rádiového dálkoměru "Luč" a mikro
metrli, s. 54-59. 

N i z g u rec k i j, Z. D.: Automatické k,reslení plynulých' 
křivek při z,pracování map ·S izočar9.mi ,ak,reslení pro
filu na elektrok.oo.rdinátografech, Is. 59-65. 

Se rb e II j II k, S. N.: Automatické zpracování kontur a 
,plo'šných znaků při sestavování tematic,kých map, s. 
65-68. " 

Ni Ik i Š o v, M. 1.: ,Problémy zemědělské kartografie na 
mezinúrodní konfe.renci a výstavě map v Bud.apešti, 
s. 	69-72. 

Tabulky základníchdopustných hodnot při fotogrammet
rickém polohopisném a výškopisném zhušťování apěr
né sítě, s. 75--'-76. 

Tuš 	pro rýsování na film 'S matavýma lesklým pavr
chem, s. 76. 

G a r 08 v s k:i j, V. V. - Ta tar in c e v, L. M.: Nivelační 
přístraj NTK, s. 73-74. 

Geodezija, kartografija, zemeustrojstvo, č. 6/1976 

J QI n Č ev, V.: Digi'tá'Lní (;číselný l model regulačníhO' pIá
nu sídliště, s. 3-7. 

Žel j ,a z k o v, J.: Pře,snost .ote'vřeného vlaŽ€,n.éh,o' poly
gonu, s. 7-10. 
G e ni k e, A. A. - Z lot in, V. V.: ,Regionální l'ádiogeo
detickésítěza'kládané na geodynamických polygo
nech, 18. 10-12. 

K r a st e v, B.: GeodeUc.ké úkoly při další výstavbě hl9.v
ního města, s. 13-17. 

N,ace'v, 1.: Ge.odetiC'l,é znaky a sig,nály 'pro měření de
formací, s. 17-20. 

PŘEHLED ZEMĚMĚŘICKÝCH ČASOPISTJ 

Češ a n k o v, L.: Hranice efekiivníhapoužití laser,o·vých 
dostřeď.ovacích ·přístrojů ve stavebr.ictvf, s. 20-23. 

C vet 'k .o v, 1.: P.astvinné kamplexy -.- charakter, výmě
Í'aa p'l'OIjektování, s. 23-26. 

Lilo v, 1.: Správné umíiStění lm8úrních olbjektů -- uuie
žitá iPodmínk9. obrany 'půdv, s. :?::J-2,1. 

O j ul g e r o v, Si: Kr,ajinné malPování, s. 29-32. 
P·e t r ov a, Z.: P:a,zorovální zatmění Slunce bulbal'skými 

odbo'r,níky 29. 4. 1976, s. 32. 
O i m i t r o v, D. N.: TrigO'nametrioká ni'Velace při 'buda

vámí vypliíovacích trigolnometrických sítí V, VI., a VII. 
řádu, s. 33-35. ' 

And r e 'j e v, M.: Země'pisné mapy na soudo.bých· min
cích, s. 36-37. . 

C hr I s;t o ~ K.: Mezinárod'ní vědo8cká 'konference o po
zemkových úpravách a 'využití půdlThího fondu, s. 38 
až 39. 

Geodézia és kartográfia, Č. 1/77 

S o 6 s, G.: Otevření kosrnicko-geodetické observatoře, 
s. 1. 

Reg Ď c z i, E.: 100 lo8t maďarských .optic'kých závodů 
MOM, s. 2-,8. 

Bi r 6, P.: Výz,kum recentních pohybů zemského povrchu 
a dyn,amika země, s. 9-18. 

J o 6, 1.: Změna směru šíře'ní světelného p.aprsku vlivem 
gravitačního· působe.níslunce a její význam pro urče
ní zeměpisné polohy v geodetické astronomii, s. 18-21. 

Ha I m .o s, F. - S z á d' e c z k Y - Ka r d o ss, Gy.: Geo
detickýp.řevoddélek tětiv ,s. 21-24. 

Hal m a i, E.: Polní .komparátor nivelačních invarových 
latí, s. 25-28. 

N é met h, F.: Několik myšlenek k tvorbě map v bu
doucnosti, s. 28-31. 

Hr oe ln k 6, P.: Přev,o-z mezi městy Pesta Buda, p€vnost 
Buda a invalid.ovna v okrese Jászkun na Mikovíniho 
m9..pách, 's. 31-50. 

Á lm ár, 1.: KO'SIJllicko-geodetic:ká observatoř zasvěcena, 
s. 51. 

Hli n y i, E.: Mapy ve službác'h zemědělství, '5. 51-54. 
H a z a y, 1.: Galerie portrétú maďarských geodetů, :s. 54 

až 55. 
Bab 6 s, L.: Geodetická výuka na vysoké škale zahrad

ní architektury, s.56. 
V i r á .li h, D.: 70 let starý stromový signál v Šo'pmni, 

s. 57. 

V přípravě pro pří§tí GaKO jsou: 

KUKUČA, J. a kol.: Optimalizácia geodetických sietí 

PICHLÍK, V.: K experimentálnímu ověření poloho

pisné přesnosti topocartu a ortofotu na zkušeb

ním fotogrammetrickém poli pecný 

čapavÁ, D.: Tvorba a ochrana životného a krajin

ného prostredia v projekte pozemkových úprav 

na Slovensku 

FILIPSKý, L.: Radiální vyhodnocení digitálního mo

delu terénu 
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Vaše středisko Vám vybavíme nejmodernějšími přrstro' 
ji pro pořizování měřických snímků a pro vyhodnoceni 
snímků ve fotogrammetrii. 

Letecké snímkování 

Letecké měřické komory MRB 21/1818, MRB 11,5/1818, MRB 

15/2323 a MRB 9/2323, re~istrační statoskop, expozimetr oerolux. 

Labofat0rní technika 

Pi'istroj pro vyvolávání filmů EG 120, sušící skříl'í TS 120, elektro· 

nickú kopírka Elkop. 


Interpretace 

Pí·ístroj pra interpretaci snímků interpretoskop, prohlížečka filmů 


fotopret, stereopantometr, zrcadlový stereoskop, pomůcka pro in· 

terpretaci v poli topopret kapesní stereoskop. 


Překreslování 
Přesný pT-ekreslovač rektimat B, obkreslovoč leteckých snímků 
LUZ. 
Vyhodnocování leteckých snímků 
Přesný analogový vyhodnocovací přistroj stereometrograf F, ana· 

.Iogový vyhodnocovací přístroj topokort, soupravo pro diferenciál· 
ni překreslování topokart o ortolot. 

Pozemní fotogrammetrie 

Univerzální měřická komora UMK 10/1318, dvojitá měřIcká komo· 

raSMK 5,5/0808, fototeodolit Photheo 19/1318, analogový vyhod-. 

novací přístroj pro pozemní fotogrammetrii technokart. 


Analytická fotogrammetrie 

Přesný stereokomparátor stekometr, stereokomparátar Steko 1818, 

zařízení pro přenášení a vyznačování bodů s laserem transmark, 

registrační zařizení koordimetr F. 


Naše dlouholeté zkušenosti, doplněné nejnovějšími poznatky z ob· 

lasti měřící techniky poskytují záruku hospodárných pracovních 

postupu. 


Prosíme. navštivte náš stánek na XIX. Mezinárodním 
veletrhu v Brně od 14. 9. do 22. 9. 1977 

VEB Carl Zeiss JENA· DDR 

Německá demokratická republika 
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TECHNICKÝ SlOVNIK..c 
u 
Q) I. díl A-O 

>Vl II. díl P-Ja
> 
Q) Slovník obsahuje asi 93000 termínll ze všech oborů soudobé 

> techniky. Na základě excerpce moderní ruské a české litera

tury (periodické i neperiodické J ho sestavil a odborně upraQ) 
vil kolektiv více než 100 autorů a korektorů z vysokých škol, 

Q) výzkumných ústavú a výrobních závodů. 
~ 

c 
ro Překladatelům, dokumentaristům, studujícím a výzkumným pra
~ pracovníkům.
Vl 

O Druhé vydání tohoto. slovníku bylo rozšířeno o nové, 
-C konjunkturní termíny zvláště v těch odborných heslá

řích, kde došlo od roku 1968 ke změnám a výrazovému...J 
obohacení. Aktuální termíny byly do tohoto vydání zaI
řazeny z oborů, jako je strojírenství, stavebnictví, hor

Z nictví, gumárenský průmysl, tunelářství, letecký prů

Vl mysl, počítací technika, matematika, chladírenská tech

nika, cukrovarnictví, sklářský průmysl a obalová tech:::J 
nika. 

~ 


Toto třetí vydání vychází nezměněné.
:::J 
~ 


552 stran, váz. 95 Kčs (oba díly)
ro 
s... 
Q) Vydává SNTL - Nakladatelství technické literatury - Praha 

~ v koedici s nakladatelstvím Russkij jazyk -- Moskva 

...J 

Zde odstřihněte a pošlete na adresu SNTL - Nakladatelství technické literatury, odbytové odd., 
113 02 PDaha I, Spálená 51 

OBJEDNACí líSTEK 

Objednávám(e] závazně 


............ výtisků Rusko·český technický slovník I., II. 


Jméno a přesná adresa (čitelně], PSČ 

Datum Podpis 


