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Myšlenky Velké říjnové socialistické revoluce našly v odvětví geodézie a kartografie svůj první odraz v podobě Dekretu
o zřízení Nejvyšší geodetické správy, podepsaného V. I. Leninem dne 15. března 1919. Tímto dekretem byl vytvořen
centrální orgán státní geodetické služby sovětského Ruska a vymezena jeho úloha v rozvoji národního hospodářství.
Jubilejní 70. výročí jeho vydání dává vítanou příležitost ke zhodnocení jeho inspirujícího vlivu a příkladu sovětské
geodetické služby na poválečný vývoj geodetických služeb nově vzniklých socialistických států.
Dekret svým pojetím dokumentuje nezbytnost organizačního sjednocení různých složek geodetické služby pod státní
řízení do jednoho resortu. Dále dekret ukládá Nejvyšší geodetické správě zabezpečovat požadavky národního hospodářství na geodetické a kartografické práce v zájmu jeho plánovitého rozvoje a k tomuto účelu koordinovat geodetickou
činnost všech resortů, vydávat všeobecně závazné technické předpisy, plánovat výrobu geodetických přístrojů, organizovat výzkumné práce v oblasti geodézie a v návazných oborech, vést dokumentaci geodetických a kartografickýoh materiál:' a rozvíjet mezinárodní spolupráci s geodetickými organizacemi jiných států. Vedle úkolů státní geodetické služby
jsou v dekretu stanoveny i cesty a prostředky k jejich uskutečňování včetně organizace geodetické služby.
V této souvislosti je třeba zdůraznit okolnost, že Dekret o zřízení Nejvyšší geodetické správy byl vydán v době, kdy
mladá sovětská republika sváděla těžký zápas o svou existenci v bojích proti domácí kontrarevoluci i zahraniční intervenci, kdy národní hospodářství bylo rozvráceno válkou a obyvatelstvo strádalo hladem a zimou. A za této kruté situace
V. I. Lenin hledí již do budoucnosti, předvídá nezastupitelnou úlohu geodézie a kartografie v ekonomickém rozvoji
země, podepisuje dekret o vytvoření státní geodetické služby a v zájmu jeho bezprostřední realizace dokonce vydává
nařízení o demobilizaci geodetů sloužících v Rudé armádě. I tento příklad vypovídá o Leninově genialitě a jeho smyslu
pro koncepční a perspektivní řešení úkolů.
L ninův dekret a příklad sovětské geodetické služby inspiroval v 50. letech poválečného období ve všech socialistic·
I.ych státech včetně Oeskoslovenska k vytvoření geodetických služeb nového typu cestou sjednocování a soustřeďování
jejich roztříštěných složek pod státní řízení. Tento proces probíhal v jednotlivých zemích v závislosti ]V! s'P""ifických
podmínkách vývoje socialistické revoluce a znamenal vznik socialistických výrobních vztahů v ob"/a.flt~·
geodézie a kartografie. Vyt!'oření státních geodetických služeb v socialistických státech vedlo ke vzniku společenství geodetických služeb
socialistických států (GSSS) a stalo se též průvodním jevem vzniku světové socialistické soustavy. Od svého počátku
tvon společenství GSSS hlavní základnu mezinárodní vědeckotechnické spolupráce socialistických zemí v oblasti
geodézie a kartografie.
U plynuUi desetiletí přesvědčivě dokázala, že myšlenky Leninova dekretu přivodily intensivní rozvoj geodetických a
kartografických prací na území Sovětského svazu, které tvoří šestinu celkové plochy kontinentů. V této ~ouvislosti je
třeba vysoce ocenit skutečnost, že úkoly sovětské geodézie a kartografie byly vždy řešeny na vědeckých principech a
v úzkém spojení s praxí. Proto jejich výsledky patří i v celosvětovém měřítku k nejvýznamnějším a dosahují vysoké
mezinárodní úrovně. Díky tomu získal rozvoj sovětské geodézie a kartografie mezinárodní význam a ovlivnil pozitivně
vývoj odvětví i v dalších zemích, zejména poválečný vývoj v socialistických státech. Mezinárodního uznání zaslouží
především tyto výsledky:
Geodetická služba SSSR vypracovala principiálně nová řešení základních geodetických úloh. Mezi nimi lze jmenovat v prvé řadě vybudování moderních geodetických základů na území největšího státu světa a určení tvaru a rozměrů
zemského tělesa, známého dnes v celém světě jako elipsoid K rasovského. Na tomto základě byl vytvořen jednotný sou·
řadnicový a výškový systém nejen pro území Sovětského svazu, ale i pro další státy socialistického společenství. Mezi·
národní význam má dále stanovení střední hladiny moří a oceánů, vědecký výzkum dynamiky zemského povrchu
a řada dalších výsledků.
Sovětští geodeti a kartografové byli na světě mezi prvními odborníky, kteří výzkumně propracovali a prakticky
uskutečnili využití umělých družic Země při řešení úloh geodézie a kartografie. Nové vědecké obory - kosmická geodézie, kosmická kartografie a dálkový průzkum Země - se v SQvětském svazu dynamicky rozvíjejí na vysoké mezinárodní
úrovni. Zejména je třeba vyzvednout rozvoj v oblasti dálkového průzkumu Země z kosmu, dosažený v rámci geodetické
služby SSSR, který umožňuje již více než 10 let uspokojovat požadavky řady odvětví národního hospodářství na mate·
riály kosmického průzkumu fyzického stavu území, přírodních zdrojů, životního prostředí a dalších jevů. Nezištná
pomoc Sovětského svazu dalším zemím přispěla k rozvoji kosmické geodézie a dálkového průzkumu Země v mezinárodním měřítku.
Velkým podnětem mezinárodního významu jsou dále výsledky sovětské kartografie a z nich zejména tvorba jednotného
systému topografických map a rozvoj metod tematického a komplexního mapování. Výsledkem rozvoje v tomto oboruje
té! fada efektivních technologií tvorby a vydání map a atlasů včetně tisku mnohobarevných map se sníženým počtem
barev. Vědeckotechnický rozvoj sovětské geodézie a kartografie ovlivnil i konstrukci a výrobu geodetické, fotogrammetrické a kartografické techniky, cožje rovněž předmětem mezinárodního uznání. V geodetické a kartografické výrobě

1989/27

Geodetický a kartografický oblor
ro/lnik 35/77, 1989, /li.lo 2

28

se úspěšně využívají přístroje a zařízení, vyvinuté specialisty sovětské geodetické služby, jako elektronické dálkoměry,
fotoletecké kamery, fotogrammetrické přístroje, automatické registrátory měření, výpočetní technika a další prostředky
automatizace geodetických a kartografických prací.
Od vydání Leninova dekretu má civilní geodetická služba SSSR svůj samostatný ústřední orgán státní správy
nepřetržitě až dodnes. Nejvyšší geodetická správa se v průběhu uplynulých let změnila v Hlavní správu geodézie a kartografie při Radě ministrů SSSR, která řídí činnost státní geodetické služby v celém poválečném období. Také v rámci
současné přestavby sovětské společnosti bylo rozhodnuto, že Hlavní správa geodézie a kartografie zůstane ústředním
orgánem státní správy i nadále.
Ing. Bořivoj Delong, CSc.,
předseda redakční rady GaKO

Prof. Ing. Juraj Šuttl, DrSc.,
Ing. Gabriel Welss, CSc.,
Katedra merabtva
a geofyziky
Banrckej fakulty
Vysoke) Ikoly technlcke), Kolice

Vektorové určovanie bodov
v priestore

a voči začiatku O vektorom p. Medzi týmito vektormi
platí
V niektorých prípadoch periodického merania a určovania priestorovej polohy bodov, najma na výškových
objektoch, ktoré sú vo výstavbe, móže byť výhodné,
keď sa úloha rieši na základe uhlového merania (častejšie je k dispozícii presný teodolit ako presný svetelný
diarkomer, jednoduchšia je signalizácia objektových
bodov pre uhlové merania a pod.). Každá met6da,
ktorá spočíva na meraní osnov horizontálnych smerov
a zenitových uhlov, však vyžaduje, aby v okolí objektu bolo stabilizovaných niekofko bodov so známou
vzájomnou priestorovou polohou (zo stavenišťovej 10kálnej siete). Tieto body (referenčnéhody) Bi, i = 1,
2, ... n umožnia definovať vhodný objektový lokálny
pravoúhlý súradnicový systém (obr. 1), v ktorom by sa
vyhodnocovali merania a určovali súradnice pozorovaných bodov Pi, j = 1, 2, ... m, ako aj sledované
deformačné ukazovatele.
Jednou z met6d, pomocou ktorej (na základe vykonaných uhlových meraní na referenčných bodoch B;)
možno určovať súradnice X, Y, V objektových bodov
Pj, ako základných údajov k výpočtom ukazovaterov
a veličin charakterizujúcich prípadné priestorové zmeny objektu, je tzv. vektorová met6da. Jej princíp
a aplikácia pre spomínané účely budú v ďalšom uve·
dené.

P

= b + PB'

Vektor PB móžeme písať

PB

= Ip B I p'lJ = A p'lJ

ako súčin dížky vektora IpB I (ktoré budeme označovať
A) a jednotkového vektora P'1 tvaru

+ pyj + puk,

P'B = pxi

kde Px, py, Pv sú súradnice jednotkového vektora.
Na základe známych vzťahov medzi pravouhlymi
a sférickými súradnicami pre súradnice vektor P'1
platí (obr. 2)
Px

=

sin z cos a, py

potom jednotkový
braickom tvare

=

=

cos z,

P"n možno napísať v alge-

vektor

z a]

P'1 = [s~n c?s

SIn z sm a
cos z

p

= [~:] =

b

Vp

2. Urěenie vektora P priestorovej polohy bodu
Majme v pravouhlej karteziánskej súradnicovej sústave (obr. 2) referenčný bod B = (Xn, Yil, Vn), ktorého
pravouhlé súradnice sú známe. Jeho priestorová poloha
vzhfadom na za,čiatok súradnicovej sústavy O je daná
vektorom b. Nech je bod P objektovým bodom, ktorého súradnice v danej sústave je potrebné určiť.
Poloha bodu P je voči bodu B daná vektorom PB

sin z sin a, Pv

= [~:] +
VB

+

A [:~~ :
cos z

~?::]

=

A[:~:~~f::]'
COS

Z

Z rovnice je zrejmé, že na určenie súradníc Xp, Yp, Vp
je potrebné poznať súradnice XB, Y B, VB (tie sú dané),
koeficient A a smemík a, ako aj zenitový uhol zámery
B na bod P. Smerník a sa bez problému určí pomocou
meranej osnovy smerov na bode B (zámery na ostatné
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referencné a objektové body), ako aj známych smerníkov (v danej súradnicovej sústave) medzi referenčnými bodmi. Zostáva teda vhodným sposobom stanovit koeficient A, ktorý ako dížka vektora PB predstavuje priestorovú vzdialenost medzi bodmi B a P.

Z niekofkých

možných sposobov určenia koeficientu

A núka sa riešenie, ktoré súvisi spravidla s viacnásobným Ul'čenim bodu P, t.j. z niekofkých referenčných
bodov podfa danej situácie (obr. 1).
Ak. napr. bod Pi je určený z dvoch referenčných bodův Bl, B2, pre vektor Pi na základe (1) možno pisat
dve sústavy rovnic
Pi(l)

= [~:~] = [~:~]+
Vil

PHI)

AI [::

VBI

~~~:

cos

Zl

= [~::] = [~::] + AI[::::
Vi2

VB2

:~J'

"
"-

:~~ ::],

I
I

,

(2)

,,

(3)

,,

/

I /

"-

I /

'-</

(S)

,,
""-

cos Z2

"-

""-

kde AI' AI sú dížky vektorov PBli, PB2i z bodov Bl a BI
k bodu Pi. Keďže pre favé strany rovnic (2), (3) teoreticky plati

"-

,"" " , '.J/1/
IP)

Pi(l) = Pi(2)'
zo sústav (2), (3) plynie systém 3 lineárnych algebraických rovnic

AI sin

Zl

cos

0'1 -

A2 sin

Z2

cos

0'1

+X

BI

-

XB2 = O

.AI sin

Zl

sin

0'1 -

A2 sin

Z2

sin

0'1

+

YBI

-

YB2 = O,

+VBI-VB2=0
(480)

A

= [S~ Zl C?S 0'1- s~

Z2

C?S (12]

SIn Zl SIn 0'1 -

sm

Z2 sm

cos

cos

Z2

Zl

-

0'2

je matica koeficientov, lT = [AI' A2] je vektor neznámych a aT = [~X12' ~Y12' ~ V12] je vektor rozdielov
súradnfc východiskových bodov BI, B2• Rovnice (4)
obsahujú dve neznáme AI' A2, které možno určit tromi
riešeniami z troch dvojic uvedených rovnic. Ak. vezmeme napr. prvé dve rovnice, po ich rieŠ6ni plynie pre
jednotlivé koeficienty
(X

-

X

sin 0'2 - (Y B2 - YBI) cos
sin Zl sin (0'2 - 0'1)

(12

sin 0'1 sin Z2 sin

0'1

)

B2
BI
AI = ------.----------

(XB2

-

XBI)

- A2 = ----------------

(Y B2
(0'2 -

-

YBl) cos

0'1)

(5)
Podobne by sa mohli určit koeficienty AI' AI aj z ďalšich
riešenf.
Hodnoty AI' A2 z jednotlivých riešeni, t.j. možné
hodnoty AI<1)' AI(2)' Al(3) a A2(1)' A2(2), A2(3) zrejme nebudú
rovnaké, pretože veličiny 0', Z sú zatažené chybami,
ktoré sa v jednotlivých výrazoch pre AI' A2 prejavia
roznym spOsobom. V dosledku toho aj nllopr. vektory
Pil vypočitané podfa (2) a (3) J>omocou rOznych hod-
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nót koeficientov Al(J» Az(J» 1= 1, 2, 3 budú mať v malej miere odlišné hodnoty, vyvolané vplyvom meračských chýb zaťažujúcich merané horizontálne smery
a zenitové uhly. Preto je na. mieste vypočítať súradnioe každého bodu Pi, ktorý je obvykle určený z viacerých referenčných bodov Bit vyrovnaním.

.
iZ
(iJViJO'l)
-

4. Vyrovnanie

iJzz

o

matica, koeficientov.

súradnfe bodu

Jeden postup určenia odhadov súra,dníc bodu Pi
predsta,vuje riešenie koeficientov A na základe pa,rametrického vyrovna,nia, z rovníc (4), resp. rovnic rovna,kej štruktúry a.j pri váčšom počte referenčných bodov Bi (koeficientov Ai)' Iným riešením je získa,nie
vektora odha,dov súra,dníc bodu Pi

*c! =

Vektor odha,dov súradníc bodu Pi potom bude
*ci

= [XiI' Yil, Vil' Xiz, YiZ' ViZ]'

=

i]

= (ET Q;-l E)-l ET Q;-l c

*Vi
&

kovariančná

Z.ci

(6)

[*X*Y

i

[*Xi, *Yi, *Vi]

na zákla,de pria,meho vyrovnania pseudomeraní, pričom pseudomeraniami budú súradnice bodu Pi určené z jednotlivých referenčných bodov B1, v danom
prípade z bodov Bl Bz, t.j. v zmysle (2), (3)
CT

••• (iJViZ)
o

matica tohoto vektora

= *0';" Q.ci = *0';" (ET Q;-l

*0';"

=

yT Q~l

E)-l,

vII

je aposteriórna jednotková variancia pseudomeraní,
pričom I je stupeň volnosti (v danom prípade I =

= 6-1 = 5).

Funkcionálny model tejto odha,dovacej procedúry
možno vyjadriť podlilo
E(c)

Z uvedeného všeobecného postupu vektorového určenia priestorovej polohy bodov vyplýva, že vektory
odhadov súradníc objektových bodov Pi možno určiť
priamym vyrovnaním pseudomeraní,
ak body Pi
boli určené najmenej z dvojice referenčných bodov
Bi• Bezprostredné merania v takej sieti sa obmedzia
na meranie vodorovných smerov, resp. uhlov a zenitových uhlov. Dá Sil.ukázať, že prvky vektora * Ci'
t.j. vyrovnané súradnice sa určujú podlilo (7) ako všeobecné aritmetické priemery, ak v matici Qo je za·
nedbatelná
korelácia medzi meranými
prvkami.
Vplyv vertikálnej refrakcie je možné zohIadniť priamo
vo veličinách Z, alebo korekčnými členmi vo výškach

= **c = E Ci' **c = F (**0),

kde je:
*c y

vektor odhadov pseudomeraní,
E* ci - C - vektor opráv pseudomeraní,
E = 1
= [Eo] - jednotková matica

=

1

1

Eo

-

1
1
1

Vil> ViZ'

blokovej štruktúry
so subma,ticami Eo a vzťahy
c = F (o) medzi priamo meranými veličinami O~.l) =
= [0'1' Zl' O'z, Zz] a pseudomeraniami (6) sú dané rovnicami (2), (3), v ktorých za AI' Az Silodosadí podla (5).
Stochastický model vyrovnania móžeme napísať
vzťahmi
D(c)
kde je: Ec

-

O'~ -

Qc Qo -

= ~c = O'~Qc, Qc = ATQoA,
kovariančná matica vektora
pseudomeraní,
jednotková variancia pseudomeraní
(apriórna),
kofaktorová matica pseudomeraní
kofa,ktorová matica vektora priamych
meraní o,
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Měření základního výikového
bodového pole důlní pánve
a předběžné hodnocení jeho kvalityl)

Dr. Ini. Andrzej Stablewskl,
Ústav hospodáfské ,eodézle
Varlavské polltechnlky, PLR

Měření posunů je jedním z výrazných požadavků, slou.
žících ke stanovení vlivu důlní činnosti na zemský
povrch. Polská hornická prape za nejvýznamnější považuje geodetické metody, které (kromě nejmodernějších fyzikálních technik) umožňují nejdůkladnější
kvalitativní a kvantitativní popis změn polohy vybraných bodů terénu.
Nejdelší, téměř dvousetletou tradici mají geodetická měření svislých posunů, která se však omezovala
na určování poklesů jednotlivých budov nebo jejich
částí. Teprve v 50. letech našeho století započal na
některých dolech komplexní výzkum vlivů těžby
na. tvar zemského povrchu. V současnosti se tyto
práce v širším pojetí provádějí ve všech polských důl.
ních revírech.

s vlivem poklesu terénu během měření na výslednou
přesnost.

Tyto otázky mají velký význam při vyhodnocování
řezů, měřených pro vědecké účely.
Kvalita měření může být ovlivněna též poklesy
terénu, způsobenými nepřímými vlivy těžby, které
postihují během měření značnou část ZVSDP. Pro
snížení účinku tohoto jevu musí být měřické práce
provedeny v co nejkratším čase.
Konstrukce moderních geodetických přístrojů do
značné míry omezuje působení nahodilých chyb geometrické nivelace, ale ne vždy stejně účinně působí
na systematické chyby. Uvažuji proto takové měřické
postupy, které výrazně omezují vliv systematických
chyb při zachování vysoké přesnosti a rychlosti mě·ření.
V literatuře [2] bylo podrobně analyzováno několik
Hospodářské úkoly a naléhavá potřeba podrobného
ruzných postupů prací na stanovisku. Postup, oznavýzkumu jsou příčinou toho, že se v důlních oblastech
čený C, s pořadím záměr na pár dvoustupnicových
kromě státních výškových bodových polí nacházejí:
latí zl> Z2 - P2' PI (z ... vzad, p ... vpřed) je oproti
běžně užívanému po~adí PI - Zl' Z2 - P2 zhruba
- povrchové a podzemní výškové sítě,
020 % rychlejší.
- soustavy řezů pro výzkum deformací poddolovaUvedená práce dále doporučuje zavádět opravu
ných oblastí,
z teploty invarových pásů latí:
- protily pro sledování tektonické aktivity ve vybraných územích neklidu,
(Jj = (~t •. L Zl ~tp.L PI)'IX,
(1)
- vytyčovací výšk vé sítě průmyslových a k munálkde ~t. ~tp
rozdíl teplot při komparaci a měření
ních objektů,
vzad, resp. vpřed
- body základní výškové sítě důlní pánve (ZVSDP).
IX
součinitel teplotní roztažnosti.
ZVSDP tvoří kostru výškových sítí daného prostoRozbory [6] J. Tyry, prováděné ve státním základru. Nepřetržitě probíhající změny terénu si vynucují
ním
výškovém bodovém poli, jednoznačně nepotvrdily
její obnovu a sledování pohybů bodů z důvodu:
účelnost zavádění této opravy; je doporučována jen
- umožnění správného provádění vytyčovacích a do·
pro absolutizaci měření. Nepovažuji proto za nutné
kumentačních prací na povrchu i v podzemí,
ji zavádět při měření v důlních oblastech, s výjimkou
- získání informací pro vědecký výzkum posunů
velmi převýšeného terénu.
z hlediska. možných hydrogeologickjch a tektonicPodle výzkumuZ. Zllbka komparace latí, prováděná
kých vlivů,
jen před zahájením a po skončení měřické sezóny
- přesného stanovení deformací nadloží,
v terénu, nezajišťuje zachování jednotného rozměru
- preventivní ochrany území a objektů před negasítě. Sestrojil proto polní laserový komparátor latí
tivními vlivy důlní činnosti.
[5], který dovoluje zkontrolovat velmi rychle tzv.
laťový metr přímo v terénu se stejnou přesností jako
2. Metodika měření vysoké přesnosti v důlních revírech
v laboratoři. Komparátor je velmi vhodný, ale protože
je prototypem, je jeho běžné použití zatím nereálné.
ZVSDP je vytvořena nejen v oblastech, vystavených
Vhodným řešením je zřízení kontrolní základny
přímým i nepřímým vlivům dolování, ale i v přileh.
v terénu [1], na níž se nivelační soupravy ověřují
lých územích. Ze značné plochy sítě (často až stovky
opakovaně po několika dnech, protože nelze vyloučit
km2) představují oblasti, vystavené přímým vlivům
změny délky laťového metru skokem ani výskyt zbyt·
jen nepatrný zlomek. Proto v dalším textu vynechákových přístrojových systematických chyb. Pro omevám problémy, spojené:
zení těchto vlivů se doporučuje tzv. růžicové měření
nivelačních pořadů. Uzávěr pořadů je počítán z mě- s časovou závislostí měření a průběhu porubních
front,
ření prováděných různými měřiči s různým přístrojovým vybavením (stejné přesnosti). V důsledku
bude v celé síti hodnota středního metru přibližně
I) Práce vznikla v době vědecké 8táže na katedfe 8peciální
rovna pravému metru, systematické chyby budou
geodézie 8tavební fakulty ČVUT v Praze
značně sníženy a nabydou vlastností nahodilých chyb.
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Pro omezenívlivu systematických chyb na nivelační
měření s odvoláním na výše uvedené doporučuji:
- používat způsob měření na stanovisku označený O,
tj. s pořadím záměr Zl' Z2 - P2' PI,
- volit tzv. růžicový systém měření nivelačních
pořadů,
- zřídit v blízkosti měřené sítě kontrolní výškovou
základnu a přístroje na ní často ověřovat.

K výsledkům měření musí být před hodnocením
přesnosti připojeny opravy z komparace a teploty
a korekce pro převedení do zvolené výškové soustavy.
V rámci předběžného rozboru přesnosti (hodnocení
kvality) se pro vykonaná měření provádí:
- hodnocení přesnosti,
- posouzení homogenity souboru,
- určení systematických zkreslení. '
3.1 Hodnocení

přesnosti

měření

Hlavním úkolem je získání pokud možno objektivních hodnot vah pozorování. Klasickým, obecně používlJ,nýmzpůsobem hodnocení přesnosti nivelace je
v síti střední (jednotková) kilometrová chyba, stanovená na. základě tří zjednodušených Lallemandových vzorců [2] (při zachování symboliky autora):
lmo

= ~

V.~I.d: ].

Rozbory se proto omezují na určení jejich velikosti
a porovnání s mezními chybami. To je dalším argumentem pro používání tzv. růžicového měření nivelační sítě, jehož základní předností je to, že systemllo-'
tické chyby získají charakter nahodilých chyb.
Praxí potvrzený v7;tah

je doložen teoreticky. Je důsledkem hromadění zbytkových systematických chyb, závislých na délce.
Je třeba připomenout, že hodnoty středních chyb
lmo a 2mo necharakterizují kvalitu měřetlÍ celé sítě,
ale v případě lmo•
2mo potvrzují správnost jejich
provedení.
Rozhodujícímměřítkem kvality sítě je střední chyba
3mo, která zahrnuje prakticky všechny vnitřní i vnější
zdroje chyb. Mezi-prvé z nich řadím systematické
chyby a chyby nahodilé, spojené s technologií měření,
popsané v odst. 3.1. Ke vnějším vlivům patří především změny polohy nivelačních značek vyvolané důlní
činností, k nimž došlo v průběhu měření ZVSDP.
S ohledem na tyto skutečnosti se váha pozorování
stanoví následujícím vzorcem:
1
Pi

1

= (3mo)2.Li =

mf '

kde Li ... délka nivelačního pořadu mezi uzlovými
značkami.
Váha měření, prováděných pro určení svislých po.
hybů, se často určuje ze vzorce
1

rozdíl sdruženénivelace oddílu (mezi
sousedními nivelačními značkami)
délka oddílu
počet oddílů,

Pi
kde 3mos
n

kde LI
L
n

rozdíl sdružené nivelace úseku
délka úseku
počet úseků; kritěrium se doporučuje používat pokud n > 10,

apriorní střední chyba měření na 1 stanovisku
... počet sestav.

Vzorec (7) se používá v sítích, budovaných pro kon~
trolu speciálních objektů (budov nebo přehrad),
v nichž se značně liší délky pořadů. Ve velkých povrchových sítích se rozdíly délek vyskytují poměrně
zřídka a proto je účelnější určení váhy jako funkce
délky pořadu (6).
.
~
3.2 Posouzení

kde!
P

n

uzávěr nivelačního polygonu
délka polygonu
počet polygonů (pro n > 10 včetně obvodového polygonu).

Pro tato hodnocení byly např. Runem, Vignalem
a Zwonowemodvozeny další vzorce, udávající řádově
stejné hodnoty mo.
Polská nivelační instrukce G II [3] předepisuje
oddělené rozbory vlivů nahodilých a systematických
chyb. V žádné z dostupných prací jsem se nesetkál
alespoň se snahou o vyloučení systematických chyb
z výsledků měření, což je zřejmě zapřičiněno neznalostí celé skupiny skutečných zdrojů těchto chyb.

= (3mo.)2. n '

homogenity

souboru

měření

Předmětem zkoumáníje homogennostprůměrné střední chyby 3mo v rozsahu celé sítě. Rozbor je založen na.
předpokladu nezávislosti výsledků měření a normál.
ního rozdělení jejich nahodilých chyb. Dlouholetá
praxe potvrzuje, že tento předpoklad je obvykle
splněn.
Ztkladním požadavkem pro nivelování v důlních
oblastech je maximální zkrácení doby měření. Pro
organizační problémy pracovišť však není často splněn. Příkladem může být ZVSDP Lignicko-glogowské
měďné pánve, kde 40% měření pohybů v oblasti pohybů bylo v roce 1977 provedeno za 6 týdnů, kdežto
ve zbylé části za 10 měsíců.
Při značném časovém rozpětí pozorování vyvstává
problém: je možno síť hodnotit jediným parametrem
3mo, nebo je nutno sestavit tento parametr pro jednotlivé části sítě 1
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Rozdílnost empiric~ých disperzí dvou jednotlivých
částí pozorování se hodnotí testem F [4], v němž se
porovnává poměr
F

= (mo1~_
(moz)2 '

s kritickou hodnotou Fo Fisherova-Snedecorova
rozdělení, platnou pro hladinu významnosti lX a pro
daný počet stupňů volnosti. (Počet stupňů volnosti
stř. chyb 3m01' 3mo~ je roven počtu uzavřených nivelačnfch polygonů, z nichž byly vypočteny.) Pokud poměr
F překračuje. tabelovanou hodnotu Fo, není rozdíl
velikostí analyzovaných výběrových středních chyb
náhodný a je třeba, zamítnout nulovou hypotézu Ho
[(3m01)Z

= (Smoz)Z].

Nivelační síť je jednoduchou geodetickou konstruk·
cí, nejčastěji s homogenní strukturou. Přímo v terénu
je využívána možnost rychlých a snadných kontrol
měření, takže by hrubé chyby a omyly měly být
vyloučeny ještě před diskutovaným zpracováním.
Pokud by se důvod nesplnění (9)měl hledat v nesprávném určení vah, může být důsledkem nedodržení
předpokladu normálního rozdělení chyb v uzavřených
nivelačních pořadech, na jejichž základě byl počítán
parametr sítě 3mo (viz odst. 3.2).
Zápis (11) lze použít pro porovnání skutečného
a normálního rozdělení chyb měření pomocí tabelované hodnoty Pm tj. pomocí pravděpodobnosti náhodnosti hodnoty 0'0' získané z vyrovnání. Podle J.
Bóhma [7] při:

Pozitivní výsledek testu, tj. F;;;;; Fo, opravňuje
k přijetí jediné hodnoty 3mo jako charakteristiky
přesnosti měření v celé síti.
3.3 Vyrovnání

< 0,30
0,30 ::;; P
P > 0,70
P

měření

Vyrovnání nivelační sítě vyžaduje volbu I pevného
bodu s neměnnou výškou. Výsledkem vyrovnání jsou
ve smyslu MNe nejpravděpodobnější hodnoty měření,
nedeformované žádnými dodatečnými podmínkami,
pořadnice bodů a,jejich kovarianční matice.

~ vTpv;;;;; X~-r+l.

X~-r+1.1-"/2

Sb =

variance i té opravy, vypočtené
z vyrovnání; cov (V)ii = mf
kritická hodnota testu F pro počet
stupňů volnosti rI = I a r2 = n'
hladina významnosti testu.

po úpravě
X~-r+l.

1-,,/2 \ ::;; O'

n-r+I

-

::;;VI

n-r

=

IV n

0'0 -

disperze
v
VT

p. .
n-

n
r
lX

Xl

r

+

:os:

0-

0'0

IV

X~-r+l. "/2

n-r+I

I.

(10)

I

X~-r+l. "
I '

+

~T~:
I1

vektor oprav pozorování
transponovaný vektor oprav
matice vah pozorování
I ... počet stupňů volnosti (počet
na.dbytečných pozorování)
počet pozorování
počet bodů sítě
hladina významnosti testu XI
tabelovaná kritická hodnota rozdělení.

I V-~
I ?: IVFT!. rz/ '
cov (V)ii
oprava itého pozorování

(9)

,,/2 ,

shoda není
nastává dobrá shoda
dochází k velmi dobré
shodězkoumaných
souborů.

Z dříve uvedených důvodů v této práci neuvádím
bližší diskusi problému vyhledání pozorování zatížených chybami na základě hodnocení výsledků pozorování. Autorem jednoho z testů, umožňujících takový
rozbor, je W. Barda:

Kvalita tohoto vyrovnání je posouzena Pearsonovým testem. Při normálním rozdělení chyb měření má
součet druhých mocnin normovaných oprav rozdělení
XZ• Kritérium má tvar

IV

< 0,70

Splnění kritéria (12) opravami Vi při dané hladině
významnosti lX svědčí o přítomnosti hrubé chyby
v i·tém měření. Při vyhledávání chybných měření
vylučujeme především ty, jejichž hodnota Sb dosáhla'
největších velikostí. Tento postup má iterační charakter. Rozbor přesnosti měření geodetické sítě statistickými metodami musí však vždy uvažovat mož·
nost chybného rozhodnutí, jak vyplývá ze statistické
pravděpodobnosti přítomnosti chyb I. a II. druhu.

Metodika nivelačních měření v důlních oblastech,
uvedená v tomto textu, umožňuje rychlejší a přes.
nější provádění prací s vyloučením většiny systematických chyb. Předběžné hodnocení přesnosti měření,
založené na matematické statistice, poskytuje objek.
tivní lit přesné ocenění kvality měření.

Nesplnění kritéria (9) může nastat zejména v důsledku:
-

nedodržení předpokladu normálního rozdělení
měření
chybného stanovení vah
vzniku hrubých chyb a omylů.

(1] CIEŠLAK, J.: Wspólczesne problemy SleCI niwe.
laoyjnyoh, sborník; konference Wspólozesne prohle.
my sieci geode:l<yjnych,Polská akad,emie věd (PAN)
1977.
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Tiskárna BT 100 a kazeto pásková paměť
s tiskárnou SP 210 T

Již od počátku zavádění mikropočítačů na pracoviště
resortu geodézie přetrvávají starosti jak a kde zajistit vhodné periferní jednotky. Většina pracovišťí
disponuje mikropočítačem TESLA PMD 85 s TV
zobrazovací jednotkou a kazetovým magnetofonem,
zpravidla ne příliš vhodného typu, který byl původně
určen pro jiný způsob použití. Ti šťastnější se mohou
pochlubit ještě kartometrem, ojediněle se vyskytuje
v provozu někde i Minigraf nebo jiný podobný souřadnicový zapisovač. Trvalým problémem zatím zůstává přepis výsledků z obrazovky a grafické výstupy
vůbec.
Díky pochopení oddělení obchodně technické služby
k. p. TESLA Přelouč jsme měli možnost na našem
pracovišti ověř:t vlastnost zařízení připravovaného
do sériové výroby, mozaikové tiskárny BT 100, (obr.
1),která vznikla spoluprací výrobního závodu a Stře.
dočeského krajského klubu vědeckotechnické činnosti
mládeže při Městském domě pionýrů a mládeže v Be·
rouně a je určena široké obci majitelů mikropočítačů.
Hned první ZKouškyprokázaly, že jde o výrobek natolik zdařilý a atraktivní, že stojí za to, seznámit s ním
blíže naši technickou veřejnost. Přístroj náhodně
vybraný z výrobků ověřovací série pracoval po celou
dobu ověřovacích zkoušek naprosto spolehlivě a bez
nejmenších problémů.
2.1 Mozaiková
přístroje

tiskárna

různých symbolů generovaných počítačem. Tiskárna
je jednoduché konstrukce. Skládá se z mechanické
části, která zajišťuje posun papíru a posun vozíčku
s psací hlavou a z elektronické části, která řídí pohyb
mechanických částí podle příkazů počítače. Tisk postupuje po jednotlivých řádcích jemné grafiky a úhozem jehly psací hlavy zobrazuje určené body. Spolu.
práce tiskárny s počítačem probíhá formou dialogu.
Počítač provádí stálou kontrolu řádku a pozice psací
hlavy. Tím je zaručena dobrá kvalita tisku i v případě
zvětšení třecích odporů pohyblivých částí tiskárny
a zpomalení pohybu posunu.
Tiskárna pracuje s běžným kancelářským papírem
formátu A 4 o hmotnosti 70 až 80 g/m2, podloženým
uhlovým papírem. Použije-li uživatel slabšího papíru,
je možné zhotovit i několik kopií najednou. Rychlost
tisku udávaná výrobcem je 150bodů za sekundu, maximální počet vytištěných bodů v jednom řádku je
480.
•
Obsluha tiskárny je velicejednoduchá. Po odklopení
krytu je zpřístupněn pracovní prostor tiskárny (obr.
2), z něhož jsou viditelné dva kovové hřídele. Bližší'

BT 100, popis

Tiskárna BT 100je jednojehličková grafická jednotka,
vhodná pro připojení k počítačům, které jsou vybaveny paralelními vS,tupya výstupy, například PMD 85
a IQ 151. Pokud má počítač vyvedenou pouze systémovou sběrnici (počítače řady Sinclair), je nutné
použít paralelního rozhraní, třeba jednoduchého
interfejsu s MHB 8255 A podle [6], [7]. Tiskárna ne·
obsahuje žádný generátor znaků, uživatel není vázán
na používání standardních znaků, ale může využívat

1989/34

Geodetfckt a kartograflckt obzor
ročnfk 35/77, 1989, čfllo 2
35

je omezena,počtem bodů jemné grafiky, takže zobrazovací prostor obrazovky PMD 85 zaujímá na papíře
plochu 84 X 82 mm, což se při prvním zjištění nezdá
právě mnoho. Obavy ze špatné čitelnosti drobného
tisku, jak ukázala první zkouška, nebyly na místě.
Tichý chod tiskárny a velmi dobrá kvalita a čitelnost
vytištěného textu byly příjemným překvapením.
I když použitý systém tisku nepatří mezi nejrychlejší,
byla reprodukce textu asi 2,5krát rychlejší, než vypsání stejného textu souřadnicovým zapisovačem
XY 4130. Přepis zcela zaplněné obrazovky trvá u po·
čítače PMD 85 asi 6'40", při menší hustotě zobrazovaných bodů se doba tisku úměrně zkracuje.
10

LiIf·1

(:30) 2iZ,:1
"po ce t p rc. f i tu "; pp
Ii~ji=IIJT flpocet..
bodu
"iPb
POJ=;: 'J =:1 TO pp
tj

1:.3 IHPUT
14.
22

23 FOR x=l TO pb

hřídel je otočný a. je možno jej na,dzvednout. Slouží
jako součást transportního mechanismu pro posun
papíru. Vzdálenějšíhřídel je pevný, sloužíjako vodítko
pro papír a zároveň vytváří mechanický doraz pro
psací jehlu. Založení kancelářského papíru s uhlovým
(kopírovacím) papírem se provede tím způsobem, že
se po nadzvednutí volného hřídele oba papíry pod.
sunou pod oba hřídele tak, aby uhlový papír ležel
nahoře, aktivní stranou dolů. Úhozy jehly psací hlavy
jsou totiž vedeny zdola, z rubové strany tištěného
textu. Po založení papíru je možno na,hrát do počítače
řídicí program a zahájit práci. Zbývající technická
data: Tiskárna je vestavěna do plastové skříně o rozměrech 250 X 80 X 150 mm a má hmotnost asi 1,5
kg. Předepsané napájecí napětí je 22 V" -15, +10
%, efektivní odběr proudu ze zdroje max. I A.
2.2 Výsledky

ověřovacích

19· ..5.:··u(l'.;>~;"}".:i:l;

24. PRIr··j-r

AT

25

"u:::::" ,; LI ();

INPUT

26 PRINT

RT

27 NEXT x:
28
29

BEEP
CL::',

!

'::i )

1.9,5;"

NEXT Y

:1,4.1"

zkoušek

Tiskárna BT 100 byla ověřována v napojení na počítače PMD 85 verze I a DELTA. Pro provoz tiskárny
s počítačem TE8LA PMD 85 dodává výrobce krátký
řídící program PMD V.0 umožňující kopírování
(HARDCOPY) obrazovky. Program se nahrá.vá ve
strojovém kódu, v jazyku BASIC G se provede za·
voláním podprogramu příkazemUSR. Velikost tisku

Obr. 3 Počítal P MD 85 ve spolupráci s tiskárnou
RT 100

Obr. 5 Grafické řešení úlohy - HARDCOPY obrazovky
v měřítku 1: 1
Pokud jde o papír, lze k tisku použít prakticky každý, který je po ruce, ale doporučuje se buď přímopropisující papír, nebo papír kancelářský o hmotnosti
70 až 80 gfm2 podložený uhlovým papírem hmotnosti
14 gfm2• Při použití méně kvalitního papíru je nebezpečí zvýšeného znečištění prostoru psací hlavy.
V počtu kopií, které lze pořídit na jedno spuštění
tiskárny, se údaje výrobce v poskytnutých firemních
materiálech rozcházejí. Na základě výsledků prove·
dených zkoušek je možno uvést, že při použití 30.
gramového průklepového papíru podloženého 14gra·
movým uhlovým papírem je možno obdržet celkem
čtyři dostatečně kvalitní výtisky žádaného textu.
Uhlové papíry je možné použít vícekrát, obdobně jako
u psacího stroje.
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TE5LA Prelouc - BT 100 ** Test VUGTK 07.1988
TESLR
P.eLouc
ST
100

Tes t

*
BT 100 - ve ize V L 0 TE5LA Pre lou c 1988

*

TE5LA Prelouc
BT 100
Test VUGTK 07.1988

*

TESLR Prelouc - BT 100

**

*

Test VUGTK 07.1988

*
Test BT 100 - verze V 2.0 TESLR Prelouc 1988
TESL~ Prelouc BT

100

TE8LR Prelouc * BT 100
* Test VUGTK 07.1988 *
Obr. 6 Ukázka ruznýck typu písma. Na1wfe použito řídící1w programu RT 100 V 1.0, dole pak programu RT
100 V 2.0 s vlastním generátorem znakU (měřítko 1 : 1)
Poněkud zajímavější je použití tiskárny BT 100
ve spojení s inteligentnějšími počítači řady Sinclair
(Sinclair ZX Spectrum, Smclair ZX Spectrum +,
DELTA), kde řídicí programy využívají vyrovnávací
registr tiskárny (PRINTER BUFFER) a dovolují
použít dalších příkazů LLIST - v tomto případě
příkaz pro vypsání vloženého programu tiskárnou
a LPRINT - přímý výpis určéného textu, tabulek
apod. Pfi využívání příkazů LLISTa LPRINT probíhá tisk v celé šíři formátu A 4, tj . v šíři 480 bodů.
Pro počítače řady Sinclair dodává výrobce dva řídící
programy. Program BT 100 V 1. 0 slouží k řízení
činnosti tiskárny s využitím generátoru znaků počítače. Umožňuje HARDCOPY obrazovky, využívání
příkazů LLIST a LPRINT a obsahuje řadu dalších
řídících znaků pro ovládání tiskárny. Kromě posunů
dovoluje například použít zvětšené výšky znaků,
zvětšené šíře znaků, podtrhávání textu, použití tabulátoru atd. Řídící program BT 100 V 2.0 se liší
od předcházejícíhovlastním generátorem znaků, takže
oba programy nabízejí sortiment celkem osmi typů
písma (obr. 6).
.
U počítačů řady Sinclair jsme se zastavili proto, že
s počítači této řady je kompatibilní počítač čs. výroby
Didaktik Gama. Podaří-li se v blízké době vyřešit
napojení tiskárny BT 100 na tento počítač, bylo by
zřejmě vhodné uvažovat o možnQsti vybavení polních pracovišť zmíněnou počítačovou jednotkou. Autoři mají dobré zkušenosti s bateriovým provozem
počítače DELTA v polních podmínkách a předpokládají, že by podobným způsobem bylo možné časem
využít i počítač Didaktik Gama. Tiskárna BT 100
by v tomto směru byla vítaným doplňkem.
Pokud jde o problematiku počítače PMD 85, je
rozšíření programu umožňující výpis programů a tisk
textů možné, je však třeba provést určitý zásah do
systémů pamětí ROM k rozšíření tabulky příkazů
použité verze BASICU. V době provozních zkoušek
tiskárny byl ve výrobním závodě ověřován vzorek

upravených pamětí EPROM pro PMD 85 verze 2
Tak jako každý nový výrobek, má i tiskárna BT
100někter.édrobné nedostatky. Tak například by bylo
dobré, kdyby výrobce v budoucnu uvažovalo doplnění tiskárny o jednoduchou aretaci přítlačného
hřídele ve zvednuté poloze při zakládání papíru. Jde
o maličkost; mnohdy však není jednoduché jednou
rukou papíry s kopíráky založit. Druhým drobným
nedostatkem je nestejný krok· posunu psací hlavy
a posunu papíru, takže tisk je ve svislém směru poněkud "natažen". Ve velké většině případů tuto diferenci uživatel nepozná, patrný rozdíl v posuvech se
projeví tehdy; má·li tiskárna zobrazit kružnici.
3. Kazetopásková paměť s tiskárnou SP 210 T
Pro stálá pracoviště je možné doporučit další výrobek
k. p. TESLA Pfelouč, kazetopáskovou paměť s tiskár.
nou SP 210 T (obr. 7). Tento přístroj vznikl zástavbou
tiskárny BT 100 do volného prostoru kazetopáskové
paměti SP 210. Je vestavěn do kovové skříně O' roz-
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měrech 460 X 130 X 315 mm, jeho hmotnost je asi
10 kg. Zařízení je napájeno ze sítě o napětí 220 V,
příkon se pohybuje kolem 35 W. Kazetopásková
jednotka je speciální magnetofon určený pro použití
k osobním počítačům a mikropočítačům. Kromě ob·
vyklých funkcí kazetového magnetofonu - nahrávání,
přehrávání, rychlé převíjení vpřed a zpět, má navíc
možnost rychlého vyhledávání. Hlavní přínos představuje konstrukce elektronické části kazetopáskové
jednotky, která umožňuje ovládání všech uvedených
funkcí pomocí počítače, se kterým spolupracuje for·
mou dialogu, což při vhodně sestaveném programu
podstatně zjednoduší a urychlí veškeré práce s kazetopáskovou pamětí.

[1] Tiskárna Centrum T - 85, montážní závod, Středočeský krajský
klub vědeckotechnické
činnosti
mládeže při Městském domu pionýrů a mládeže
v Berouně
[2] Servisní návod pro mozaikovou tiskárnu BT 100,
Tesla Přelouč, k. p., OTS, 03.1988
[3] Servisní návod pro kazetopáskovou
paměť SP 210,
Tesla Přelouč, k. p., OTS, 1987
[4] Kazetopásková paměť s tiskárnou SP 210 T, návod
k obsluze, Tesla Přelouč, k. p. 1988
[5] Sinclair ZX Spectrum
programování
v jazyku
BASIC vyt. TOMOS Praha
[6] SOLDÁN, J.: lnterfejs s MRB 8255 A pro milkropočítač ZX Spectrum, Amatérské radio 6{85
[7] FORMÁNEK, P.: Tiskárna D 100 a ZX Spectrum,
Amatérské radio 7{87

V našem příspěvku jsme představili dva nové výrobky spotřební elektroniky koncernového podniku
TE8LA Přelouč, které by mohly VÝraznýmpodílem
přispět k plnění úkolů i na pracovištích našeho resortu. Nezbývá, než si přát, aby těchto a podobných
VÝrobkůbylo vždy na našem trhu dostatek.

LíTERÁRNf

RUBRIKA

BERLJANT, A. M.: KartograflěeskiJ metod issledovaniJ
(Kartografická
metoda výzkumů.) ,2. vyd. Moskva,
lzdatelstvo
Moskovskogo gosudarstvennogo
universiteta, 1988. 252 s., 87 obr., 7 tab., cena 3,10 ruhle.
(048)528.9

Právě před deseti lety vyšel poprvé tento pozoruhodný
titul, seznamující
čtenáře s kartografickou
metodou
výz~umů, o jejíž zformování a rozpracování jako součásti kartografie se v minulých třech desetiletích znamenitým způsobem zasloužila geografickokartografická
škola Moskevské univerzity. Význam sledované Berljantovy práce, oceněné v roce jejího vydání Anučinovou
cenou, byl pro. vysokoškolské
vzdělávání kartografů
i . p.ro odbornou praxi mimořác;lný a proto se nelze
d~Vlt, že byla brzy rozebrána. Její druhé vydání připravil autor v téměř shodném stránkovém
objemu jako
vydání první, ale zato s mnoha ůpravami, odrážejícími
výsledky procesu modernizace a komplexace této disciplíny. Celkový obsah díla je rozvržen do osmi kapitol.
V první kapitole je objasněn historický vývoj zaznamenaný ve využívání map, jenž sleduje postup od intuitivních
kvalitativních
metod přes kvantitativní
metody opírající se o metriku map až po zformování
srstémověstrukturních
metod směřujících k matema·
tICkok~rto.grafickému modelování reality. Výstižně se
ukaZUJe, Jak v tomto procesu vznikla kartografická
metoda výzkumů jako "metoda využití map ke vědeckému i praktickému
poznání jevů, jež jsou na nich
zobrazeny" a zároveň se identifikuje její místo v uceleném systému tvorby a využití map.
Druhá kapitola pojednává o principech kartografického modelování,
které představuje
"tvorbu,
analýzu
a přetváření kartografických
děl jako modelů objektů
a procesů realizované za účelem jejich využití k získÁ.ní
nových poznatků
o těchto objektech
a procesech".
Práce. tu identifikuje časoprostorovou podobnost (mapy
s reahtou), obsahovou shodu, abstraktnost,
selektivnost
a syntetičnost, měřítko a metričnost, názornost a pře-

Lektoroval:
Ing. Jil'f PechUek,
Geodézle, n.p., Opava

hlednost, jednoznačnost
a souvislost jako základní
vlastnosti mapy ve funkci modelu a vysvětluje umocnění
poznávacího potenciálu souborů map a atlasů dané jejich
systémovým propojením. Zabývá se zvláštnostmi
základních aplikačních kombinací kartografických
modelů s ideálními modely, experimentálními
modely
a aerokosmickými
modely a objasřmje
informační
vlastnosti map. V souvislosti s tím se rovněž prezentuje
teorie kartografického obrazu, řešící často diskutovaný
problém vzniku "přírůstku"
informace v mapě.
Ve třetí kapitole je v rámci systému kartografické
metody výzkumů podána klasifikace postupů analýzy
map, zahrnující
popisné postupy,
grafické postupy,
postupy grafickoanalytické
a matematické modelování
a souběžně je tu upozorněno na technickou úroveň
jejich realizace, představovanou
vizuálními, mechanizovanými, poloautomatizovanými
a automatizovanými
přístupy. Uvádí se detailní popis vybraných postupů,
přičemž hlavní pozornost je věnována jejich grafickoanalytické kategorii, zastoupené kartometrií
a morfo,'
metrií a dále matematickému
modelování, opírajícímu
se o metody matematické analýzy, statistiky a teorie
informace.
Čtvrtá kapitola se věnuje analýze jednotlivé mapy.
Jsou vysvětleny některé principy analýzy mapy bez
jejího přetvoření a dále objasněny
základní postupy
založené na přetvoření
mapy do formy usnadňující
analýzu. Uvádějí se typy transformačních
operátorů
a typy přetvoření
mapy (změna metriky prostoru,
transformace
struktury
znázornění, schematizace aj.)
a posuzuje závažná otázka reversibility jednou přetvo.
řených kartografických
modelů. Podrobně se pojedná.
vají metody rozkladu kartograficky zobrazených ploch
na trendovou a zbytkovou složku, založené na shlazování, aproximaci, průměrování a regresní analýze.
V páté kapitole je pozornost soustředěna na analýzu
souborů map a atlasů. Uvádějí se především principy
srovnávací analýzy map různých tematik a odtud vyvozené zákonitosti vztahů mezi jimi zobrazenými ob·
jekty a procesy, které mohou být kartograficky inter·
pret,wány mapami vztahů, mapami izokorelát, mapami
odchJlek od regresní plochy a mapami entropie obrysů.
Dále je pak pojednávána problematika analýzy časové
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řady map, studující dynamiku vývoje prostorových
a stavových charakteristik jevů. Poukazuje se na možnosti kartografické rekonstrukce minulých stavů reality
a zejména na progn6zování jejího budoucího vývoje
zvl~ště s využitím metody kartografické extrapolace.
Sestá kapitola se zabývá spolehlivostí výzkumů
realizovaných na bázi map, 'doprovozenou přehledem
možných zdrojů chyb. Specifikuje se kartografická přesnost výsledků kvantitativních
šetření na mapě a technická přesnost postupů analýzy map, použitých přístrojů a výzkumných metodik. Zvláštní pozornost je
zaměřena na identifikaci vlivu kartografické generalizace na kvalitu z mapy čerpaných morfometrických
a statistických ukazatelů.
V sedmé kapitole jsou pojednány otázky organizace
výzkumů na základě map, týkající se především racionálního uspořádání při nich realizovaných složitých
procesů přetvoření map a dále sledu etap kartografických výzkumů, zahrnujícího formulaci úkolu, výzkumnou přípravu, vlastní výzkum a posléze interpretaci
jeho výsledků. Dále jsou tu přehledně studovány předpoklady automatizace kartografických metod výzkumů,
zahrnující příslušné hardwarové prostředky (počítače,
počítačovou grafiku a systémy obrazové analýzy), informační zázemí (databanky a digitální modely složek
územní reality) a volbu vhodných směrů aplikace. V jejich rámci je pak mimořádný význam připisován kombinovanému využití map a aerokosmických
snímků
území, z něhož jsou zobecněním dále vyvozeny hlavní
rysy geoikoniky jako nové disciplíny kartografických
věd.
Závěrečná osmá kapitola patří přehledu základních
aplikací geologických a geofyzikálních map, map zemského reliéfu, planet, klimatických,
hydrologických,
oceánologických a pedologických map, map vegetačních, zoogeografických, kraj inných , lékařskogeografických a sociálněekonomických.
Z nového vydání sledované monografie vyzařuje
Berljantova láska k dané matérii a dovednost zprostředkovat ji bez zbytečného teoretizování na vysoké
vědecké úrovni. Sympatický je důraz kladený na tvůrčí
přístupy k využívání map v teorii i praxi, stejně jako
střízlivé hodnocení podílu této metody v celém komplexu metod zabezpečujících zevrubné poznání reality.
Zasvěcený čtenář při studiu dané knihy přitom s uspokojením shledává, že řada prezentovaných
inovací
v teorii sledované disciplíny pochází z autorovy dílny.
Recenzovaný titul však není jen vhodnou příručkou
pro všechny odborníky, kteří chtějí kvalifikovaně využívat kartografická díla ve svých poznávacích a rozhodovacích aktivitách.
Jeho nemenší význam spočívá
v tom, že je objektivním dobovým dokumentem zobrazujícím stav kartografické metody výzkumů docílený v polovině 80. let. Zároveň se v ní však zrcadlí i méně
rozvinutá stránka sledované kartografické discíplíny,
která si v budoucnu zaslouží intenzivní rozpracování.
Kromě některých Berljantem identifikovaných a nepochybně prospěšných rozvojových směrů lze za nosné
a určující považovat dva následující inovační kroky:
- rozvinutí studia morfostrukturních atributů kartograficky zobrazovaných jevů a procesů jako klíč ke
všestrannému rozvoji gnoseologického potenciálu mapy.
Přitom je nezbytné se opřít zejména o důsledné využití
existujícího topologického instrumentária soudobé geometrie,
- přestavbu dosavadních přístupů k automatizaci
jako prostředku rychlejší a rozsáhlejší realizace tradičních metod využití map do nové kvality, sledující
možnosti rozvoje netradičních metod. Skvělé příklady
takového přístupu nabízí nová Mandelbrotova fraktální
geometrie přírody.
Recenzent je upřímně přesvědčen, že si rostoucí
zájem o kartografickou metodu výzkumů vynutí třetí
vydání Berljantovy knihy a že v ní autor bude moci
odrazit i tyto perspektivní rozvojové trendy.

_
Ing. Jan Neumann, OSe.,
Ustav teorie informace a automatizace
ČSAV v Praze

Mapy pro hospodářskou výstavbu
KLAD LISTŮ ZÁKLADNÍCH MAP STŘEDNÍCH
M~ŘÍTEK-vměřítku
1: 2 mil., 7. vydánívroce 1988,
náklad 200 výtisků, rozměr 42,5 X 25,5 cm, cena 1,Kčs, distribuce: odbytová střediska map pro hospodářskou výstavbu n. p., Geodézie v krajích.
Obsah: na podkladu (okresní, krajské a republikové
hranice, okresní a krajská města) je zelenou barvou
vyznačen klad základních map od měřítka 1 : 50 000.

Tituly pro veřejnost
(Distribuci zajišťuje Knižní velkoobchod, n. p., Praha
především prostřednictvím n' p. Kniha)
Mapy

pro

turistiku

ZÁP ADOČESKÉ LÁZN~ - turistická mapa ze souboru č. 2 v měřítku 1 : 100 000, 3. vydání v r. 1988,
náklad 50000 výtisků (celkem 170 výtisků od 1. vydání), rozměr 84 X 42 cm, po složení 10,5 X 21 cm,
cena 8,- Kčs.
Rozsah: část pohoří Smrčiny a Český les, Slavkovský les,
Doupovské hory a Tepelská pahorkatina, sídla: Františkovy Lázně, Cheb, Sokolov, Chodov, Karlovy Vary,
Manětín, Horní Slavkov, Lázně Kynžvart, Mariánské
Lázně, Planá, Teplá, Toužim, Žlutice a Konstatinovy
Lazně.
Obsah - mapová strana: ostrovní turistická mapa (bez
zobrazení zahraničí), čtyřjazyčné vysvětlivky a návod
k používání turistických
značek v přírodě. Textová
strana: více než 240 hesel s turisticko-vlastivědným
obsahem.
BALATON - turistická mapa v měřítku 1 : 80 000,
1. vydání v r. 1988, náklad 60000 výtisků, rozměr
100 X 36 cm,po složení 12,5 X 18 cm, cena 9,- Kčs.
Rozsah: jezero Balaton a nejbližší okolí. Obsah - přední
strana: turistická mapa v měřítku 1 : 80000, vysvětlivky mapových značek, seznam zkratek použitých na
mapě. Zadní strana: plánky sídel Hévíz, Keszthely,
Tapolca, Balatonfiired, Balatonalmádi, Siof6k, BalatonfOldvár, Balatonszemes, Boglárlelle, Fony6d a podrobné
výřezy Badacsony
1: 38 000 a poloostrov
Tihany
1 : 36 000.
Zpracována ve spolupráci s nakladatelstvím Kartográfia Vállalat Budapest.
Plány

měst

BUDAPEST
plán města v měřítku
1: 15500,
1. vydání v r. 1988, náklad 30000 výtisků, rozměr
66 X 63 cm, po složení 11 X 21 cm, cena 10,- Kčs.
Obsah-přednístrana:
hlavní mapa v měřítku 1: 15500
zobrazující asi 30 % města a šestijazyčné vysvětlivky.
Zadní strana: 2 podrobné výřezy levobřežního a pravobřežního středu města v měřítku 1 : 10500, okolí automobilového okruhu Hungaroring
na okraji města,
přehledná mapka Budapešti v měřítku 1 : 175 000 a rejstřík ulic a náměstí v rozsahu více než 2000 názvů.
Zpracováno ve spolupráci s nakladatelstvím Kartográ.
fiai Vállalat Budapest.
Automapy
AUTOMAPA ČSSR - v měřítku 1 : 800000,12. vydání
v r. 1988, náklad 135000 výtisků (celkem 1 373 000 výtisků od 1. vydání), rozměr 96 X 52 cm, po složení
12 X 26 cm, cena 14,50 Kčs.
Obsah - mapová strana: silniční síť s čísly silnic, dálnic
a silnic evropského systému, vodstvo, lesy, sídla,
stínovaný terén, popis orografických celků a vrcholů,
značky hraničních přechodů, vybraných motelů, auto·
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kempů, benzínových čerpadel a kilometráž. Textová
strana: rejstřík sídel v rozsahu téměř 2100 hesel, tabulka
silničních vzdáleností mezi 22 městy s mapkou a 15 barevných fotografií.
AUTOMAPA ČSSR - příruční automapa v měřítku
1 : 500000, 1. vydání v r. 1988, náklad 80000 výtisků,
rozměr 76 X 70 cm, po složení 15,2 X 23,3 cm, cena
15,- Kčs.
Obsah: oboustranná automapa; podklad - Administrativní mapa ČSSR 1: 500 000 bez okresních a krajských
hranic doplněná motoristickým obsahem (výplně a čísla
silnic a dálnic, dálková kilometráž, silniční a železniční
hraniční přechody,
benzínová
čerpadla, nemocnice,
autokempinky a motely)
Všeobecně

vzdělávací

mapy

a atlasy

KAPESNÍ ATLAS SV11:TA- 12. přepracované vydání
v r. 1988, náklad 80000 výtisků (celkem 1 181 000 výtisků od 1. vydání), rozměr knihy 11 X 17 cm, cena
29,- Kčs.
Obsah: kartografická a geografická encyklopedie světa:
18 fyzických map včetně výřezů, 67 politických map
včetně výřezů, 4 plánky měst, astronomická
část,
100 stran geografického textu a 64 tabulek pro svět,
kontinenty a státy, 163 vlajek států a OSN, 52 stran
rejstříku zeměpisných názvů v rozsahu více než 12000
hesel.

Knižní velkoobchod, n. p., Praha - oddělení učebnic.
Obsah: 6 skládaných příručních map volně vložených
do kartonové
obálky vlastivědná
mapa ČSSR
1 : 1,5 mil. s mapkou Využití půdy, vlastivědná mapa
ČSR 1: 1 miL, vlastivědná mapa SSR 1 : 1 mil.,
obecně zeměpisná mapa Evropy 1 : 20 mil., vlastivědný
plán Prahy 1 : 75 000 s mapkou Výškové poměry Prahy
a vlastivědný
plán Bratislavy
1: 75 000 s mapkou
Výškové poměry Bratislavy.
EVROPA - POLITICKÁ MAPA - čtyřdílná nástěnná
mapa v měřítku 1 : 4 000 000, 1. vydání v r. 1988,
náklad 3370 výtisků, rozměr 155 X 174,5 cm, cena
210,Kčs, distribuce:
Komenium,
n. p., Praha.
Obsah: geografická síť, břehové čáry, hlavní toky, vodní
plochy státní hranice, bažiny a slaniska, 6 velikostí
sign.atur sídel, oázy, zaniklá města, železnice, silnice,
počátek splavnosti řek, přístavy, letiště, lodní linky
v mořích a oceánech s uvedením vzdálenosti v km,
názvy států, závislých území, vodních objektů, a ostrovů, zvýrazněna hlavní města, barevné výplně všech
zobrazených států, moří a oceánů.

Učebnice
KARTOGRAFIE
- autor: V. Hojovec a j., vysokoškolská učebnice pro studenty oboru geodézie a kartografie, 1. vydání v r. 1987, náklad 4000 výtisků, rozměr
knihy 16,6 X 25 cm, 520 str., 210 obr., 29 barevných
mapových příloh, cena 48,- Kčs, distribuce: Knižní
velkoobchod, n. p., Praha - oddělení učebnic.
Obsah: 3 hlavní části; I. část - topografická a tématická
kartografie - definice kartografie, vývoj kartografie,
definice mapy, atlasu, glóbu a jejich klasifikace, smluvené značky, zobrazení reliéfu, popis na mapách,
kartografická generalizace, redakční, projekční příprava
a postup zpracování kartografických děl, československá
státní mapová díla, využití dálkového průzkumu Země
v kartografii, počítačová kartografie, teorie kartografické informace, kartografické informační fondy, kartometrie, kartografické
metody výzkumu skutečnosti.
II. část - matematická kartografie ~ druhy souřadnic,
referenční plochy, důležité kartografické křivky, teorie
kartografického zobrazení a zkreslení, charakteristiky
základních druhů kartografických
zobrazení, obecná
teorie kartografických zobrazení a automatizace v matematické kartografii.
III. část - kartografická polygrafie a reprografie reprodukční fotografie, technologické postupy zpracování map včetně fotosazby, sítotisku, knižní vazby,
zpracování reliéfních map a glóbusů, řízení výroby map.

Mapy pro Jiné odběratele

Obr. 1
Foto: Roman Jelínek, GKP Praha, s. p.

Mapy a atlasy pro školy

STŘELA A HORNÍ BEROUNKA - dvoudílná turistická vývěsní mapa (turistická
orientační
tabule).
1. vydání v r. 1987, náklad 100 výtisků, rozměr 177,5 X
X 120,5 cm, neprodejná, vyrobena jako účelový náklad
pro ČSTV a Vládní výbor pro cestovní ruch.
Obsah: stejný jako příruční turistické mapy 3. edice, navíc znázornění turistických
značek používaných
ke
značení v terénu s vysvětlivkami.
Rozsah: západní
část chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko, Rakovnická, Plzeňská a Zlutická pahorkatina; sídla: Podbořany, Jesenice, Zlutice, Manětín, Plasy, Kralovice,
Rakovník, Radnice, Zbiroh, Hořovice a Strašecí.

SOUBOR VLASTIV11:DNÝCH MAP PRO 4. ROČNÍK
- 7. vydání v r. 1988, náklad 80000 výtisků, rozměr
publikace 21,5 X 30,5 cm, cena 16,- Kčs, distribuce:
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SKOKAN, L. HRALA, V. V1TVAROVÁ, 1.;
Geografie světového
hospodářstvi.
SNTL / ALFA,
Praha 1988. 308 str. textu + 16 str. místopisného rej.
stříku, 7 obrázků
+ 17 tabulek, cena 31,- Kčs.

Autorský kolektiv z Vysoké školy ekonomické v Praze
napsal "Geografii světového hospodářství",
která je
určena a schválena jako celostátní vysokoškolská učeb·
nice pro posluchače vysokých škol ekonomického směru,
ale také pro širokou veřejnost. Publikace a její roz·
sáhlý tematický
obsah chce systematicky
seznámit
studenty.ekonomy a naše občany s geografií - ekono·
mickou a politickou - celého světa a jeho hlavních re·
giónů a chce vzbudit zájem o soustavné geografické
sebevzdělávání. Publikace předkládá čtenářům sociálně
ekonomicko geografický vývoj světa a rozmístění
světového hospodářství
podle stavu zhruba z let
1980-1983.
Ve 13 hlavních kapitolách je ucelené zpracování geo·
grafie světového hospodářství, včetně Československa.
Je proveden rozbor jednotlivých odvětví národního
hospodářství států a popsány jejich mezinárodní eko·
nomické svazky.
V úvodní kapitole učebnice je charakteristika předmě.
tu a metod ekonomické geografie a čím se zabývá geo·
grafie světového hospodářství. Ve druhé kapitole je
popsán historický vývoj politické mapy světa a její
stav do r. 1985, avšak schází tu základní tabulka pře.
hled států a závislých území na současné politické mapě
světa s uvedením rozlohy, počtu obyvatel a. hustoty
zalidnění na základě statistik OSN. Kapitola "Životní
prostředí" by si zasloužila větší pozornost, zejména
rozšíření a příklady o porušování ekologické rovnováhy
ve světovém měřítku. Geografie obyvatelstva
ve
stručnosti zahrnuje reprodukci, porodnost, úmrtnost,
přirozený přírůstek, demografickou strukturu, migraci
a sídelní strukturu.
Základem učebnice jsou kapitoly 5-8: průmyslová
výroba, zemědělská výroba, doprava a mezinárodní
dělba práce a vnější svazky. Výstižně jsou popsány
význam a funkce průmyslové výroby ve světové eko·
nomice, její klasifikace a rozmístění. Je zdůrazněn
význam těžebního průmyslu a nerostných zdrojů, které
jsou však různě využívány ve vyspělých kapitalistic.
kých, v rozvojových a v socialistických zemích.
Základní význam a postavení v ekonomice má prů.
mysl energetiky, zahrnující především těžbu a zpraco·
vání ropy, zemního plynu, černého a hnědého uhlí
(u výčtu států s množstvím těžby však není uveden
rok) a elektrárenství. Hutnický průmysl vytváří suro·
vinovou základnu pro strojírenství a stavebnictví. Roz·
místění jak světové výroby oceli, tak hutnictví neželez·
ných kovů je nerovnoměrné a koncentrace metalurgie
se začíná měnit. Strojírenství je zde uvedeno jako ve·
doucí odvětví průmyslové výroby, které zabezpečuje
ostatní
odvětví národního
hospodářství.
Chemický
průmysl a jeho rozmístění, ať již v regiónech nebo stá·
tech, kde je soustředěna jeho výroba, má tuto výrobu
uváděnu v % opět bez vročení. Stručně jsou uvedena
odvětví: výroba stavebních 'hmot a stavebnictví, spo.
třební průmysl a potravinářství. Pozoruhodné je vyme·
zení hlavních oblastí průmyslové výroby.
Zemědělská výroba - základ obživy lidstva - má
svůj význam a postavení v ekonomice světa, ale má také
charakteristické
rysy rozmístění se značným vlivem
přírodních podmínek. Rostlinná a živočišná výroba
(včetně rybolovu) mají rozhodující význam pro záso·
bování a výživu obyvatelstva. Rozvoj výroby a pro·
hlubující se územní dělba práce si vynucují stálý vý·
znam dopravy a růst přepravy, ať již po moři, na pevni·
ně či v ovzduší.
Druhou základní částí publikace (kap. 9-12) je re·
gionální socio·ekonomická geografie rozdělená do tří
nosných kapitol, kapitalistické země (49 str.), rozvojové
,země (26 str.) a socialistické země (46 str.). Kapita·
listické státy jsou výstižně charakterizovány
přede.
vším po stránce ekonomické, ale i ideologické a sociá.lní.
Je poukázáno též na vnitřní ekonomické rozpory v rá.m·

ci kapitalistické soustavy mezi vyspělými kapitalistic.
~ými státy a rozvojovými zeměmi. USA jsou uvedeny
Jako ekonomicky nejsilnější kapitalistický stát a z dal.
ších průmyslově vyspělých států jsou popsány Německá
spolková republika, Francie, Vel. Británie, Japonsko
a Austrálie.
"
Socialistická světová hospodářská soustava má po.
drobně ~ozebránu ekonomiku a jsou vyzvednuty její
přednostI. SSSR jako představitel hospodářsky nejsil.
nějšího průmyslově zemědělského socialistického státu
je jako jediný schopný zabezpečit svůj rozvoj vlastními
přírodními zdroji. Ekonomika RVHP koncentruje více
než 1/4 světového průmyslového potenciálu a SSSR
1/5. Je charakterizována ekonomika evropských socia·
~istických států a také Číny. - Závěr knihy (kap. 13)
Je věnován Československu, kde nebylo možné provést
podr.ob~ějŠí ekonomický rozbor, a tak popis oblastí ne·
vystIhuje plně charakteristiku
jednotlivých krajů. Za.
řazení ČSSR mělo být v rámci kapitoly "Socialistické
země", kde je charakteristika
jednotlivých
středo.
evropských
zemí. Nedostatkem
publikace jsou
"obrázky" . kartogramy,
jejichž kresba a obsahové
zpracování jsou nevyhovující vzhledem k poslání a zá·
važnosti celé této publikace. U většiny dat (i tabulek)
schází vročení, což neumožňuje srovnání se současností.
"Geografie světového hospodářství" je značným pří.
nosem socio·ekonomické
geografii a je obohacením
tohoto druhu geografické literatury. Naší veřejnosti ji
lze jen doporučit.
RNDr. Jiři Novotný,
GKP Praha, s.p.

Seminár O interakčnom grafickom
systéme IGS-]

V dňoch 17.-21. októbra 1988 sa konal v Žiline celoštátny scmlnár "MlNI MIKRO '88" s odbornou
náplňou: "Interakěný grafický systém IGS-3".
CieIom seminára bolo oboznámiť verejnosť s grafickou
stanic ou GS-3 (CM 318) a s interakčným grafickým systémom 1GS-3. V programe seminára bol úvod do počítačovej grafiky, základné charakteristiky
worksta·
ti on - grafickej stanice GS-3, jej obsluha, režimy práce,
programové a technické prostriedky a programové vybavenie na báze normy GRAPHICAL
KERNEL
SYSTEM (GKS).
Grafická stanica GS-3 bol a vyhotovená pO,dIa vzoru
obdobných systémov firmy TEKTRON1X, a preto je
s ich periférami kompatibilná. Zostavenie GS·3 je na
principe multiprocesorových systémov s magistrálovou
architektúrou.
Má zabudované programové vybavenie
pre automatické testovanie. Grafická stanica využíva
16 bitové mikroprocesory a móže pracovať v autonómnom režime, alebo móže byť súčasťou interakčného grafického systému. Na spoločnej zbernici nadradeného
počítačs SM 52/12 móže byť pripojených až 6 staníc
GS-3. V spojení s nadradeným počítačom je práca stanice mnohokrát
efektívnejšia.
Základné programové
vybavenie je na. báze štandardu GKS úrovne 2b. Ůalej
programové vybavenie interakčného grafického systému
lGS·3 zahrňuje operačný systém VOS, relačnú databázu.
a sÝ!'!témovéprogramové vybavenie.
Grafická stanica GS-3 má vysokú rozlišovaciu schopnosť '1280 x 1024 bodov; rýchle vykresIuje vektory
(50 OOO/s);monitor sa dá prepínať do róznych režimov;
adresový priestor je 32 bitový obsahujúci cca 4 miliardy
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bodov, v dósledku čoho si zachováva zobrazenie vysokú
ostrost aj pri velkom zvščšení. Móžeme dosiahnuť
8·krát va.ČŠíobrázok,pričom si terminál stanice pamii.tá
prvý a posledné triobrázky. Grafická stanica umožňuje
prekrývanie obrazov, pričom možno definovať prioritný
obraz. Poskytuje oddelenú dialógovú oblasť a umožňuje definovat jej velkosť. Umožňuje súčasne pracovať
s 256 farbami z celkovej farebnej škály (cca 16 miliónov
farieb). Adresovatelný priestor - priestor normalizovanej obrazovky predstavuje4096
X 4096 bodov. Sy.
stémový procesor je na báze K 1810 VM 86 (I 8086)
s matematickým~?prdCeSorom
I 8087. Grafický procesor je vyhotoven}' na báze K 1804 VS 1 (AM 2901).
Kapacita systémovejpamate
je 288 kilobyte (KB) +
+ 800 KB a grafickej pamate štandardne rozšířiteInej
zo 640 KB (4 obrazové roviny) na 1,28 megabyte (8
obrazových rovín). Uhlopriečka obrazovky je 51 Cm.
Stanica GS-3 okrem raznych režimov práce poskytuje
možnosť vyhotovit si fond písma, ktoré je možné modifikovat, meniť jeho velkosť, sklon, rotovať s ním okolo
definovaného bodu a lubovolne ho posúvať po celej
ploche obrazovky. Všetky výpočty sa pritom vykonávajúna relatívny bod tzv.PIVOT
POINT, ktorým je
lavýspodný
roh ohraničujúceho
obdÍžnika znaku.
Súčasne je možné definovať znaky tak, aby presahovali
za hranicu tohto obdÍžnika; napr. u písmových znakov
s tahom pod riadok: "g, y, j ... " atd. Takýto fond sa
maže uchovávať na disku a rýchlo je možnésa k nemu
kedykolvek dostat.
Všetky základné funkcie pre textový a grafický vstup
a výstup v dvojrozmernom priestore vykonáva inter·
aktívna grafická knižnica (t.j. základné programové
vybavenie). Jej štruktúra
je založená na koncepcii'
navrhnutej v ACM SIGGRAPH Core systéme. Tento
systém podobne ako GKS sleduje nezávislosť na použi.
tom grafickom zariadení a vytváranie segmentovaného,
grafického výstupu. Interaktívna grafická knižnica bola
riešená ako univerzálne základné grafické programové
vybavenie pre administratívnu
grafiku a pre systémy
automatizovaného
projektovania.
Interaktívna
gra.'
fická knižnica je programový balík - knižnica relatívnych modulov,. implementovaný pod operačným syc
stémom VOS :>.7. ,Užívatelské programy využívajúée
funkcie knižnice musia byť 'zostavené v programovacom
jazyku FORTRAN, resp. v jazyku, ktorý využíva for·
tranovskú konvenciu pri odkazoch na podprogramy.
Ůalšie podrobnostisú
uvedené v zborníku vydanom
organizátormi podujatia,
"MINI-MIKRO
'88, Interakčný grafický systém IGS-3"·.
Záver
Istými nevýhodami systému (v súčasnosti) sú:
- v našich podmienkach" sa nevyrábajú
obrazovky
s hustotou 1024 X 1280 bodov,
- zariadenie GS·3 nie je zatial zavedené do sériovej
výroby,
- dodávky pevných diskov naši výrobcovi a zatiaI
nedokážu uspokojit,
- na našom trhu nie súzodpovedajúce periférne 'zariadenia ako napr.: tryskové tlačiarne na výstupe, resp.
"myši" na vstupe,
- s ohladom na stav pripravenosti výroby je nedosta·
tok aplikačného softwaru.
Napriek tomu ,stanica GS-3 je velmi výkonný grafický systém. Jeho cena cca 800000,Kčs s 10 % de·
vízovou účasťou ho robí vysoko atraktívnym. Pritom
je zrejmé, že takéto výkonné grafické systémy (s niekolkými mikroprocesormi)
nemaže nahradiť žiadny PC
(jeden mikroprocesor).
Zariadenie svojimi základnými funkciami, umožňujúcimi prekrývanie obraz ov, ich ll:vačšovanie, aktualizovanie a dalšie grafické operácie, ako i jeho vysoká rozlišovacia schopnost, zaraduje tento systém medzi progresívne prístroj'e s predpokladanou
možnosťou účelného použitia v oblasti geodézie a najma. kartografie.

Ing. Ondrej Ježek,
Výskumný ústav geodézie
a kartografie v Bratislave

.
ZO ŽiVOTA ORGÁNOV A ORGANI.
zÁclf REZORTU ČÚGK A SÚGK
Orientačné preteky bratislavských
organizácií rezortu SÚGK
[528:061.14( 437.6) ) :796.8

Orientačný beh je pretek, v ktorom je nutné vyhladať
v teréne stanovený počet kontrolných stanovíšť v najkratšom možnom čase. Pretekár musí podla zákresu
v mape prejsť všetkými kontrolnými
stanovišťami
v určenom poradí. Cestu medzi kontrolnými stanovišťa·
mi si volí podla: vlastnej úvahy. za pomoci mapy a buzoly. Správna orlentačná mapa Je vlastne velmi podrobnou topografickou mapou, v ktorej sú zobrazené pokial
možno všetky terénne a situačné tvary, vodstvo a prípadne dalšie objekty,
ktoré pomáhajú
orientácii.
Orientačné mapy sa pripravujú špeciálne pre ktoré· .
kolvek preteky.
Pre orienta?né preteky bratislavských
organizácií
rezortu geodézle a kartografie sa od 1. ročníka používa
základna mapa (ZM) ČSSR 1 : 10000 (2. vydanie) so
stavom z roku 1982.
Z poverenia predsedu komisie Slovenského úradu
geodézie a kartografie (SÚGK) pre brannú výchovu
Ing. Imricha Horňanského,
CSc., námestníka predsedu SÚGK, usporiadala branná komisia Geodézie, n.
p., Bratislava spolu so ZV ROH dňa 3. 6. 1988 z príle.
žitosti 43. výročia oslobodenia Bratislavy a celej našej
vlasti Sovietskou armádou IV. roěnik orientaěných pretekov bratislavských organlzácli rezortu geodézie a kartografte. Preteky sa uskutočnili v oblasti lesoparku
Malých Karpát, so štartom a ciefom pri hájovni Biely
kríž nad Račou.
Preteky po nástl!pe všetkých štartujúcich (obr. 1) za
účasti predsedu SUG~ Ing. Ondreja Michalka,
ná·
mestníka predsedu SUGK a predsedu komisie SÚGK
pre brannú výchovu Ing. Imricha Horňanského,
CSc., riaditefov bratislavských
organizácií rezortu a
dalších hostí slávnostne otvoril riaditef Geodézie, n. p.,
Bratislava, Ing. Rudolf Hlavatý.
Po slávnostnom otvorení boli odětartované v intervale štyroch minút hliadky vo vyžrebovanom poradí.
Každá hliadka dostala od rozhodcov pri povele "štart"
mapu (ZM ČSSR 1 : 10000) so zákresom štartu - ciefa
a očíslovaných kontrolných stanovíšť a štartovnú kontrolnúkartu,
do ktorej dvaja členovia organizačného štábu na každom kontrolnom stanovišti vyznačovali
razítkový znak, ako doklad o absolvovaní celej trasy
pretekov. Velitef hliadky po dobehnutí do ciefa odovzdal rozhodcom mapu a štartovnú
kontrolnú
kartu.
V jednotlivých súťažiach zvíťazili hliadky s najlepším časom. Vítazné hliadky získali vecnú cenu a diplom,
hliadky na 2. a 3. mieste dostali diplom. V súťaži o naj.
lepšiu organi:l<áciu.:l<ískalavíťazná organizácia putovný
pohár predsedu SUGK a diplom, organizácie na 2. a 3.
mieste dostali diplom.
Preteky boli skončené slávnostným vyhlásením a od·
menením najlepších hliadok. Vecné ceny a diplomy
odov:l<dali najlepším hliadkam Ing. Rudolf Hlavatý,
riaditef Geodézie, n. p., Bratislava a Ing. Jozef Brúak,
predseda ZV ROH. Putovný pohár pre najlepšiu organizáciu odovzdal Ing. Ondrej Michalko,
predseda
SÚGK (obr. 2), ktorý v krátkom príhovore kladne
zhodnotil celé preteky a zvlášť vyzdvihol preh1benie
brannej zdatnosti pri pretekoch. Gratuloval viťazom,
pochválil čestné športové súťaženie všetkých účastníkov a vyslovil uznanie organizátorom za dobrú prípra.
vu a technické zabezpečenie.
PrehIad výsledkov:
Muži

do 40 rokov

(štartovalo

6 hliadok)

1. Geodézia, n. p., Bratislava (Ing.
Mikóczi, Ing. E. Ondrejička)
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Obr. 1Pretekári
pretekov

pri slávnostnom

otVUIt"H une,..a6ných

2. Geodetický ústav, n, p., Bratislava~GÚ
rik, B. Kollárik, V. Kremel)
3. Slovenská kartografia, n. p., Bratislava
Dzubina, RNDr. J. Šipoš, J. Žídek)

(P. Kalia1:00,31 h
~ SK (P.
1:04,30 h

1. Geodézia, n. p., Bratislava (Ing. S. Kováč,
Ing. ~. Michalík, Ing. R. Talo)
1:20,54 h
2. SK (D. Páleníček, J. Ščipák, prom. geogr.,
J. Tyko)
1:24,55 h
3. Správa geodézie a kartografie v Bratislave ~ SGK
(A. Gavliak, Ing. J. GerMk, Ing. M. Masár) 1:40,28 h
Ženy (štartovalo 6 hliadok)
1. Geodézia, n. p., Bratislava (I. Daučíková, K.
Nékyová, Ing. A. Solčányiová.)
0:55,43 h
2. Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
(Ing. M. Dubovcová, JUDr. Z. Hvozdíková, A.
Slobodová)
1:01,58 h
3. SK (Ing. 1. Doluvodská, O. Jakubcová,
Ing. M. Potočárová)
1:06,5~~h
Najlepšia,
predsedu
1. Geodézia,

2. SK
Obr. 2 Ing. Ondrej Michalko, predseda SÚGK, odovzdáva
diplomy najlepšim organizáciam
Snímka: Ing. M. Hudec, Geodézia, n. p., Bratislava

3. SGK
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orga,nizácia
SUGK:
n.

p.,

~

o

Bratislava

3:00,37 h
3:36,18 h
4:09,12 h

Ing. Ivo Valentovié,
Geodézia, n. p., Bratislava,
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9. ročnfk ~achovéhoturnaja geodetov
a kartografov
[528:061.1[437.6] 1:794

Šachový turn~j geodetov a kartografov
o Putovný
pohár riaditela Geodézie, n. p., Plzeň, ktorý sa zrodil
v roku 1980 z iniciatívy tamojších šachisto v, po prvý
raz prekročil hranice rezortu ČÚGK v roku 1985 - op ať
v Plzni - ked na_ňom privítali jediného účastníka zo
Slovenska, Ing. Stefana
Priama,
CSc., pracovníka
Výskumného ústavu geodézie a kartografie v Bratislave
(VÚGK). Na dalšom ročníku v Liberci (1986) sa už
zúčastnili kompletné družstvá VÚGK a Geoqézie, n. p.,
Bratislava a v Přerove (1987) družstvo VUGK.
Usporiadatelia
9. ročníka - vedenie VÚGK a ZV
ROH pozvali na stretnutie, najlepší9h šachistov
z organizácií oboch rezortov - ČUGK a SUGK - a tak
tohoročný turnaj geodetov a kartografov,
ktorý sa
konal v dňoch 16 -17.
9. 1988 v Bratislave, možno
plným právom označiť za celoštátny. Hoci z povodne
prihlásených 8 družstiev v poslednej chvíli dve druž·
stvá svoju účasť na turnaji odriekli, na dramatickost i
súťažp
neubralo.

družstiev dostali prvé tri družstvá diplomy a ich čle·
novia upomienkové predmety.
Osobitnú cenu za fair play by si zaslúžili členovia
družstva Geodézie, n. p., Opava, ktorí po vzájomnej
dohode a so súhlasom ostatných účastníkov doplnili
nekompletné
družstvo
usporiadatefskej
organizácie
vlastným náhradníkom.
Ich príkladný športový čin
si zaslúži pozornosť aj preto, že prípadné víťazstvo
opavského družstva na tomto ročníku by bolo už piatym
celkovým víťazstvom v hist6rii turnaja
o putovný
pohár a znamenalo by definitívne získanie tejto trofeje.
Organizátori 9. ročníka šachového turnaj a geodetov
a kartografov aj touto cestou dakujú účastníkom za
čestné športové zápolenie a sú presvedčení, že aj táto
akcia prispela k lepšiemu vzájomnému poznaniu autu·
ženiu priatefských vzťahov medzi geodetmi a kartografmi oboch našich rezortov.
Ing. Ján Pecár, CSC.,
VÚGK v Bratislave
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Obr. 1 V 8úfaži jednotlivcov bol ďalším 8úperom Ča8...
Snímka: P. Oula, VÚGX v Brati8lave
V piatok popoludní sa v hlbokom sústredení nad Ša·
chovnicami skláňalo 24 účastníkov v súťaži jednotlivcov
(obr. 1) v bleskovom šachu. S napiitím sa očakávalo, či
Bohumír Walowý'zo Strediska geodézie (SG) v Karvinej
(Geodézie, n. p., Opava) obháji víťazstvo z predchádza.
júcich dvoch ročníkov. v:: prípade víťazstva by sa totiž
stal držitelom putovného pohára súťaže jednotlivcovo
Súťaži]o sa švajčiarskym systémom na II kol. Výsledky
sa priebežne spracúvali na mikropočítači SHARP MZ
700, ktorý niekolko sekúnd po vložení výsledkov zá·
pasov jednotlivých dvojíc vytlačil poradie po každom
kole a zostavil dvojice do dalšieho kola. Po štvorhodino·
vom tuhom a vyrovnanom boji sa víťazom 9. ročníka
šachového turnaj a v súťaži jednotlivcov stal Jiří SteWík
zo SG Kutná Hora (Geodézie, n. p., Praha). Na druhom
mieste skončil Bohumír Walowý a na treťom Ing. Lubo·
mír Krňávek z Geodézie, n. p., Praha.
V sobotu ráno prebiehala súťaž družstiev systémom
"každý s každým". V piatich kolách sa stretli štvorice
šachistov v súťaži o putovný pohár pre víťazné družstvo.
Boj o popredné umiestnenie
bol podla očakávani&
opať vefmi vyrovnaný. Víťazstvo strhli na svoju stranu
šachisti z družstva Geodézie, n.p., Liberec, na druhom
mieste skončilo družstvo Geodézie, n. p., Praha a na
treťom družstvo Geodézie, n. p., Opava.
Víťazi v súťaži jednotlivcov prevzali z rúk námestní.
ka riaditefa VÚGK Ing. Juraja Vališa, CSc., diplomy
a vecné odmeny. Za najlepšie umiestnenie v súťaži
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60-ročné jubileum Ing. Pavla Kmeťku,
nositel'a itátneho vyznamenania
Za vynikajúcu prácu

Každé jubileumjepríležitosťou
i na bilancovanie.Aj pri
60-ročnom jubileu Ing. Pavla Kmeťku,
riaditela
Slovenskej
kartografie,
n. p., Bratislava
(SK),
ktoré oslávil dňa 13. 1. 1989 v dobrom zdraví a plný
pracovného elánu, si pripomeňme jeho životnú dráhu
a pracovné úspechy.
Jubilant se narodil v malej slovenskej dedine Poluvsie v okrese Prievidza. Stredoškolské štúdium absolvoval
na reálnom gymnáziu v okresnom meste (1940-1948)
a zememeračské inžinierstvo na Fakulte stavebného
a zememeračského inžinierstva Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave (SVŠT 1948 až 1952).
V roku 1952 nastúpil do štátnej zememeračskej služby
v Bratislave, kde pracuje dodnes. Jeho bohatá a pestrá
geodetická prax začÍna na Slovenskom zememeračskom
a kartografickom ústave, ktorý bol v roku 1954 premenovaný na Geodetický, topografický a kartografický
ústava neskor v roku 1957 na Geodetický ústav. V priebehu posobnosti na tomto ústave (1952-1957) sa zaoberal tvorbou máp pre hospodársku výstavbu a prešiel
od výkonného pracovníka po vedúceho oddielu. V roku
1957 prichádza na Správu geodézie a kartografie na Slovensku (SGKS) do funkcie technol6ga a výrobného
inšpektora oddelenia geodetických základov a mapovania. ,Po územnej reorganizácii SGKS v roku 1960 prešiel
na Ustav geodézie a ~artografie (od roku 1968 Oblastný
ústav geodézie - OUG) ako vedúci Strediska geodézie
pre okres Bratislava-vidiek.
Viacročná činnosť na roznych úsekoch a úspešne
zastávané dovtedajšie funkcie boli dobrým predpokladom, aby bol I!1g. Kmeťko v roku 1968 vymenovaný
za riaditela oug s celoslovenskou pOsflbnosťou. Pod
jeho vedením 0lLG získal čestný názov Ustav ~O.výročia založenia KSC (1971). Funkciu riaditela OUG vykonával do roku 1972, kedy v súvislosti so zmenou organizačnej štruktúry rezortu Slovenského úradu geodézie
a kartografie (SÚGK) bol 1. 5. 1972 vymenovaný za
riaditela SK.
P. Kmeťko venuje stálu pozornosť zavádzaniu novej techniky a technol6gií do výroby, čím prispieva
k zvyšovaniu kvality kartografických diel. Pod. jeho
vedením dosiahol kolektív pracovníkov SK viaceré
úspechy v rozvoji kartografickej tvorby, vo zvyšovaní
jej kvalitatívnej i kvantitatívnej úrovne a trvale dosahuje dobré výsledky v plnení plá~ovaných úloh. V rámci
socialistickej súťaže rezortu SUGK sa SK pod jeho
vedením viackrát umiestnila na poprednom mieste a je
nositelom čestného názvu Podnik VIII. všeodborového
zjazdu (1973), nositelom Pamiitnej medaily 30. výročia
oslobodenia Československa (1975) a nositelom Radu
práce (1982) za osobitné tvorivé a interpretačné úsilie
na spracovaní Atlasu Slovenskej socialistickej republiky
Náročné úlohy riadiaceho pracovníka Ing. Kmeťko
zvládol vždy úspešne, a to najmii zásluhou stáleho štúdia a samovzdelávania. Absolvoval Večernú univerzitu
marxi~mu-leninizmu (1957-1960), trojsemestrálny kurz
základov vedeckého riadenia na Inštitúte
riadenia
v Prahe (1966-1967), prvý beh postgraduálneho štúdia
geodézie a kartografie (GaK) na Stavebnej fakulte
(SvF),SVŠT (1972-1975), kurz cyklickej prípravy vedúcich pracovníkov (1975-1977) a riadené individuálne
štúdium (1985-1988).
Velkú pozornosť venuje jubilant zvyšovaniu kvalifikačnej úrovne pracovníkov, príprave kádrových rezerv, príprave stážistov zaradovaných do SK (napr.
z Eti6pie, Kuby, Mongolskej ludovej republiky~ Vietnamskej socialistickej republiky) a spolupráci so Strednou priemyselnou školou stavebnou v Bratislave a SvF
SVŠT, s ktorými má SK uzatvorené dohody o spolupráci.

Ing. Kmeťko aktívne pracujt;l v roznych komisiádh.
Je členom Kolégia predsedu SUGK, členom rezortnej
atestačnej komisie pre hodnotenie tvorivej sposobilosti
vedecko-technických pracovníkov, členom komisie Vedeckej rady odboru GaK SvF SVŠT, predsedom alebo
členom komisie pre štátne záverečné skúšky odboru
GaK SvF SVŠT a vedúcim 3. komisie (kartografia)
geodetickej služby ČSSR pre vedecko-technickú spoluprácu geodetických služieb socialistických štátov.
V rokoch 1975-1978 externe prednášal ekonomiku
a riadenie geodetických a kartografických prác na odbore GaK SvF SVŠT. Od roku 1962 je propagandistom
straníckeho vzdelávania ZO KSS v SK a od roku 1970
aktivistom Obvodného výboru KSS Bratislava III.
Je nám blízky i zo stránok nášho časopisu a z vystúpení
na odborných akciách ČSVTS.
Osobitné miesto. v jeho životnej ceste zaujíma jeho
vrelý vzťah k ČSVTS. Nie náhodou od roku 1977 starostlivo vykonáva predsedu Slovenského výboru Geodeticko-kartografickej spoločnosti ČSVTS, aby ho svedomitá práca posunula v roku 1983 aj na post predsedu
Československého výboru geodézie a kartografie ČSVTS.
Za úspešnú odbornú, organizátorskú a politickú činnosť získal Ing. Kmeťko celý rad vyznamenaní a ocenení. Medzi ne patrí; "Čestné
uznanie
za zásluhy
o rozvoj GaK" (1968 a 1974), "Pamiitná medaila"
k 50. výročiu založenia KSČ (1971), "Čestné uznanie
Slovenskej rady ČSVTS" (1977), "Čestné uznanie
II. stupňa Ústrednej rady (ÚR) ČSVTS" so strieborným
odznakom (1979), "Najlepší
pracovník
rezortu
SÚGK" (1979), "Zaslúžilý
pracovník
rezortu
SÚGK" (1979), "Víťaz socialistickej súťaže" (1979),
"Pamatná medaila SVŠT" (1979), "Medaila SvF SVŠT"
(1983), "Čestné uznanie I. stupňa ÚR ČSVTS" so
zlatým odznakom (1984), "Pamatná medaila" 50. výročia založenia SVŠT (1988), Medaila "Za ,socialistickú
výchovu" (1988) a "Čestné
uznanie
UV Narod.
ného frontu
ČSSR" za dlhoročnú aktívnu prácu
v ČSVTS (1988). K živQtnému jubileu 60 rokov mu bolo
udelené štátne vyznamenanie "Za vynikaj~cu
prácu" a "Čestné členstvo ČSVTS".
Tvorivosť, hladanie nového, nepoznaného a netradič·
ného vari najvýstižnejšie
charakterizuje Ing. Pavla
Kmeťku. Na tejto ceste mu želáme pri p'říležitos~i
životného jubilea vela pevného zdravia, vytrvalostI,
nové pracovné a osobné úspechy.

V plnej pracovnej sviežosti a aktivite, plný elánu a optimizmu Sil. medzi šesťdesiatnikov zaradil dňa 12. 12.
1988 Ing. Tibor Bartovic,vedúci
oddelenia technického rozvoja (TR) a kartografie Slovenského úradu
geodézie a kartografie (SÚGK).
Jubilant se narodil v Piešťanoch (okres Trnava),
kde v roku 1948 aj maturoval na gymnáziu. Zememeračské inžinierstvo študoval na odbore a Fakulte 8peciálnych náuk, od roku 1951 na Fakulte stave~ného
a zememeračského inžinierstva Slovenskej vysokeJ školy technickej v Bratislave. Po jeho skončení v roku
1952 nastúpil na Slovenský zememeračský a kartogra·
fický ústav v Bratislave, ktorý bol premenovaný na
Geodetický, topografický a kartografický ús~av (1954)
a neskor na Geodetický ústav (1957). V prlebehu p~sobnosti na tomto ústave (1952-1965) vykonával naJ'
mil. práce mapovacie a konštrukčné, a to ako vedúci
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čatya
od roku 1957 a~o vedúci oddielu. V rokoch
1966-1967 posobil na Ustave geodézie a kartografie
v Bratislave ako prevádzkový inžinier pre inžiniersku
geodéziu. 1. 1. 1968 prechádza na novozriadenú Inžiniersku geodéziu, n. p., závod v Bratislave do funkcie
vedúceho prevádzky inžinierskej geodézie a fotogrametrie, kde posobil do 31. 3. 1969.
Skúsenosti z praxe, široký odborný rozhlad a dobrý
organizačný talent prispeli k tomu, že 1. 4. 1969 bol
Ing. Bartovic
pozvaný na S)ovenskú správu geodézie
a kartografie (od 1. 7. 1973 SUGK) do funkcie vedúceho
oddelenia racionalizácie a '.rR, od roku 1981 vedúceho
oddelenia rozvoj a vedy a techniky a od roku 1984 ve·
dúceho oddelenia TR a kartografie.
Ing. Bartovic
vo funkci i vedúceho oddelenia, člena
viacerých rezortných a medzirezortných komisií a pracovných skupín úspešne uplatňuje svoje odborné ve·
domosti, organizačné a riadiace schopnosti. Ako absolvent Večernej univerzity marxizmu·leninizmu (1959 až
1962) aktívne pracuje v spoločenských organizáciách.
Osobitne treba vyzdvihnuť jeho činnosť v ČSVTS.
Je členom Československého (Čs) výboru geodézie
a kartografie ČSVTS, členom Predsedníctva Slovenské·
ho výboru Geodeticko-kartografickej spoločnosti (GKS)
ČSVTS, predsedom Mestského výboru GKS ČSVTS
(od roku 1982) a podpredsedom Čs. geodetického komitétu pre Medzinárodnú federáciu geodetov.
Pracovitosť a angažovanosť Ing. Bartovica
bola
ocene~á týmito vyznamenaniam.i; Najlepší
pracovník USGK" (1965), "Čestné uznanie Sloven~kej rady
ČSVT~" (1974), "Čestné uznanie II. stupňa Ustrednej
rady(UR)ČSVTS" (1978), "Pamiitnámedaila" k 25. výročiu vzniku ČSVTS (1980), "Čestné uznanie 1. stupňa
ÚR ČSVTS" (1982), "Pamatná medaila" k 30. výročiu
vzniku ČSVTS (1985) a "Plaketa
ČSVTS" (1988).
K životnému jubileu 60 rokov mu bolo udelené rezortné
vyznamenanie
"Zaslúžilý
pracovník
rezortu
SÚGK".
Životné jubileum ... Malé pozastavenie Sil., poohliad.
nutie, možno i rekapitulácia, no ale i dalšie plány a pred.
savzatia. Mladicky elán Ing. Tibora Bartovica je zárukou, že ruky nezloží do lona. Nuž teda zaželajme mu do
dalších rokov pevné zdravie a nové pracovné úspechy.
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1963 získal vedeckú hodnosť kandidáta vied a za docenta pre odbor geodézia bol vymenovaný 1. 4. 1968
na základe habilitačnej práce obhájenej v roku 1967.
Doc. Šolc, CSc., má rozsiahlu prednáškovú, posudkovú, publikačnú a vedeckovýskumnú činnosť. Je autorom
alebo spoluautorom
4 dočasných vysokoškolských
učebníc a takmer 100 vedeckých a odborných prác (aj
na stránkach nášho časopisu), z toho 12 v zahraničných
časopisoch (Geodézia és Kartográfia, Przegll!d geode.
zyjny, Vermessungstechnik). Jeho články !U0žno nájsť
aj na stránkách stavebníckych časopisov. Uspešne refe·
roval na 38 domácich a 14 medzinárodných konferen·
ciách, sympóziách a kongresoch Medzinárodnej federácie geodetov.
Popri svojej pedagogickej činnosti Sil. jubilant aktívne
zapája do riešenia výskumných úloh. Bol zodpovedným
riešitelom 4 štátnych a 2 fakultných výskumných úloh.
Ďalej bol spoluriešitelom 2 fakultných výskumných
úloh. Výskum orientoval na využitie elektronických
počítač8V v geodézii, meranie deformácií pažených
stavebných jám, mapovanie vo velkých mierkach, meranie deformácií stožiarov velmi vysokého napiitia
a iné. Má viacročnú aktívnu spoluprácu s geodetickou,
stavebnou projekčnou a výrobnou praxou a s podnikmi
na výrobu geodetických prístrojov (MOM Budapešť,
Carl Zeiss Jena). Je školitelom vedeckých ašpirantov
(vychoval 2 vedeckých pracovníkov). V rokoch 1976 až
1985 bol členom komisie pre obhajoby kandidátskych
dizertačných prác z vedného oboru geodézia a v rokoch
1969-1986 členom Medzirezortnej koordinačnej komi.
sie pre geodéziu a kartografiu.
Nemožno nespomenúť jeho aktívnu činnosť v mládež·
níckej organizácii a v ROH. Vela úsilia venoval J.
Šolc činnosti v ČSVTS. Stál pri zrode Odbornej skupiny inžinierskej geodézie v Bratislave (1957), ktorá
položila základy
dnešnej Geodeticko-kartografickej
spoločnosti (GKS) ČSVTS. Bol vedeckým tajomníkom
Sekcie pre geodéziu a kartografiu, neskol' Slovenského
výboru GKS ČSVTS (1957-1988),
členom Československého (Čs.) výboru geodézie a kartografie ČSVTS
(1959-1986), porlpredsedom Čs. geodetického komitétu
ČSVTS a členom pléna Slovenskej rady ČSVTS (1970 až
1985).
Záslužná pedagogická, politickov.ýchovná a vedeckovýskumná činnosť doc. Šo1c a, CSc., bola ocenená
viacerými vy'znamenaniami, a to; "Čestné uznanie II.
a 1. stupňa ČSVTS" za rozvoj vedy a techniky (1968,
1977), "Strieborná
medaila
SVŠT" (1978), "Pa.
matná plaketa ČSVTS" (1978), "Plaketa 25. výročia
vzniku rezortu geodézie a kartografie"
(1979), "Pa.
matná medaila" k 25. a 30. výročiu VZlllku ČSVTS
(1980, 1985), "Čestné uznanie" rektora SVŠT pri prí.
ležitosti 50. výročia založenia SVŠT (1987), "Čestný
člen ČSVTS" (1988). K životnému jubileu 60 rokov
mu bola udelená "Zlatá
medaila
SVŠT".
Pri príležitosti významného životného jubilea želárr,e
doc. Ing. Jurajovi Šolcovi, CSc., dobré zdravie a spo·
kojnost v osobnom živote.

Jubileum doc. Ing. Juraja Šolca, CSc.

Dňa 23. 12. 1988 oslávil svoju šesťdesiatku doc. Ing.
Juraj
Šolc, CSc., pedagogický pracovník Katedry
geodézie (KG) Stavebnej fakulty (SvF) Slovenskej
vysokej školy technickej v Bratislave (SVŠT).
Rodák z Lučenca. Stredoškolské štúdium absolvoval
na Gymnáziu v Bratislave a v Lučenci, kde v roku
1947 maturova1. Zememeračské inžinierstvo študoval
na Fakulte špeciálnych náuk SVŠT. Po jeho skončení
v roku 1951 nastúpil dráhu pedagóga na KG Fakulty
stavebného a zememeračského inžinierstva (od roku 1960
SvF) SVŠT, kde posobil ako asistent už v priebehu
štúdia. Venuje Sil. predrr.etu Geodézia., ktorý od roku
1963 prednáša pre odbory pozemné stavby a vodné
hospodárstvo a vodné stavby. Na odbore geodézia a
kartografia vedie Preddiplomový seminár a diplomové
práce. V rokoch 1954-1983
prednášal geodéziu na
Fakulte geologicko.geografickej a Prírodovedeckej fa·
kulte Univerzity Komenského v Bratislave. V roku

PECÁR, J.: Roziírenie molností
detických sietí kombinovaním

optimalizácie geokritérif optimality

NEUMANN, J.: Digitální model reliéfu
ulit( v geoinformaěním systému

a jeho vy-

JAMBAJEV, Ch. K. - KARAMYŠEV, E. B.: Provalovaěe a jejich použit(
HAUF, 1.: Údrlba
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Zemřel Doc. RNDr. Bruno Budinský, CSc.
92. Budinský: 528

Dne 26. srpna 1988 zemřel po těžké nemoci
prof. V. D. Bolšakov,
doktor technických věd,
rektor ]doskevského institutu inženýrů geodézie, letecké fotogrammetrie a kartografie (]dIIGAIK).
V. D. Bolšakov se narodil II. března 1927
v obci Ichovalža v okrese
krasnoborském, archangelské oblasti v rodině
zemědělce. V r. 1941
také v zemědělství začal
pracovat, pak ale zahájil
studia na ]dIIGAiK
a
v r. 1951 je úspěšně ukončil s vyznamenáním. Po
allsolvování studia přešd do geodetické výroby, od r.
1952 se stal členem KSSS. Pro své nadání a píli byl vybrán jako asistent v r. 1957 na katedru geodézie, byl
jmenován docentem a později působil jako děkan fakulty dálkového studia ]dIIGAiK.
V letech 1963 až 1980 a od roku 1981 do své smrti
působil jako rektor této vysoké školy. V letech 1980-81
pracoval jako zástupce předsedy Nejvyšší atestační
komise při Sovětu ministrů SSSR.
V. D. Bolšakov byl přední odborník v oblasti geodézie,
zejména v oboru matematického zpracování geodetických měření a vyrovnávacího počtu. O jeho píli svědčí
přes 190 vědeckých prací, řada vynálezů a zlepšení, 28
učebnic a knih. Byl proto jmenován Zasloužilým představitelem vědy a techniky RSFSR. NDR mu propůjčila
na TU Dráždany titul Čestného doktora věd.
Kromě své odborné práce byl velmi politicky aktivní.
Púsobil jako poslanec ]doskevského sovětu lidových
poslanců, byl členem Baumanského a Pervomajského
OV KSSS, tajemníkem stranické organizace na ]dIIGAiK, zástupcem předsedy Sovětu rektorů města
]doskvy a vicepresident společnosti SSSR -- ]dalajsie.
Byl znám svými hlubokými znalostmi, vynikajícími
organizátorskými schopnostmi, stranickou zásadovostí
a přátelským vztahem ke svým spolupracovníkúm, studentům, včetně studentů z ČSSR.
Jeho pracovní zásluhy byly oceněny vysokými státními vyznamenáními,
např. trojnásobným
udělením
řádu Pracovního Rudého praporu, Za vynikající práci
a ke 100. výročí narození V. I. Lenina řádem Veterán
práce.
Odchodem rektora ]dIIGAiK ztrácí nejen sovětská,
ale i světová geodetická věda plodného pracovníka,
člověka, který dovedl skloubit vysoce náročnou odbornou práci s prací politickou a výchovnou.
Byl iniciátorem mnohaleté smlouvy o spolupráci mezi
]dIIGAiK a oborem geodézie a kartografie na ČVUT
v Praze. Podle této smlouvy každoročně vyjíždí 8 studentů se dvěma učiteli na výměnné studijní pobyty,
aby získali přehled o stavu geodézie a kartografie v partnerských zemích. Přitom prof. Bolšakov nevynechal
žádnou příležitost k setkání s našimi studenty a pracov·
níky na stážích.
I když prof. Bolšakov již není mezi živými, výsledky
jeho práce, uložené v odborných článcích a učebnicích
budou i nadále zdrojem poznání
všem pracovní·
kúm v oboru geodézie a kartografie.

Dne 8. září 1988 zemřel
náhle doc. RNDr. Bruno
Budinský, CSc., docent
katedry matematiky
8
a deskriptivní geometrie
stavební fakulty Českého
vysokého učení technic·
kého (ČVUT) v Praze.
V jeho osobnosti jsme
ztratili vynikajícího učií
tele, Jednota
českoslo1
venských matematiků
a fyziků (JČS]dF) oběta.
vého funkcionáře a ma·
tematika výrazného pro.
pagátora užití matema·
tiky v inženýrských, pře.
devším
geodetických
aplikacích.
Bruno Budinský se na·
rodil 22. 7. 1934 v Praze. Vyrůstal ve skromných po·
měrech a při studiích si proto vypomáhal kondicemi
a prázdninovými brigádami. Na střední škole byl jedním
z úspěšných řešitelů prvních matematických olympiád.
V roce 1952 maturova-l s vyznamenáním a začal studovat
na matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy
(UK). V roce 1956 ukončil studia státní závěrečnou
zkouškou s vyznamenáním. Na katedru matematiky
a deskriptivní geometrie fakulty inženýrského stavitel·
ství, dnešní stavební fakulty ČVUT, byl přijat v roce
1956 jako odborný asistent. Oblastí vědeckého zájmu
Bruna Budínského byla geometrie. V roce 1958 nastou·
pil externí aspiranturu na matematicko fyzikální fakultě
UK u prof. F. Nožičkya- v roce 1962 podal kandidátskou
disertační práci, kterou v roce 1963 obhájil a získal titul
kandidáta fyzikálně.matematických
věd. V roce 1968
podal habilitační praci a v následném roce byl ustano·
ven a jmenován docentem aplikované matematiky.
Celkem publikoval
jedenáct
původních vědeckých
prací s geometrickou tematikou a napsal řadu učebnic
a skript diferenciální geometrie a matematiky.
V odborné praxi se zaměřil na aplikace matematiky
v inženýrské praxi, speciálně v geodézii. Z dlouholeté
spolupráce s řadou pracovníků oboru geodézie a kartografie stavební fa-kulty vzniklo mnoho vědeckých prací,
odborných studií a článků pracovníků i aspirantú tohoto
oboru. Zvlášť významná byla spolupráce s pracovníky
katedry geodézie a pozemkových úprav a katedry
inženýrské geodézie, kde byl spoluautorem řady vý·
zkumných zpráv fakultních i státních výzkumných
úkolú. Tato činnost doc. B. Budinského byla všemi jeho
spolupracovníky - geodety vždy vysoce hodnocena.
Doc. Bruno Budinský byl vynikajícím
učitelem
matematiky a deskriptivní geometrie na oboru geodézie
a kartografie stavební fakulty. Významně se podílel
na celkové koncepci vyučování matematiky na tomto
oboru. Jeho přednášky vysoce hodnotili jak studenti
v prvních ročnících, tak studenti různých specializací
ve vyšších ročnících, tak i učitelé a aspiranti, pro které
vedl semináře aplikované matematiky a konal vybrané
přednášky. V oblasti pedagogické i odborné práce měl
celou řadu plánů. Nemoc a náhlý odchod však zabránily
jej ich realizaci.
Doc. Budinský
byl
významným
funkcionářem
JČS]dF. Zastával funkci tajemníka komise JČS]dF pro
vyučování matematiky na vysokých školách technic·
kých.
Náhlý odchod doc. Bruna Budinského znamená
pro pracovníky školy a pro celou zeměměřickou veřej.
nost citelnou ztrátu. Svou každodenní prací přispíval
k rozšiřování vědomostí studentů a absolventů oboru
geodézie a kartografie, aplikoval matematické poznatky
v geodézii a napomáhal při řešení úkolů národního hospodářství.
Odešel tvůrčí pracovník, přítel. Výsledky jeho práce
pro obor geodézie a kartografie však zůstávají a nedají
nám na něho zapomenout.
.
Bud navždy čest jeho památce!
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Dne 5. srpna 1988 zemřel v Opavě náhle ve věku 62 let
samostatný odborný referent kádrového a personálního
útvaru Geodézie n. p. Opava soudruh Oldřich Kalmus,
dlouholetý dopisovatel rubriky "Osobní zprávy" Geodetického a kartografického obzoru.
Celý život zasvětil budování socialismu a sociální
spravedlnosti,lProšel celou řadou funkcí v Komunistické
straně Česko~lovenska, národních výborech a jiných
společenských organizacích. Plných 12 let stál včele
ZO KSČ v n. p. Geodézie Opava. Byl ohodnocen řadou
resortních a stranických vyznamenání a čestných uznání.
V jeho náhlém odchodu ztrácíme zásadového, nekompromisního a S principiální politikou strany spojatého
člověka s bohatými životními zkušenostmi, které nám
budou chybět.

J o b Jarom!r - Vliv prostřed! na měřené zenitové 'Úhly
K o š ť á I Jm - Modelován! geodetických 'Úloh a způsoby řešen! a vyrovnán! 'Účelových geodetických
sm
Ma c h á č e k Ivan - Sledován! stability svahu Krušných hor na lokalitě Jezerka
Katedra vyliU geodézie
Ctyl'leté studium:
C ! t e k Roman - Řešen! 'Úloh geodetické astronomie
v systému pravoúhlých souřadnic na kouli
J u h o v á Jana - Zkoušky a zaměnitelnost
teodolitů
WT 3 a WT 2000 pro přesné měřen! vodorovných úhlů
N o v á č e k Petr - Studium vlastnost! trigonometrických sm
R o ch o v á Jana Rozbor geodetického
sledován!
kontrolrnch bodů ve štole Jezerka
S ! b I' Pavel - Projekt pořadu niVelace 3. řádu a rozbor laťových oprav pro VPN
Z vě ř i n o v á Lenka - Slapové variace vzdálenosti na
zemském povrchu
Zem a n' Luboš - Řešen! hlavn!ch geodetických
úloh
tětivovou metodou
F a k t o l' Milan - Analýza vyrovnán! lokáln! polohové
s!tě Blahutovice 1986
C h a l' vát
Miroslav - Určován! vertikáln!ch
pohybů
pozemků a staveb elektrárny Tisová
R o u b a I Pavel - Prostorové zpracován! a zobrazen!
posunů vybraných bodů tělesa ervěnického
koridoru
Pětileté studium:

Seznam diplomových prací, obhájených
na stavební fakultě ČVUT v Praze
posluchači oboru geodézie a kartografie
ve studijním roce 1986/1987

B a l' t á k Peter - Použitie družicovej geodézie pri riešen! geodynamických úloh
Cer ven k a Jan - Využiti teodolitu Wild T 2000 ve
stavebnictv!
Hej cm a n Petr Laboratorn!
zkoušky
teodolitu
Theo 010 A
C h udá č k o v áLucie
- Některé problémy př!strojové techniky
J o náš
Vlastimil Určován! t!žnicových
odchylek
z družicových měřen!

Katedra geodézie a pozemkových úprav
Ctyl'leté studiu~:

Katedra mapováni a kartografie

B I' Yk n a I' Tomáš - Rozbor zatiženostl
cestn! sUě
a návrh jej! kategorizace na územ! JZD Zvole
M o h a m m a d Ayoub Fakirmal - Studie protierozn!
ochrany
J u I' á k Jiř! - Zkoušky dělen! vodorovného kruhu teodolitů Zeiss Theo 010 a TMo 015 B
K a l' n o 1 d Radek - Rozbor vlivu dělen! půdn!ch celků z protlerozn!ch
důvodů na ekonomiku obděláván!
K o ci! ř
Pavel - Studie
př!jezdových
komunikaci
vnitropodnikové
dopravy pro hospodářské
středisko
LUeň
M ach
Radek - Návrh dvoupruhové hlavni poln! cesty
MyšHn-Struhařov
M uch a Luděk - Vliv chyb daných souřadnic na výsledky vyrovnán! vázaných sm
O 1 e š o v s k Ý Michal Rozbor výsledků
sledován!
vertikálnIch posunů mostu A. Zápotockého
P ř ! hon s k Ý Tomáš - Ověřen! dálkoměru DI 1000
F a d h i 1 N. A. Rahman - Metody základn!ch geodetických úloh a jejich aplikace pro 'Účelové geodetické sUě
S o u k u P o v á Doubravka - Geodetické práce při projektován! občanské výstavby v lokalitě Nové Butovice - stavba 4.16
Hl á v k a Jarom!r Vydobyti zbytkových zásob porubn! fronty
H l' o m á d k a Milan - Efektivnost elektronické tachymetrie při 'Účelovém mapován!
J! 1 e k Josef - Zhodnocen! přesnosti 'Účelové sUě podrobné bodové pole
V o n d l' á k o v á Jana - Studie erozn!ho ohrožen! pozemků JZD Jankov, okres Benešov

Ctyl'leté studium:
H I a ven k a Pavel Použit( metody pozemn! foto·
grarrllnetrle při rekonstrukci bytového fondu
Hl u b u č e k Petr - PNprava tisku tématické mapy
P e t I' Michal - Ověřen! záznamn!ku PSD 1216 a převod dat na počUač PMD-85
K I u č k a Lubom!r - Zhodnocen! přesnosti měřen! pro
Základn! mapu velkého měřítka
M e r t o v á Naděžda Fotogrammetrická
kalibrace
nadzemn! svislé válcové nádrže
R o u n Petr - Technologie fotografického
zpracován!
barevné předlohy
Pětileté studium:
Ber n á t Peter - Stanoven! hranice lesa z družicových
skanerových dat v měřrtku 1 : 200 000 a 1 : 50000
K o u ř ! m Bohumil Segmentace
obrazu a popis
objektu v obrazových datech DPZ
L a b u ť Viktor - Hranlčn! polygony shluků v rastrovém záznamu
M ii 11 e l' Martin - Fotogrammetrická
dokumentace ve
Slavonicích
P a vel k a Karel - Souborná zkouška rektimatu C
Pel i k á n o v á Věra - Fotogrammetrická
dokumentace ve Slavonic!ch
P l' o k o P o v á Blanka Prostorová
presentace
dat
z multispektráln!ho
rozkladového zařízen! MSS
S o u k u p Pavel - Justáž a testován! stereometrografu
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sou kup

Petr - Užití metod shlukovací analýzy pro
zpracování obrazových dat DPZ
Š t e f e k Vladimír - Využití dálkového pruzkumu Země
pro vodohospodářské účely
Z o f k a Pavel Fotogrammetrická
dokumentace ve
Slavonicfch

Noack, G.: Vliv elektrických a magnetických
polí na
velmi přesnou nivelaci, s. 22-25.
Ulbricht, V.: Inženýrsko - geodetické práce při stavbě
hydrouzlu Hohensaaten, s. 25-27.
Bahnert, G.: Atmosferické korekce při elektrooptickém
měření krátkých délek, s. 27-30.

Katedra speciální geodézie

Vermessungstechnik,

Ctyřleté studium:

H.: K dalšímu rozvoji využiti počltačťl. pro řízení,
plánování a rozpočtová ní reprodukce v VEB Kombinát
geodézie a kartografie, s. 38-39.
Voss, G. - Ehrhardt,
T.: Navigační řídící přístroj NCU
2000, s. 40-41.
Hanelt, E. - Plischke, E.: Synchronizace mnohozonální
kamery MSK-4 a letecké fotokomory LMK nebo dvou
LMK s pomocí jednoho zařízení, s. 41-43.
Duvžnage, P.: Zpracování snímků získaných z letadla
pro mapování intravilánu s pomocí kódování elementů.
s.43-45.
Stepha, K. - Rosenau, G.: Dulně-měřické pracoviště s využitím počítače (RMA) - směr do budoucnosti v důlně-měřické praxi při dobývání hnědého uhlI, s. 46-48.
Wo;dzžak, R.: Některé aspekty tvorby programového zajištění počítačů SM, s. 48-51.
Waurich,
M.: Komparace nivelačních
invarových latí
s využitím laserového lnterferometru, s. 51-52.
Hiither,
G.: RENI 002A a Ni 002 A dva nové velmi
přesné nivelační přístroje s kompenzátorem z Kombinátu VEB Carl Zelss Jena, s. 53-55.
Schiitze Bettžna - Weber, H.: Inženýrsko-geodetické
práce na malé vzdállenosti, s. 55-57.
Zimmermann,
B.: Umístění izogon v NDR v budoucnosti,
s.57-58.
Klinkhard,
G.: Zkušenosti z využiti speclálníhoautomobilu pl10 měření v rámci evidence nemovitostí v raj6ně Lipsko, s. 58-59.
Mežer, S.: Využití korelace v nivelačních sítích, s. 60-63.

Č.

2/88

Lang,

O r a h o k o u P i lov á Jitka Projekt rybníku Podhorník a Kalač včetně úpravy vodoteče
M a j e r Jindřich - Analýza etapových měření směru
v mikrotrigonometrické
síti u Zermanic
Pe t r Radek - Analýza prací pro převod map do digitální formy
Pe t r I í k Radek - Projekt hlavní polní cesty P 6/40
Pro c h á z k a Radek
Ověření základnových lati
Zeiss Bala s dvojstrannou úpravou
Š t ě rb o v á
Věra - Zhodnocení přesnosti vytyčovacích prací při rekonstrukci
divadla Josefa Kajetána
Tyla v Plzni
Š v e h lov á Marie - Přechodnice v geodézii
S I a v í k Ivo - Kontrola geometrické přesnosti staveb. Ověření funkce statistické přejímky podle návrhu ČSN 73 0290
MI c h Jan - Projektová geodetická koordinace prováděcích projektu trasy II B metra
S tu c h I Ý Jiří - Zkoušky gyrotedolitu MOM - GiB 3
W i e der m a n n Ivan - Geodetické podklady pro stavbu tunelu
Pětileté studium:
Boř i I Petr - Laserová nivelace
B u r k o ft o v á Ivana - Metody zaměření historického
památkového objektu
Jan s k á Alexandra - Přesnost metody osového polygonu
Lan g VladiimIr - Zaměření nepřístupných bodu na
přehradním tělese pomocI laserové techniky
Pap e ž Miroslav - Návrh vazby informačního systému železniční geodézie na ASŘ železniční dopravy
T r á v n í č e k Jaroslav - Využití zjednodušeného vytyčovacího ramene pro vytyčování protínáním vpřed
polární metodou
katedra

Ing. Zdeněk Vrběcký,
mapování a kartogra!že,
FSv CVUT v Praze

Ředitel Výzkumného ústavu geodetického,
kého a kartografického ve Zdibech vypisuje

topografic-

Konkurs

Vermessungstechnik,

ě. 1/88

Sieber, G.: Úkoly socialistické kolektivní práce v geodézii a kartografii po 9. kongresu Vědeckotechnické
společnosti, s. 2-4.
Weise, M.: Problémy s využíváním malých počítačů, s.
4-7.
Kluge, W.: Stav a aktuální
problémy
kartografie
v Africe, s. 7-11.
Genat, G. - Dietrich, B.: Určení geodynamických parametrů z laserových měření na družice LAGEOS, s.
11-15.
Schadlich, M.: Věrohodnost
určení bodů ve státních
sítích a analýza měření neoptimálních sítí, s. 15-18.
Greiner - Mai, H.: Vliv změn magnetického pole na
rotaci Země, s. 19-21.

na místa externí vědecké aspirantury ve vědním oboru
11-50-9 geodézie a 13-04-9 kartografie, pro školicí pracoviště VÚGTK ke studiu od školního roku 1989-1990,
a to ve specializacích:
1. Inženýrská fotogrammetrie.
2. Inženýrská geodézie.
3. Kartografie.
4. Družicová geodézie.
5. Automatizace mapování.
6. Fyzikální geodézie.
Podmínky a požadavky jsou stanoveny vyhláškou
ČSAV č. 53/1977 Sb., o výchově nových vědeckých pracovníků a studijních pobytech. Požaduje se 5 let odborné praxe.
Termín pro podání přihlášek je 31. 3. 1989. Formuláře přihlášky a další informace poskytne Obo.rové středisko pro vzdělávání pracujících VÚGTK Zdlby, Rudé
armády 98, PSČ 250 66 (Ing. Jaroslav Čipera a tajemnice školicího pracoviště s. Zdeňka Bláhová, tel. 896
131-9 Praha).
Ing. Hynek .Koh!,
ředitel VUGTK
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Foto: Ing. KarelOlbrecht,
Geodézíe, n. p., Opava

ÚDRŽB,A A Q,PRAVY VOZŮ
ŠKODA 100, 100l, 110L'i 110lS A 110R
V plném rozsahu uvádí informace o vozech od počátku
jejich výroby až po její ukončení. Při popisu jednotlivých
operací zachovává technologický postup, tj. demontáž oprava montáž. Text je doplněn názornými obrázky
i popisem potřebného nářadí.
5. vydání, 544 stran, 319 obrázku, 33 tabulek, váz. 30 Kčs

PŘíRUČKA
HOSPODÁŘSKÉHO

PRACOVNíKA

Umožňuje pohotovou informaci o aktuálních otázkách
z oblasti rozvoje národního hospodářství a uvádí přehled
různých informaci užitečných pro hospodářskou praxi.
384 stran, 23 obrázků, 4 tabuiky, váz. 34 Kčs

PŘíRUČKA PRO KONTROLU
A ŘíZENI PROVOZU ÚPRJ'.VEN VODY
(Knižnice Ochrana životního prostředí)
Zabývá se způsoby kontroly provozu jednotlivých stupňů
úpraven vody ve vodárnách s cílem jejich intenzifikace
a optimalizace z hlediska výkonnosti i jakosti upravené
vody.
176 stran, 92 obrázků, 51 tabulek, váz. 34 Kčs

odbytový
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