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528.563:528.089.6
PICK, M.
Určení kalíbrační
kolokace

528:91:514.755.6
KPXO,
křívky

Geodetický
a kartografický
s. 2-7, 3 obr., 2 tab., ht. 6.

křemenných
obzor,

gravimetrů

metodou

27, 1981, Č. I,

Stanov,ení
kalibrační
křivky
křemenných
gravimetrů
todou kolokace a určení přesnosti
výsledkú.
připojen
tický příklad.

meprak-

528:91:514.755.6
KRCHO, j.
Mapa a štruktúra
jej obsahu z hradlska
teórie systém ov
Geodetický a kartografický
obzor, 27, 1981, Č. 1,
s. 8-16, 9 obr., lit. 2l.
Cubovorný prlestorovvý
útvar uvažovaný ako prlestorový
syst~m S a jeho zobrazenie
do mapy ako systému SK' Objekty
priestorového
útvaru ako prvky systému S a obrazy objektav ,ako prvky
systému
SK' Vzťahy medzi objektami
ako
závislosti
medzí p'rvkami
systému
S. Operátor
zobrazenia
definujúci
operáciu
zobl'azenia
prvkov reálneho
systému
S
a závislosti
medzi nimi do kartografických
znakov. Kartografický
znak definovaný
ako k'artografické
sl,ovo. nlžka
slova. Mapa charakterizovaná
ako model.

VI.

KapTa H CTpYKTypa ee COll:epllCaHHll C TOqKH apeHHll
TeopHH CHCTeM
reo.n;eaH'IecKHŘ H KapTOrpaq,H'IecKHŘ
No 1, CTp. 8-16,
9 pHC., JlHT. 21

ooaop,

27,

1981,

HeKoTopall
npOCTpaHCTBeHHall q,Hrypa
paCCMaTpHBaeMaH KaK npOCTpaHCTBeHHaH cHCTeMa S H ee OTOOpaJKeHHe B KapTY KaK CHCTeMa SK. OO'EoeKTbInpOCTpaHCTBeHHOŘ q,HrYPbl KaK 9JleMeHTbI CHCTeMbIS H oopaabI OO'EoeKTOB KaK 9JleMeHTbI CHCTeMbI SK. COOTHOllleHHll MeJK.n;y
OO'E08KTaMHKaK aaBHCHMOCTH MeJK.n;y 9JleMeHTaMH CHCTeMbI S. OnepaTOp OTOOpaJKeHHHonpe.n;eJlHIOJqHŘ onep~HIO oT06paJKeHHll 9JleMeHTOB peaJlbHOH: CHCTeMbI S
H aaBHcHMocTeŘ MeJK.n;yHHMH B KapTorpaq,HqeCKHe aHaKH. KapTorpaq,HqeCKHŘ aHaK on.n;e.n;eJleHHbIH:KaK KapTorpaq,HqeCKOe CJlOBO.,llJlHHa CJlOBa. KapTa xapaKTepHaJ!pOBaHHall KaK Mo.n;eJlb.

[528:658.1] :631.1
EOqEK, B.
K HeKOTopblM BOnpocaM yrrpaBJIeHHH HaI\. rrp. reOll:eaHll
reo.n;eaHqeCKHH: H KapTorpaq,HqeCKHŘ
No 1, CTp. 16-19

06aop,

27,

1981,

IlpH~HIIbI
H YCJlOBHHHerrpHMoro yrrpaBJleHHH. 8KOHOMH'leCKHH: MeXaHHaM ynpaBJleHHH XOaHH:CTBoM.XoapaCqeT H q,HHaHcoBble cpe.n;cTBa ynpaBJleHHH.

[528.658.1] :631,1
BOČEK, V.
K některým otázkám řízení podniku Geodézie
Geodetický ,a kartografický
obzor, 27, 1981, Č. 1,
s. 16-19.
Zás,ady a podmínk'
nepřímého
řízení.
Ekonomický
nismus hospodaření.
choz'rasčot
a finanční
nástroje

mechařízení.

II KAPTOfPA<1JI1-

B IlOMOmh
rEOLJ;E3I1QECK0I1
QECKOVI IlPAKTI1KE
681.3.06.004
MI1TAlllOBA,
H.
Cpell:CTBa nporpaMMHpoBaHHll

8BM

3-ro

rrOKOJleHHll

reo.n;eaHqeCKH:ií H KapTorpaq,HqeCKHH: ooaop, 27, 1981,
No 1, rrpHJlOJKeHHe C rrpo.n;OJlJKeHHeM,11 Pyc., 2 Tao.,
JlHT. 6.

NA POMOC GEODETICKEJ A KARTOGRAFICKEj PRAXI
681.3.06.004
MITAšOVA, I.
Programovacle
prostricdky
počitačov
3. generácle
Geodetický a kartografický
ohzor, 27, ]~81, Č. 1, příloha na
pokračování,
11 obr., 2 tab., lit. 6.
Príloha
sa zaoberá
štruktúroli
a programovacími
prostriedkami počítačov
3. generácle.
Túto ob;írnu
tematiku
si na
ohraničenom
príestore
všíllla z hfadiska
používatefa.
Priblížuje
operačné
systémy
JSEP, ich funkcíe,
možnosti
a
využitIe,
ktoré demonštruje
na operačnom
systéme
EC.

CTpYKTypa H cpe.n;CBa nporpaMMHpoBaHHll EBM 3-ro JlOKOJleHHll.
8TH CJlOJKble BorrpocbI paccMaTpHBaIOTcH
B OrpaHHqeHHOM OO'EoeMeC TOqKH apeHHll rrOJlbaOBaTeJlH.
OCBelllaIOTCll onep~HoHHble
cHCTeMbI JSEP, HX q,YHKI\HH, BOaMOJKHOCTHH HCnOJlbaOBaHHe, KOTopoe .n;eMoHcTpHpyeTcll Ha OnepaI\HOHHaŘ cHCTeMe EC.

528.563:528.089.6
FICK, M.
Bestimmung
der Kalibrierungskurve
der Quarzgravimeier
durch die Kol1okationsmethode
Geodetický a kartogrc,fický
obzor, 27, 1981, Nr. 1,
Seite 2-7, 3 Abb., 2 Tdb., Lit. 6.
Feststellung
der Kalibrierungskurve
der Quarzgravímeter
durch
dle Koll.okatíonsmethode
und Bestímmung
dBr Genauigkeit
der Ergebnísse.
Ein praktischer
Beispiel ist be;gefiigt.

528.563:528.089.6
IlllK,

M.

Onpell:eJleHlle KaJlHopyroJqe:ií KPHBO:ií KBllpI\eB&IX rpllBllMeTpoB MeTO.llOMKOJlJlOKaI\HH
reo.n;eaH'IeCKHH: H KapTOrpaq,H'IeCKHŘ 06aop, 27, 1981,
No 1, CTp. 2-7,
3 pHC., 2 Tao., JlHT. 6
Onpe.n;eJleHHe KaJDHOpYIOJqeŘKpIHllOH:lGlaPI\eBblX rpa:mrMeTpoB MeTO.n;OMKOJlJlOKaQIHIH
'H TO_OCTH !pCaYJlbTaToB.
IlpaKTH'IecKHH: lIpHMep.

528:91:514.755.6
KRCHO, j.
Dle Karte und die Struktur
punkt der Systemstheorie
Geodetický
Seite 8-16,

a ~artografický
9 Abb., Lit. 21.

ihres
obzor,

Inhalts

von

27, 1981, Nr.

dem
1,

Stando

Beliebiges
Raumgebilde
wird als das Raumsystem
S und
seine
Abbildung
in der
Karte
a}s das
System
SK behandelt.
Die Objekte
des R'aumsystems
als Elemente
des
Systems S und die ,\bbildungen
dor Objekte als Elemente
des Systems
SK' Die Beziehungen
zwischen
Objekte
als
Abhangigkeit
zwis,chen Elemente
des Systems S. lDer Abbildungooperator
definiert
die Abbildungsol'eretion
von Elementen
des Realsystems
S und dnr Abhangigkeit
zwischen
ihnen in den kartographischen
Zeichen.
Das kartographische Zeichen wird als kartographisGhes
Wort definiert.
Die
Lange des Wortes.
Die Karte wird als ein Model charakterisiert.

[528:656.1] :631.1
BOČEK, V.
On Some Questions
of Management
dézie
Geodetický
a I<artogr,afický
obzor,
pp. 16-19

of the

Enterprlse

Geo-

27, 1981, No. 1,

Principles
and conditiDns
of indirect
management.
EconDmical mechanism
Df management.
Economic'al budget and
financial
tool" Df managemet.

AID TO GEODETlC AND CARTOGRAPHIC PRACTICE
681.3.06.004
MITÁŠOVA, I.
I'

[528:658.1] :631.1
BOČEK, V.
Zu
elnigen
Leitungsprobleme
des geodiitlsehen
Betrlebes
Geodetický
a kartografický
obzor, 27, 1981, Nr. I,
Seite 16-19
Prinzipien
und Bedingungen
der mittelbaren
Leitung. Okonomischer
Wirtschaftsmechanismus.
Wirtschaftung
nach
dem Haushaltsplan
und die Finanzwerkzeuge
zur Leitung.

Programming
Facilities
of the 3rd Generation
Computers
Geodetický
a kartografický
obzor, 27, No. 1, Supplement
to
be continued,
11 fig., 2 tab., 6 rer.
The supplement
deals witb the slructure
and programmnig
facilities
of the 3rd genératíon
computers.
Atlention
is
paid to that extensiva theme from the \'iewpoint
of an user.
Operalional
syslems
of the JSEP, their functions,
possibilities, aud use are d8scribed.
1':18 use is demonstrated
on
the EC operational
system.

528.56:;:528.089.6
PICK, M.
HILFE DER GEODATI5CHEN UND KAR.TOGRAPHlSCHEN PRAXIS
681.3.06.004
MITÁSOVÁ, I.
Programmierungsmittel
von Rechner
der 3. Generatlon
Geodetický a kartografický
obzor, 27, 1981, Nr. I,
Beilage auf Fortsetzung,
11 Abb., 2 Tab., Lit. 6
Die Beilage erortert
die Struktur
und die Programmierungsmittel von Rechner
der 3. Generation.
Dieses ausfiihrliche
Thema wird im abgegrenzten
RaUln von dem Standpunkt
des Beniitzers
behandelt.
Dle Bellage
bringt
die Operationssysteme
der Emheitsreihe
der elektronischen
Rechner
na her , ihre Funktian,
Moglichkeilen
und Ausniitzung,
die
durch das Operati"nssystem
EC demonstriert
werden.

528.563:528.089.6
PICK, M.
Oetermination
of Callbration
Curve of Quartz Gravimeters
by the Method of Collocation
Geodetický a kartografický
obzor, 27, 1981, No. I,
pp. 2-7, 3 fig., 2 tab., 6 rer.
Determining
the calibr,ation
curve
of
meters
usmg collocation.
The accuracy
tical example.

the
af

quartz
results.

graviPrec-

Determlnation
de la courbe' d'étalonnage
quartzeux
par la méthode
de collocation
Geodetický a kartografický
obzor, 27, 1981,
pages 2-7, 3 illustrations,
2 planches,
6
Détermination
de la courbe de calibl'oage
quartzeux
par la méthode
de collocation
de la précision
des résuHats.
Excmple

des

No. I,
blbliographies
des gravimiitres
et déterminaUon
pratique
annexé.

528:91:514.755.6
KRCHO, J.
La carte et la structure
de son eontenu
dupolnt
de vue
théorie des systemes
Geodetický a kartografický
obzor, 27, 1951, No I,
pages 8-16, 9 illustrations,
21 bibliographies
I?ormation
spatiale
quelconque
c~JDsidéree comme systeme
spatial
S et sa projection
dans la caete comme systeme SK'
Objets de la formation
spati ale comme éléments
du systéme SI(. Relations
entre objets comme dépendance"
entra
éléments
du systéme
S. L' opérateur
de la projection
déIinissant
I'opération
de la pr'Qjection
d'éléments
du systeme réel s et des dépendances
entre
ceux-ci dan" les
symbDles
c'artographiques.
Le symbole
cartographique
déhni comme mot cartographique.
Longueur
du mot. La carte car.actérisée
comme modele.

[528:658.1] :631.1
BOČEK, V.
Oe quelques
questions
relatlves
ii la gestion de l'entreprise
nationale
Geodézle
Geodelický
a kartogr,afický
obzor, 27, 1981, No 1,
pages 16-19
Principes
et cDnditions
de la gestion indirecte.
économique.
Le Khozrastchot
et les instruments
de l.a gestion.

528:91:514.755.6
KRCHO, J.
Map and the Struelure
of Us Contents
of the Theory of Systems
Geodertický a I<artogr·afický
pp. 8-16, 9 fig., 21 ref.

obzor,

from

the

VlewpOlnt

27, 1981, No. 1,

Arbitrary
space formation
is consider,ed
as a spaee system
S and Hs projection
onto map as a system SK' Objects of
the space formation
are considered
as elements'
of the
system S and image" of objects
as elements
of the system SK' Relations
between
objects
as relations
between
elements
of the system S. The operat.or of pl0jection
defining projection
oper'ations
of elements
of the real system
S and depen<1ences
between
them into cartographlc
symbols. Cartographic
symbol
is defined
as a cartogl'aphic
\'lord. Length of tha word. Map ch,aracterized
as a model.

gravimetres

Mécanisme
finaneieTs

AIDE APPORTEE A LA PRATIQUE GEODESIQUE
ET l:ARTOGRAPHIQUE
681.3.06.004
MITÁŠOVÁ, I.
Moyens de programmation
des ordinateurs
de la trolsieme
génération
Geodetický
a kartobrafir.ký
obzor, 27, 1981, No 1, Annexe
a suivre, 11 illustrations,
2 tabl., 6 oibliographies.
L'annexe
traite
de la str'lcture
et des monns
de programmation
des ordinateurs
de la 3e génération.
Ce theme
est trailé
de manier8
détaillée
du point de vue applicalion. Il approche
les systémes
les passibilités
et exploitation, lesquels
il démontre
sur le systeme opérationnel
EC.

Geodetický a kartografický obzor
ročník 27/69, číslo 1/1981
1

Rokem 1981 vstupu;eme do 1. roku 7. pětiletky. Základní úkaly a cíle 6. pětiletého
plánu stanovené
politickoorganizačními
opatřeními
a závěry
XV.
s;ezdu KSC resort geodézie a kartografie
vcelku
splnil. Dále byl realizován ekonomický rozvo; resortu geodézie a kartografie
stanovený na základě direktiv XV. s;ezdu KSČ a navazu;ících zasedání ÚV
KSČ.
Podmínky plnění plánu v 6. pětiletce kladly na
organizace resortu geodézie a kartografie
stále zvyšu;ící se nároky, ze;ména pokud ;de o kvalitu a
efektivnost
vlastní řídící práce. Tento trend bude
nadtile základním i pro další období.
K tomu také v celém našem nlírodním hospodářství byla vytvořena v prllběhu roku 1980 základní
opatření.
Do osmdesátých
let vstupu;eme posíleni
o nový významný prvek - nový hospodářský mechanismus. Dnem 1. ledna llfJ81 vstoupil v platnost Soubor opatření ke zdokonalení soustavy plánovitého řízení. Tento nový významný
prvek hospodářského
plánování byl uplatněn ;iž v návrhu plánu 7. pětiletky. Po ;eho podrobně;ším
rozpracování
bude mít
plán v soustavě řízení nesporně ;eště větší význam,
než tomu bylo dosud.
Úkoly pro další obdobž v resortu geodézie a kartografie vycháze;í ze směru a cílu stanovených
XV.
s;ezdem KSC a dále rozvinutých ze;ména 11., 14. a 18.
zasedáním ÚV KSC. Hlavní směry rozvo;e ;sou založeny na zvyšování efektivnosti
a kvality veškeré
práce, lepším využívání
VýSledků vědeckotechnického rozvo;e, dosahování úspor paliv, energie, surovin a materiálu
při současně rostoucí kvalitě a
technické úrovni výkonů a výrobku.
Velký důraz v nastáva;ícím období bude kladen na
další dynamický
rust geodetických
a kartografických prací, podložený důsledně;ším využitím všech
pracovních, materiálních
a finančních zdro;ů, plně;ším využitím existu;ící výrobně technické základny
a ;e;í postupnou modernizací.
Základní úkoly na úseku zvyšování celkové efektivnosti geodetických a kartografických
prací budou
zaměřeny ze;ména
na zkracování dodacích lhůt a zvyšování kvality
geodetických
a kartografických
výkonů a výrobků,
na zvyšování technickoekonomické
a kvalitativní
úrovně výsledků práce, ze;ména využitím dosažených vý~ledků vědeckotechnického
rozvo;e a
;e;ich uplatněním v praxi,
na urychlené dokončení rozpracovaných
geodetických
kartografických
prací a zkracování
stanovených výrobních cyklů ;e.dnotlivých druhU
prací,

a

na maximálně hospodárné vynakládání rozpočtových prostředků
na geodetické a kartografické
práce,
na další zdokonalení a prohloubení racionálního
systému evidence nemovitostí, vytvoření nezbytných racionálních
vzá;emných
vztahů mezi informačními
systémy v celostátním i podnikovém
měřítku
a postupné
omezování
spotřeby
živé
práce,
na vytváření předpokladů
pro standardizaci
výsledků geodetických
a kartografických
prací a
postupů k ;e;ich dosažení a dokončení přestavby systému technických předpisů,
na spoluúčast při realizaci zákonných opatření
k ochraně zemědělského plldního fondu v zá;mu
omezení úbytků orné a zemědělské půdy a zabránění úplatkům
zemědělského a lesního půdního fondu.
Resort
geodézie
a kartografie
bude
zabezpečovat všechny společensky
nezbytné požadavky
národního
hospodářství
a obyvatelstva
na geodetické a kartografické
práce.
Zvýšená náročnost plánu v příštím pětiletém období bude více než dosud vyžadovat důsledně;ší pozornost v průběhu plnění plánovaných
úkolů a řešení vzniklých případných problémů v průběhu realizace plánu. Ze;ména pů;de

o snížení napětí mezi limitem počtu pracovníků
a zvyšu;ícími se požadavky na geodetické a kartografické práce,
o zabezpečování
vyšší stabžlžzace odborných
kádru a posilování ;e;ich hmotné i společenské
zainteresovanosti,
o zvýšení účinnosti investiční výstavby při realizaci programu racionalizdce a modernizace technickovýrobní
základny,
o důslednou aplikaci Souboru opatření ke zdokonalení soustavy plánovitého
řízení na podmínky
resortu geodézie a kartografie.
Při tom všem

;e v této

souvislosti na místě střízlivě
změny v myšlení lidí a
;e;ich přístupu k práci bude třeba teprve postupně
dosáhnout a plnění tohoto úkolu ;e ne;en prvořadé,
ale také nesmírně náročné. Jestliže na ;edné straně
;e naprosto ;asné, že od vedoucích i všech dalších
pracovníků se čeká a žádá, aby pro;evovali odbornou
a politickou
vyspělost, schopnost řídit, řešit problémy a nebýt ;en pasívními vykonavateli
pokynů, pak
na druhé straně považu;eme za svou povinnost popřát všem těmto pracovníkům dostatek zdraví a morální síly při odpovědném plnění úkolů XVI. s;ezdu
Komunistické
strany Ceskoslovenska.

si uvědomit,

1981/1

že převratné

Geodetický a kartografický obzor
roCnlk 27/69, Cislo 1/1981
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Určení kalibrační křivky křemenných
gravimetrů metodou kolokace

Ing. Miloš Pick, DrSc .•
Geofyzikální ústav ČSAV. Praha

Setinné křemenné gravimetry typu Sharpe, Worden,
Sodin aj. se zpravidla cejchují náklonem [1]. Výsledkem cejchování je soubor dat

2.1 Organizace

měření

Dílky stupně gravimetru, které chceme ocejchovat,
rozdělíme do skupin po 8-12 tak, abyse jednotlivé skupiny překrývaly asi o 2-3 měření. Při tom se měření
v horizontu v dalším neberou v úvahu.

kde N je čtení jemného nebo hrubého šroubu gravimetru,
,dg j~ relativní tíhové zrychlení, vztažené k nějakému počátku,
(1 je odhad střední chyby měření.

Průměrná série měření tedy obsahuje asi 10 náklonů.
Její zaměření je třeba provést rovnoměrným tempem
bez větších přestávek. Doba zaměření jedné série závisí na zkušenosti observátora, bývá to zpravidla asi
40 minut; zaměření jedné série by však nemělo trvat
déle než dvě hodiny.

Vzhledem k pomalosti metody náklonu je soubor
hodnot (1) omezený a vztahuje se jen k malému počtu
diskrétních bodů. Cejchujeme-li např. hrubý šroub
gravimetru Sharpe CG 2, pak zpravidla postupujeme
po pěti dílcích stupnice. Při obvyklé hodnotě 1 dílku
....,50 p,m.s-2 a celkově požadovanému rozsahu 15000
až 20000 p,m.s-2 dostáváme asi 60-80 kalibračních
bodů.

Každou sérii pro cejchování hrubého šroubu je třeba
opakovat 6krát, pro jemný šroub 4krát. Náklonové
zařízení musí být termostatováno; gravimetr se do něj
vloží den předem. Teplota termostatování má být
rOvna teplotě, na níž je přístroj vytopen během měření.
Vzhledem k tomu, že chod přístroje je během cejchování minimální, lze považovat za nejvhodnější metodu
cejchování tzv. mořskou metodu v úpravě, navržené
v [1] - viz tab. 1.V tabulce značí fJt, fJl; úhel náklonu
fJk resp. - fJk' S = počet náklonů v jedné sérii.

Pro cejchování jemného šroubu gravimetru Sharpe
nemá smysl volit menší krok než 50 dílků stupnice.
Máme tak okolo 20 kalibračních bodů.
Cejchování jemného šroubu gravimetru je možné
provést prakticky všude. Pokud jde o hrubý šroub,
jsou zde jisté problémy. Vyjděme z kalibrační rovnice
metodou náklonu

zde je go tíhové zrychlení v místě měření a fJ je úhel
náklonu systému. Chceme-li kalibrovat určitý rozsah
stupnice gravimetru, musí ležet hodnota go na horním
okraji tohoto intervalu, tedy musí to být jeden z nejsevernějších bodů území, na němž chceme v budoucnu
měřit. V našich podmínkách obvykle cejchujeme ty
přístroje, které jsou určeny pro mezinárodní práce,
v Tallinnu a v Moskvě, pro práce na československém
území pak na Pecném.
Cejchování na zahraničních observatořích je nákladná záležitost, prot~ se necejchuje systematicky celá
stupnice, ale jen ten úsek, potřebný pro plánované
měřické práce v nejbližším období.
Jako výchozí hodnoty k určení kalibrační křivky
gravimetru tedy máme soubory hodnot (1), vztahující
se k různým observatořím. Tyto soubory se částečně
překrývají, ale zpravidla nepokrývají celou stupnici
gravimetru se stejným krokem.
Naším úkolem tedy bude nejprve přepočítat soubory naměřených hodnot {N, ,dg, (1} do jednotného
systému, a pak doplnit chybějící data matematickou
předpovědi nebo interpolací.

+

Tab. 1 Schéma cejchování hrubého šroubu gravimetru
pro dvě po sobě následující série

Měření v
horizontu
/3"1

Měření
v horizontu

/3t
tJ!
f3i
tJ-;
/3"1
Měření
vhorizontu

tJa

..~:'.::r:

:I:.:::::::::::~t::"::::::::r::~:::J.:::.:::::::
n~

tJi

Měření
v horizontu

NI
No

Při měření se stupeň a minuta úhlu fJ odečítá jednou,
vteřina se odečítá dvakrát a dvakrát se zapisuje.
Metodiku cejchování bude možná v případě potřeby
rozšířit o vylučování chyb z dělení kruhu podle Rukavišnikova (výsledky posledního cejchování dosud
nejsou k dispozici).
Dvojice serií s opačným postupem náklonu se zaměřují najednou. Tím se vyloučí případná změna horizontu, je-li lineární a stejná v obou sériích, a chod
přístroje, pokud je lineární, viz [1].
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Za výsledek cejchování budeme považovat soubor
hodnot {N, L1g, a}, kde N je čtení stupnice šroubu gravimetru, L1g je změna tíhového zrychlení vzhledem ke
zvolenému základnímu dílku No, použitému při měření
v horizontu, a a je odhad střední chyby měření v jednotkách tíhového zrychlení. Vztah mezi otočkami
šroubu a mezi tíhovým zrychlením můžeme vyjadřit
např. ve tvaru
(3)

L1g = a

Máme k disposici jako vstupní hodnoty odečtení
teodolitu

+ b.N + c.N2 + d.N3 + e.N4 +
+ ... +F(N).

Je ZÍ'ejmé,že hodnoty a, b, c, d, e ... mohou být voleny
celkem libovolně, jejich libovolná volba je vykompensována přídavnou opravou F(N). Pro jemný šroub
gravimetru se zpravidla volí polynom prvého stupně,
pro hrubý šroub polynom 3. stupně.
Měří-li současně vífle přístrojů, je vhodné provést
celý výpočet současně. Pro pozdější strojní zpracování
je třeba mít tři zápisníky:
a) Staniční zápisník obsahuje informace o observatoři.
kde sc měří, tj. název stanice, její zeměpisné souřadnice a výšku, tíhové zrychlení na stanici, dále pak teplotu
a tlak během měření (dvouhodinové údaje z termografu a barografu).
b) Přístrojový zápisník obsahuje informace o přístroji
a o observátorovi: číslo a typ přístroje, jméno observátora, váhu měření.
c) Měřický zápisník obsahuje informace o vlastním
měření: Číslo série, den, čas začátku měření, čtení jemného šroubu v horizontu. Dále pak při cejchování jemného šroubu hodnotu dílku hrubého šroubu v horizontu No, a jednotlivá čtení nk jemného šroubu, na kterých se cejchuje, a odpovídající náklony f3k (vteřiny
se zapisují dvakrát). Při cejchování hrubého šroubu se
zapisují čtení Nk hrubého šroubu a odpovídající náklony f3k. Totéž pro druhou polovinu série, a končí se
čtením jemného šroubu v horizontu a časem konce
měření.
2.2 Předběžné

zpracování

dat

Předběžné zpracování je vhodné dělat současně s měřením na observatoři pomocí programovatelné kalkulačky. Podle zkušeností s kalkulátorem HP 9100 B
trvá kompletní výpočet jedné série včetně tisku výsledků asi 3-5 minut. V zápisnících se i u zkušených
observátorů vyskytuje dost chyb, asi 1 %, které lze
při předběžném zpracování snadno objevit a opravit
(většinou jde o chybu v náklonu ve stupních nebo
v minutách). Jejich oprava s pomocí kalkulačky je
záležitost několika sekund.
Do výsledků je třeba zavádět korekce na chod pří.
stroje a na chod náklonového zařízení. Při určování
chodu přístroje narážíme na potíž, že chyby měření
jsou stejně velké nebo větší, než hledaná veličina,
proto pokud platí In~- ntl~ 0.3 f-lms-2, nebo In~- nřl ~ 0.3 Wns-2, chod přístroje zanedbáme. Není-li
dané kritérium splněno, zavede se oprava úhlů náklonu gk podle vzorců (11) práce [1].
Lineární složka chodu gravimetru i lineární složka
chodu náklonového zařízení se vylučují automaticky
metodou cejchování. Nepoužije-li se organizace měření
podle tabulky 1, je třeba respektovat změnu horizontu
a chod gravimetru. Vzorce budou uvedeny později.

Hodnota L1g se počítá bez aproximací. Pro střední horizont jedné série bude
1 s
H = - I: Hk,
8 k=l
8 je počet měření v sérii. Odhad střední chyby jednoho
určení horizontu bude

(8)

mH

=

VI:
k

(Hk - H)2
8-1

•

V hodnotě mH je zahrnut vliv měřických chyb, chodu
a nelineární změny horizontu. Hodnota mH má charakter skutečné chyby, může jí být použito k odhadu váhy
měřeI).í.
Z předběžných výpočtů tedy dostaneme pro každou
sérii:
Nk jsou čtení stupnice šroubu gravimetru,
f3k je náklon, určený ve stupních s přesností
±O.OOOOlo,
L1gk je relativní tíhové zrychlení vzhledem k základnímu čtení No, počítá se na 0.01 p.ms-2,
ff je odhad středního horizontu ve stupních s přesností na ±0.00001 0,
mH je odhad střední chyby horizontu ve vteřinách
s přesností na ±0.01".
Ze dvou po sobě následujících sérií se určí změna
oH/oto Je-li k disposici programovatelná kalkulačka,
určí se současně uvnitř každé série regresní přímka

3. a) Nulovému náklonu v jednotlivých sériích odpovídá stejné čtení No na šroubu gravimetru. Tento případ nastává při cejchování gravimetru na jedné stanici, ·kde rozdíl náklonů v jednotlivých sériích je náhodná veličina a nepřekračuje hodnotu 2"_3". Při
cejchování jemného šroubu to bývá téměř vždy, ale
přesto je vhodnější používat metodiku odstavce 3b).
Používáme-li při měření mořskou metodu s opakováním v opačném pořadí, dostaneme ~ aritmetických
průměrů obou sérií hodnotu L1gj, kde i značí dvojici
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sérií. Váhu průměru vypočteme jako průměr vah pro
jednotlivé serie
Pi

1

= T (p,

I

+ P,

II

u' ~ (, _:)

~ '"

).

I~

_ (7 (PiLlg,)

Z jednotlivých dvojic sérií potom určíme střední hodnotu změny tíhového zrychlení

(w1gfl -

r I.

~Pi
i

~ Pi·Llgi

Ll(1=-'-~Pi

kde váha měření v jedné sérii Pi je dána vztahem

Z teorie cejchování gravimetrů náklonem vyplývá, že
pro teoretickou střední chybu měření má platit

(12)

(19)

Pi = R/m'ju ,

kde R je libovolná konstanta a m'iI., je čtverec odhadu
střední chyby horizontu v dané sérii.
3. b) Nulovému náklonu neodpovídá stejná hodnota
No. Tento případ nastává na příklad při cejchování na
různých stanicích. Jednotlivé úhly náklonu se pro
stejná N v jednotlivých sériích výrazně liší. Máme
k dispozici n bodů stupnice, společných v obou sériích.
Prvou z nich považujeme za základní, do které chceme
přepočítat druhou sérii:

a~ =

ťXo

+ ťX2fJ2.

Vztah (19) zahrnuje následující vlivy:
vliv chybného nastavení dílku stupnice šroubu
gravimetru,
vliv chyby v koincidenci gravimetru,
vliv chyby v koincidenci děleného kruhu teodolitu,
vliv průmyslových a jiných poruch (mikroseismy).
Není zde zahrnut vliv systematických chyb, tedy
především vliv teplotních a tlakových změn, dále vliv
periodické chyby dělení kruhu, a pod. Jako kontrolu
kvality měření můžeme spočítat kvadratickou regresi
čtverce odhadu disperse na úhlu náklonu

LlgiI, Llg~t, Llgť, ... Llg~I.
Nejprve vypočteme posun druhé série vůči prvé:

Další postup je obdobný postupu 3a. Střední hodnotu
změny tíhového zrychlení vypočteme z aritmetických
průměrů dvojice sérií podle vzorce
~ Pi.Llgi
Llg = _,,_o
_
~Pi

U dobrého souboru měření má být vliv koeficientu
exl zanedbatelný.
Pro střední chyby tedy můžeme psát (19).
Tento odhad chyby měření celkem dobře charakterizuje danou laboratoř, zejména pokud jde o vliv mikroseismů a průmyslových poruch. Rovnice platí ovšem
jen pro případ, že v souboru dat jsou pro dané Ni1, náklony stejné.
Zpracováváme-li měření z různých laboratoří, vyjdeme z předpokladu, že se chyby šíří podle Gaussova
zákona. Vliv chyby Ll(jg z nepřesně určeného posunu
při tom zanedbáme, protože bude velmi malý. Platí
tedy

,

ij2

= --- 1 ~ af.
n-1

,

R
Pi

= sIn
. 2fJ i .m2'H

R je při tom libovolná konstanta.
Při kalibraci jemného šroubu je účelné používat
vždy metody odst. 3b. Nastavení základní hodnoty
No je možné jen s určitou přesností LlNo, která pak
má pro danou sérii charakter systematické chyby.
Postupem, naznačeným v odst. 3b je možné tuto
chybu potlačit.

kde N jsou bezvadné (chybami nezatížené) dílky stupnice gravimetru, Llg jsou pak veličiny, zatížené naho.dilými měřickými chybami, charakterizovanými známými odhady a. Naším úkolem je nyní vyjádřit
pomocí hladké křivky vztah

4. Odhady středních chyb

zatím známý jen v n - diskrétních bodech, při čemž
má být přihlédnuto k odhadům středních chyb
a(N). Úlohu budeme řešit metodou kolokace v úpravě
prof. Moritze [2], [6].
Metodu kolokace s vyrovnáním můžeme do jisté
míry považovat za zobecnění metody nejmenších

4. a) Odhad střední chyby průměrného Llg.
Počet dvojic sérií, z nichž Llgi počítáme, je r. Pak
platí
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čtverců. To nejlépe vyplyne z porovnání obou metod:
Máme k disposici soubor dat pozorování {x}, pro který
platí v maticovém tvaru
MNČ

Kolokace

pak určujeme

x=AX+v,

x=AX+s+w,

(28a)

kde x je vektor pozorování,
A je příslušná matice koeficientů,
X je vektor, obsahující m neznámých hodnot, které máme určit vyrovnáním,
v" je vektor oprav,
s je vektor signálu,
w je vektor šumu.
U kolokací tvoří prvý člen pravé strany rovnice (24)
tzv. systematickou část, signál s je odchylka od ní,
a w je nahodilý šum. Pro šum w i signál s je střední
hodnota rovna nule.
V rovnici (24) z~áme x, A. Hledáme u MNČ vektor
X, u kolokací vektory X a s. Podmínky vyrovnání
jsou:
(25)

Blíží-li se tedy hodnota determinantu
tj.

VTpV= min.,

VTC-IV= min.,

= váhová

C = c""" + (121.

P

matice

Řídícím prvkem u vyrovnání MNČ je váhová matice P, u kolokací pak součet varianční matice C"""l)
a diagonální matice (1212), kde (12 jsou odhady čtverců
středních chyb měření a 1 je jednotková matice.
Výsledek vyrovnání je dán vztahem

matice nule,

kde A je matice koeficientů z rovnice (24) a AT je
transponovaná matice A.
Systematickou část rovnice (24) vyjádříme nejsnadněji jako polynom v-tého stupně, při tom stupeň polynomu závisí na šířce intervalu, v jakém cejchujeme
stupnici. Pro gravimetr CG2 např. platí tyto empirické
vztahy:
Pro hrubý šroub gravimetru:
;;;;;N2-NI >700,
v = 3,
700 > N2-NI > 400,
v = 2,
400 ;;;;;N2 - NI ,
V = 1.
Pro jemný šroub gravimetru: v = 1.
Sestavení příslušných normálních rovnic a jejich
řešení je věcí rutinní, dostatečně známou. V našem případě musíme provést řešení postupně, protože na počátku neznáme matici C. V prvém přiblížení tedy
píšeme

kde X je vektor neznámých koeficientů a, b, c, d, "',
rozměru (v
1), kde v je stupeň použitého polynomu,

+

(26) X = (ATPA)-IATPX, X = (ATC-IA)-IATC-IX,
S

= CsxC-I(X- Ax) .

Koeficienty Csx viz u rov. (39).
Nejpracnější část výpočtu je inverze matic. Vlivem
zaokrouhlování nebo měřických chyb ovšem často
dostaneme špatně podmíněnou nebo dokonce singulární matici, jejíž inverzi obvyklým způsobem počítat
nemůžeme. Proto budeme v tomto případě používat
místo klasické inverze inverze obecné (tzv. g-inverze).
Špatná podmíněnost nebo singularita smí být způsobena jen uvedenými chybami, problém musí být fyzikálně řešitelný, jinak by samozřejmě celá tato záležitost neměla smysl.
Klasická
vztahem

inverze čtvercové

Ni jsou čtení na stupnici gravimetru, m je počet bodů
na stupnici, na nichž se cejchovalo.
Z vyrovnání určíme přibližné koeficienty a, b, c, d,
... , vypočteme aproximované hodnoty L1go a odchylky%
(31)

%

= L1g-L1go

= L1g-

A.X.

Ve druhém kroku vyrovnání vypočteme kovarianční
funkci signálu

matice je definována
(32)

1) Terminologie není jednotná. Tato matice se v lite.
ratuře nazývá varianční, kovarianční, nebo i jinak.
') Pro jednoduchost zde podle Moritze předpokládáme,
že (]. = konst. Později použijeme obecnější tvar. Veli.
činy v mají pochopitelně jinou hodnotu u MNČ a jinou
u kolokací.

Kovarianční funkci tak jak nám vyšla z výpočtů nemůžeme přímo použít dále, ale musíme ji nejprve
nějakým způsobem vyhladit. Tento krok je dosti citlivý a je třeba se rozhodovat případ od případu. Funkci
je třeba vyhladit tak, aby se z jejího průběhu odstranil
šum, ale vyhlazením se zase nemají potlačit informace,
které jsou v průběhu křivky obsaženy. Různí autoři
doporučují
,různé způsoby
vyhlazení.
Nám se
osvědčil následující postup: Prvé zhlazení provedeme
pomocí klouzavých průměrů. Takto zhlazená křivka
vyhoví pro kalibraci jemného šroubu gravimetru.
U hrubého šroubu, kde je průběh kovarianční funkce
složitější jsme dále provedli Fourierovu analýzu s vyhlazením a podrželi několik prvých nejvýznamnějších
period.
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Odhady středních chyb předpověděného signálu s určují diagonální prvky matice Ess
(33)

var 5= [cov (8i,8i)] = C""".

Přesnost naměřených hodnot charakterizuje diagonální matice D. (Na rozdíl od (25) je zde a2 proměnné):

° ° ... °
° ° ° .., a;'
i

a

0= [ .0... ~~.~ .. :: : .. ~.

+

Ess = Css - Cs",C-1C",s
Cs",C-1AE",,,,AT(Cs,,,C-l)T

(41)

I

+

,

Podobně můžeme stanovit odhady středních chyb úplné hodnoty L1g z diagonálních prvků matice Ett:

kde a2 jsou známé odhady čtverců středních chyb měření. Dále vypočteme součet

:Ett = Ess - Cs",C-1AE"""A'f - A1E"""AT(Cs",C-l)T
A1E",,,,A'f,

+

Známe-li matici C, zpřesníme výpočet systematické
části L1g. Místo rovnice (30) budeme nyní psát

Pokud je matice C: špatně podmíněná, je třeba použít
obecné inverse podle rovnice (28a).
Nyní vypočteme podle rovnice (31) odchylky a dále
součet čtverců odchylek
(37)

~Z2

= ~(L1g-a-b.N

-cN2_

... )2.

Výpočet podle rovnic (32) až (37) opakujeme tak
dlouho, až dostaneme

Je zřejmé, že naznačený algoritmus lze snadno zautomatizovat vhodným výpočetním programem pro samočinný počítač. Podle našich zkušeností je třeba
určovat 2 až 3 aproximace. Jakmile součet čtverců
odchylek dosáhne svého minima, vypočteme signál
s pro jednotlivé body, v nichž budeme určovat matematickou předpověď hledané funkce:

kde Cs", je matice rozměru pxm (p je počet předpovědí,
m je počet měření), počítaná pro model kovarianční
funkce veličiny 8. Současně je vhodné vypočítat pro
daný přístroj převodní tabulky NfL1g s krokem L1N =
= 0.1 otočky pro jemný šroub a L1N = 1 otočka pro
hrubý šroub.
Konečně vypočteme odhady středních chyb odvozených veličin. Odhady středních chyb koeficientů
a, b, c, d, ... polynomu v-tého stupně udávají diagonální prvky matice E"""

Tab. 2

Ukázka

tabulek

Popsaným způsobem byl okalibrován gravimetr Sharpe No. 226, a to jak hrubý, tak jemný šroub. K tomu
účelu byly sestaveny potřebné výpočetní programy.
Vlastní výpočet byl proveden ve dvou krocích.
Předběžné zpracování [až po rovnici (21)] bylo provedeno na stolní kalkulačce Hewlett Packard 9100B
s tiskárnou. Pro vyrovnání metodou kolokací pak byl
sestaven program v jazyku Fortran IV.
Vstupními hodnotami jsou naměřené tíhové rozdíly
L1g a odhady jejich středních chyb ke známým otočkám
šroubu N. Dále je volitelný stupeň náhradního polynomu v z rovnice (3). výstup z počítače jsou převodní
tabulky (ukázka viz tab. 2), a odhady středních chyb
vypočtených hodnot podle rovnic (40), (41), (42).
Počítač si sám podle zadaných kritérií nalezne minimum součtu odchylek podle rovnice (38), rozhoduje,
zda použít klasické nebo obecné inverze matic [rovnice (27) a (28a)], vypočte model kovarianční funkce
signálu 8, a vytiskne převodní tabulky (tab. 2). Při
sestavování výpočetního programu pro počítač byly
použity standardní podprogramy ze softwaru počítače
IBM 360 [5].
Budou-li k budoucnu k disposici další výsledky z nového cejchování, je možné je připojit k dosavadním
podle stejného postupu.
Typ vhodného počítače je dán rozsahem jeho paměti. Kalibrace jemného šroubu se může počítat na
počítači typu Rjad 1010. Kalibraci hrubého šroubu

pro převod čteni na tihové zrychleni. Gravimetr
Hodnoty v pm. S-2

Sharpe CG2, No. 226. Jemný

šroub.

Otočky

O

1

2

3

4

5

6

7

8

899
898

894.98
893.95

895.08
894.05

895.18
894.16

895.29
894.26

895.39
894.36

895.50
894.47

895.60
894.57

895.70
894.68

895.81
894.78

895.91
894.88

408.76
407.71

408.87
407.82

408.97
407.92

409.07
408.02

409.18
408.13

409.28
408.23

409.49
408.44

409.59
408.54

409.70
408.65

426
425

9

....................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................
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Obr. 1. Kalibrační

~

~

~

~

m

body gravimetru Sharpe CG2 No. 226, změřené na observatořích v Tallinnu,
Pecném, hrubý $roub

můžeme počítat na stroji Rjad 1040, IBM 360, a pod.
Dále uvedeme některé numerické výsledky. Na obr.l
je sestaven přehled výsledků cejchování hrubého
šroubu gravimetru Sharpe CG2 No. 226 ná observatořích Tallinn, Moskva a Pecný. Na obr. 2 je vynesena
kovarianční funkce signálu3). Slabou čarou jsou zakres-

~
v Moskvě

a na

výsledku Fourierovy analýzy několik prvých nejvýznamnějších period a pomocí nich vypočten model.
Matematická přeupověď signálu s byla vypočtena
podle rovnice (39) a výsledky byly sestaveny do přehledných tabulek (viz tab. 2).

Obr. 3. Výsledek Fourierovy analýzy kovarianční funkce
hrubého šroubu

Obr. 2. Kovariamní funkce hrubého šroubu gravimetru
Sharpe CG2 No. 226. Slabá Mra: vypočtená kovariamní
funkce. Silná čára: model kovarianční funkce

leny výsledky výpočtu podle rovnice (32). Silnou čarou
je zakreslen její model, o jehož odvození budeme hovořit dále. Kovarianční funkce signálu byla nejprve vyhlazena pomocí klouzavých průměrů a potom byla
provedena Fourierova analýza. Její výsledek je na
obr. 3. Model kovarianční funkce signálu byl dále
konstruován následujícím způsobem: Pro několik bodů
na začátku křivky bylo použito zhlazení klouzavými
průměry. Pro zbytek křivky pak bylo vzato podle

[I] PICK, M.: Cejchování gravimetrů náklonem. Geodet.
a kart. obzor 10/77, Roč. 23/65/, č. 10, 258-265.
[2] MORITZ, H.: Advanced Least-Squares
Methods.
Ohio State Univ., 1972, Rpts of Dpt. of Geod. Sci.,
Rpt. No. 175.
[3] BJERHAMMAR,
A.: Theory of Errors and Generalized Matrix lnverses. EIsevier Amsterdam - London - New York 1973.
[4] ANDĚL, J.: Matematická
statistika,
SNTL/Alfa
1978.
[5] IBM Application
Program.
System
360, SSP,
Versi on III, 1970.
[6] RADOUCH, V.: Kolokace - obecné pojetí metody
nejmenších čtverců. Geodet. a kart. obzor, 25/67,
1979, str. 276-282.

3) Má.li kovarianční křivka podobný tvar, je třeba
postupovat velice opatrně (ergodicita!). Náš výsledek
byl získán z opakovaných realizací. Ukazuje na nějakou
periodicitu· procesu.
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Mapa a štruktúra jej obsahu
z hl'adiska teórie systémov

1. Úvod a stručná formuláeia problému

diska operátora zobrazenia považovať za tzv. "kartografické slovo". Kartografické slová tvoria triedy.
Pritom každá jedna trieda kartografických slov tvorí
Uvažujme rubovol'ný priestorový útvar, ktorý nech
jednu tzv. "kartografickú vetu" a množina viet tvorí
sa skladá z priestorovo rozložených objektov, medzi
tzv. "kartografický text". Z hradiska operátora zobra·
ktorými ex:istujú určité vyvinuté vzájomné vzťahy.
zenia mažeme teda obsah každej mapy ponímať ako
Tento útvar mažeme z určitého hradiska považovať
za systém S na určitej úrovni organizácie. Za prvky aj kartografický text, ktorý sa skladá z množiny kartografických viet. Kartografický text móže v krajnom
tohto systému S mažeme napríklad považovať objekty,
prípade pozostávať z jednej vety. Mapa má svoj
resp. komponenty uvažovaného p;riestorového útvaru
"jazyk", ktorý má svoju "gramatiku".
Načrtnutá
a za štruktúru systému móžeme považovať množinu
problematika logicky širšie súvisí s problematikou závzájomných vzťahov medzi objektami priestorového
kladnýéh teoretických prác L. Ratajského [19] a ďal·
útvaru. Dostávame tak relácie
ších autorov [2, 3, 4, 11, 16, 17, 20].
objekt priestorového útvaru +-~prvok a, systému S
Vzhradom na zobrazené prvky reálneho priestorového systému S a zobrazené vzťahy medzi nimi, mapa
množina v~ťahOV]
[mnOŽina závislostí rli
maže takisto byť uvažovaná i ako model SK rubovormedzi objektami
_~
medzi prvkami aj
ného priestorového systému S a to pre nejaký časový
priestorového útvaru
systému S.
interval /}.T = Tj - Tj -1 V mierke 1 : M a rozlišovacej úrovni U. Medzi kartografickým modelom SK
Ovšem hradisko, z ktorého sa pozeráme na rubovolný
mierky 1 : M a reálnym systémom S je homomorfný
priestorový útvar, závisí od nášho ciera. Preto i výber
vzťah.
objektov, resp. komponentov nejakého uvažovaného
Uvedenú Jlroblematiku konkretizujeme na planéte
priestorového útvaru závisí od množiny kritérií defi·
Zem,
bližšie na jej geografickej sfére (geografickej
nujúcich náš cier. Od tohoto ciera potom závisí aj za·
krajine ako špecifickom priestorovom komplex:e).
vedenie systému na uvažovaný priestorový útvar.
Preto geografickú sféru najprv stručne z nášho hraKaždý takto charakterizovaný rubovolný priestodiska
vyjadríme ako reálny priestorový dynamický
rový útvar vyjadrený ako priestorový systém S je
systém Sa, ktorý zobrazíme do mapy uvažovanej ako
z nášho hradiska predmetom kartografického zobrazejeho grafický alebo digitálne vyjadrený abstraktný
nia do zobrazovacej plochy uvažovanej vo vhodne
systém (SK)G. Z takto uvažovaného hradiska mapa
zvolenej súradnicovej sústave. Pritom vo zvolenej
mierky 1: M na príslušnej rozlišovacej úrovni U
mierke 1 : M a na určitej odpovedajúcej rozlišovacej
úrovni U, kartograficky zobrazujeme jednak prvky aj obsahuje jednak vybrané priestorovo diferencované
kartografické obrazy priestorovo diferencovaných
zvoleného reálneho priestorového systému S a jednak
závislosti rli medzi nimi. Prvkom aj reálneho systému S prvkov reálneho systému Sa a jednak kartograficky
vyjadrené vazby medzi týmito kartografickými prvka.
a množine závislostí rli medzi nimi odpovedajúv mape
mi. Problematika je vermi široká, preto načrtneme iba
ich kartografické obrazy reprezentované kartograficjej logické princípy. Má význam teoretický a zároveň
kými znakmi.
•
.
i praktický pri tvorbe algoritmov plnoautomatizovanej
tvorby máp.
.
1) prvok aj reálneho
priestorového
systému S

kartografický obraz
(znak) Ak reálneho
[
prvku a, v mape

2) závislos~i rli medzi ]
prvkaml aj, aj
(i,j = 1,2, ... )
-~
reálného systému S

kartografické obrazy
Vii týchto závislostí
v
[ mape

Ukážeme, že na raznych úrovniach mažeme realizovať
buď bod prvý, alebo súčasne oba. Za predpokladu, že
do zobrazovacej roviny zobrazujeme súčasne množinu
prvkov aj reálneho priestorového systému S a zároveň
i vzťahy rjj medzi nimi, dostávame ako výsledok
úplnej operácie zobrazenia abstraktný kartografický
systém SK' Operácia zobrazenia je definovaná operátorom zobrazenia. V práci ukážeme>-že každý kartografický znakako prvok systému SK mažeme z hra-

2. Stručná eharakteristika geografiekej sféry ako reál·
nebo priestorového systému So
Predmet kartografického zobrazenia, geografickú sféru
uvažujeme v zhode s prácami [1, 5, 7, 8,10] ako oblasť
najintenzívnejšiebo prieniku atmosféry, hydrosféry,
litosféry, pedosféry, a biosféry, ktorá je ohraničená
zhora a zdola (obr. 1). V tejto oblasti prieniku sa zá- .
roveň nachádza socioekonomická sféra. Jednotlivé
sféry sú v interakcii. V dasledku interakcie vznikajú
v oblasti prieniku špecifické procesy typické len pre
túto oblasť, charakterizované kolobehom látok, energie
a informácie.
Definícia 1. Nech .všeobecne A = {a1, az, ... , an},
B = {ao, a1, a2, ••• , an} sú množiny prvkov. Nech
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=

priemyselná sféra, {!4
e4 - dopravná a telekomuni.
kačná sféra, U5 - e5 - obytná (sídelná) sféra, U6 =
= e6 - obslužná a riadiaca sféra.
Prvky podmnožiny GFG: U6+1 = al atmosféra,
U6+2
a2 - hydro sféra, U6+S
as - litosféra, U6+4 =
a4 - pedosféra, U6+5 - a5 - biosféra. Množina

=

=

=

je množina závislostí a to jednak medzi prvkami množiny GG a okolím go systému SG a jednak medzi prvkami množiny GG navzájom medzi sebou. ~ vyjadruje
štruktúru systému SG' Do okolia go patrí jednak vnútro
Zeme E pod dolnou hranicou geografickej sféry a jednak vysoké vrstvy atmosféry nad homou hranicou
geografickej sféry ako aj prHahlý kozmický priestor K
(obr. 1), t. j.

Množinu
množiny

RG (4) je možné vyjadriť

až zavedením

a to na základe jej kartézského súčinu

SK·{~,RKJ

gO
G

[Ci", to} e: ( a.)K

každý element aj(i = O, 1, 2, ... ) má vstupy Vjp
(p = 1, 2, ... ) tvoriace zložky vstupného vektora Vj
a výstupy Wjq (q = 1, 2, ... ) tvoriace zložky výstupného vektora Wj. Hodnoty jednotlivých zložiek vektorov Vj, Wj označme ako vstupné a výstupné veličiny
prvku aj. Označme rli závislosť vstupných veličín Vi
prvku ai od výstupných veličín Wj prvku aj. Množinu
všetkých závislostí označme R. Ak pre všetky i (1, 2,
... , n) platí rOj =/= O a súčasne rjO =/= O, potom S =
= {A, R} je systém. Prvok ao nazývame okolím
systému.
V zmysle prác [1, 7, 8, 10J a definície 1 geografickú
sféru chápeme ako zhora a zdola ohraničený systém

G

X

= GAG

X
X

GFG

X

(

go,

go

go, GAG
go, GFG

GAG,
GAG,
GAG,

X
X
X

go
GAG
GFG

X
X
X

= {(Uj, Ui) E G X G; Y i = j [(Uj, Ui) = rti = OJ}
= (Uj, Ui) E G X G; Y i =/=j [(Uj, Ui) =osrji =/= OJ}

f!lI
f!l2

(8)

kde (Ui, Ui) sú usporiadané dvojice tvoriace prvky z kar.
tézského súčinu (7), pričom i, j = O, 1, 2, ... ,11.
Vyjadrujú pósobenie dvoch prvkov Ui, Ui na seba podIa
poradia (t. j. Ui --+ Ui), takže predstavujú závislosti rji
prvkov Uj, Ui na sebe, ČO vyjadríme v tvare
(Ui, Ui) : Uj --+ Ui (Uj, Ui) : Ui --+ Ui

rii;

= rij

.

Štruktúru systému SG móžeme teda vzhradom ~a (7)
a (8) vyjadriť v tvare
v ktorom GG = {Un} je na najnižšej rozlišovacej úrovni
uvažovaná konečná množina prvkov, ktorá sa skladá
z dvoch podmnožín
GAG = {Uf} =os {ef};
1,2,3,4,5,6

f=

GFG = {Uf+k} = {ak}
6; k = 1,2,3,4,5

(2)

f=

f!ll

U f!l2

alebo v tvare matice Ra

kde m = 0,1,2,

=

... ,11.

X

= Ro;

go

go

X

GAG

=

ROA;
go

= a"

=

(9')

Pre kartézsky súčin (7) teda vzhradom na (8) platí, že
G X G - Ra. Jeho jednotlivé súčiny v (7) tvoria
submatice, pre ktoré platí, že
go

GAG je podmnožina prvkov Uf = ef charakterizujúcich
na najnižšej rozlišovacej úrovni základné zložky socioekonomickej sféry a GFG je podmnožina prvkov U/+k =os
charakterizujúcich
na najnižšej rozlišovacej
úrovni základné zložky fyzickogeografickej sféry prírodnej časti krajiny (obr. 1).
Prvky podmnožiny GAG: {II =osel - pofnohospodárska
sféra, U2 = e2 lesohospodárska sféra, Us ea -

[riiJl::::

GAG

X

go

= RAO;

GAG

X

GAG

-

X GFG -

(RAG)v;

GAG X GFG

GFG

X

go

= RFO;

GFG

X

GAG-

RoF

-

RAF

RFA;

GFG X GFG

= (RFG)v
(10)

Prvkami submatíc v (10) sú jednotlivé závislosti "ti
reprezentované v zmysle (9) usporiadanými dvojicami
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Dostávame tak maticu štruktúry systému 5G• Na obr.
2a je vyjadrený uzlový graf kartézského súčinu (7),
ktorého počet hrán je (n
1)2 = (f
k
1)2, :trde
f = 6, k = 5. Na obr. 2b je vyjadrený uzlový graf
Rl U R2 Počet hrán tohto uzlového grafu je (n
1)2
- (n
1), pričom jeho hrany vyjadrujú štruktúru
systému 5G a uzly vyjadrujú prvky systému 5G•
Jednotlivé submatice (10) majú v matici (11) nasledovný význam: Submatica (RAG)v vyjadruje podmnožinu závislostí medzi prvkami podmnožiny GAG
(obr. 3a); (RFG)v vyjadruje podmnožinu závislostí
medzi prvkami množiny GFG (obr. 3b); submatice

+

+

+ +

+

0

'1
G.G

o
.a~

G • {9o,GAG,GFGl

.

,/

~5

"o

'3

o

.a3

'4

o

.a2
tf)

.a,

o

'6

a,

'6

.,

b)

Obr. 3

RFA, RAF vyjadrujú spolu interakciu prvkov podmnožín GAG, GFG (obr. 4); submatice RAO, ROA vyjadrujú interakciu prvkov podmnožiny GAG a okolia go
(obr. 5); submatice RFO, ROF vyjadrujú interakciu
prvkov podmnožiny GFG a okolia go (obr. 6).
Z matice (11) a uzlového grafu na obr. 2b plynie,
že v systéme 5G je možné v zhode s prácami [7, 8, 10]
vyjadriť dva autonómne subsystémy

5AG = {GAG,
(Yj, Yi) jednotlivých kartézských súčinov v (7). Teda
zo (7) dostaneme vzhIadom na (8) a (10) maticu celkovej (širšej) štruktúry
.•

RG

={

O,

-

RAO,
RFO,

ROA,
(RAG)v,

RFA,

ROF)
RAF
(RFG)v

systému 5G• Z matice (11) dostaneme
užšej štruktúry systému 5G v tvare

ďalej maticu

opisujúcej vzájomne vzťahy medzi prvkami množiny
GG (3). V matici (11) vzhIadom na &lI z (8) je submatice
Ro = [roo] =
(RAG)v

=

[r/i]{:::::

(RFG)v

°

=

(rliJl::::~

(12)

budú mať na svojich hlavných diagonálach ležiacich
v hlavnej diagonále matice (11) všetky prvky rji = O.

1981/10

RAG};

5FG = {GFG,

RFG}

(13)

Geodetický a kartografický obzor
ročník 27/69, číslo 1/1981
11

z ich kartézskych súčinov GA X GA, GF X GF postupom analogickým s predošlým postupom. Výsledne
uveďme, že celková štruktúra systému SAG a SFG je
vyjadrená uzlovým grafom na obr. 7a a na obr. 7b .

• 96~1·a2

.9

6+tl9at

ktoré sú v interakcii, pričom SAG = subsystém socioekonomickej sféry a SFG = subsystém fyzickogeografickej sféry. Subsystémy (13) majú svoje okolie eo,
ao určené tak, že

{go' GFG}

E

eo; {go' GAG}

E

ao

(14)

Subsystémy SAG, SFG (13) možeme študovať ako samostatné systémy. Potom systém SAG je predmetom štúdia socioekonomickej geografie a systém SFG je predmetom štúdia fyzickej geografie.
Celkovú štruktúru
RAG, RFG systémov SAG, SFG
v (16) dostaneme zavedeuím množín
GA

= {eo,

GF

= ran,

GFG}

96~S= as

o

O

GAG};

91 =1,

Užšie štruktúry (RAG)v,
(RFG)v
systémov SAG, SFG
sú určené už submaticami (12) ležiacimi na hlavnej
diagonále matice (II) a (11'), obr. 3a, 3b.
Z uzlových grafov na obr. 7a, b vidno, že v nich
dosledku zavedenia vzťahov (14), (15) došlo k redukcii
hrán oproti uzlovému grafu na obr. 2b, takže RAGU
U RFG RG! V dosledku (14), (15) totiž každá hrana
uzlových grafov na obr. 7a, b, ktorá vyjadruje závislosti (rot, rto) a (rOk' rkO)' agreguje v sebe vzhradom na
uzlový graf z obr. 2b určitý počet hrán, čo vyjadrujú
uzlové grafy na obr. 8a, b.
Z nášho hradiska (kartografického zobrazenia) je
doležité, že systémy SAG, SFG sú priestorové systémy,
v ktorých rozloženie ich prvkov je priestorovo diferencované. Avšak na doteraz uvedenej rozlišovacej úrovni
nemožno vyjadriť ich priestorovú diferenciáciu, a teda
ani ich nemožno kartograficky zobraziť, lebo jednotlivé
sféry et, ak ako prvky množiny GAG, GFG sú zatiar
vnútorne nerozlíšené, a teda priestorovo nediferencovate:fné. Preto je potrebné zvýšením rozlišovacej úrovne rozlíšiť zložky jednotlivých sfér tak, že prvky množín GAG, GFG sa stanú vektormi

"*

92 =12

O
93=13

O

94=14
96+2=a2

O

9S=IS

(15)

O
96= 16

[ ROf

]~

96+, = a,

[ RFQ ]~
Obr. 6
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gl

= el =

obzor
1/1961

(el1> e12'

•••

(16)

, elm,);

= Ok = (akl' ak2' ... , aknk) ,
ktorýeh zložky pre jednotlivé hodnoty f = 1,2,
k = I, 2, ... , 5; m, n = I, 2, ... reprezentujú
gl+k

... ,6;
kom.
ponenty jednotlivých uvedených vnútorne rozlíšených
sfér. Zložky vektorov el> Ok mažeme pre každé f, k
tiež chápať ako usporiadané množiny Gel = {elm,},
Gak = {aknk}' Vzhfadom na (16) mažeme množiny
GAG, GFG napísať v tvare matíc
GAG = [el]} = [e]7k;

GFG = [o]~ = [a]nkk

(17)

Potom jednotlivé sféry móžeme v oblasti ich vzájom.
ného prieniku charakterizovať ako navzájom interagujúce subsystémy

Sel

= {Gel'

Rel}; Sak

= {Gak' Rak}

(19)

v ktorých Rel, Rak sú matice ich štruktúry. Maticami
ich užšej štruktúry sú submatice Rejj, RaH na hlavných
diagonálach matíc (18).Podrobne pozri práce [7, 8, 10].
Interagujúce subsystémy (19) mažeme študovať ako
samostatné systémy. Potom každý z nich má svoje
okolie (eO)I, (aO)i definované na množine G tak, že pre
každé (eo)j, (aO)i platí, že

{Ge2, Gea, ... , Ge6, go, GFG} e (eoh
{Gel' Gea, •.. , Ge5' go, GFG} e (eO)2

přičom štruktúry RAG, RFG vzhfadom na (15) výsledne
vyjadríme v tvare matíc

RAG = [Re]~t~ = Reii; RFG = [Ra]~:t~ = Rali' (18)
i,j=0,1,2,

... ,6

i,j=F0,1,2,

... ,5

Prvkami Rejj, Raji matíc (18) sú submatice, ktoré pre
každé i =Fj vyjadrujú
závislosti medzi prvkami
dvoch.raznych riadkov v maticiach (17), tzv. medzi·
riadkové závislosti a pre každé i = j vyjadrujú zá.
vislosti navzájom medzi prvkami príslušného jedného
riadku, tj. tzv. vnútornoriadkové závislosti. Podrobne
pozri práce [8, 10]. Poznámka. Uvažujme teda
v zmysle prác [8, 10] usporiadané množiny Gel =
= {elm,}; Gak = {aknk}' ktorých prvky ejmp' aknk sú
pre jednotlivé f = I, 2, ... , 6; k = I, 2, ... , 5;
m, n = I, 2, ... totožné so zložkami vektorov (16).

,

"o
fJo

'-o
eso

.a.

.~....a••
90

.aJ

a,

{Gel' Ge2,

as a,

,

Ge5, go, GFG} e (eO)6

{Ga2, Gaa, ••• , Ga5, go, GAG} e (aoh
{Gal' Gaa, ... , Ga5, go, GAG} e (ao)2

{Gal' Ga2,

•••

,

Ga4, go, GAG} e (aO)5

Subsystémy (19) uvažované ako samostatné systémy
sú potom predmetom štúdia jednotlivých samostat.
ných vedných disciplín a tak isto sú predmetom karto.
grafického zobrazenia. Z hfadiska komplexného karto.
grafického zobrazenia systému SG dotknieme sa v zrny.
sle prác [7, 8, 10] stručne problematiky jeho stavov
a ich priestorového rozloženia. Systém SG je dynamický
systém. On i jeho interagujúce subsystémy (13),
(19) sa vyvíjajú v čase a v priestore, vytvárajúc
priestorové jednotky (regióny) raznej stability [I, 6, 8,
10]. Speje vždy v určitom časovom údobí (To, Tn>
od nejakého východiskového stavu Zo v čase To cez
postupnosť stavov ZTi, kde Tj e (To, Tn>, k cieIové·
mu stavu Zn v čase T n' Označme teraz celkový stav
systému SGsymbolom ZG' Celkový stav ZG systému SG
je v zmysleprác [7, 8, 10]v IubovoInom čase T e (To, Tn>
určený celkovým stavom Zi každého jeho prvku ei> aj,
takže ZG = {Zj}, i e f, k. Celkový stav Zj každého jeho
prvku ei, ai je v kaž dej vymedzenej oblasti (q;
Llq;,
A
LIA-) v tomže čase T určený množinou vnútorných
stavových veličín (Zj)no takže Zi = {(Zj)n},
i e f, k,
n = I, 2, '" a teda ZG = {{(Zdn}}' V zmysle prác
[7,8, 10] stavovými veličinami sú jednotlivé fyzikálne,
fyzikálnochemické a iné numerické parametre. Zahrňujeme do nich i veličiny charakterizujúce veIkosť
(šírku, dÍžku, výšku, hrúbku, nosnosť, atd.) zobrazo.
vaného javu. Hodnoty (Zj)n i e f, k; n = I, 2, ... sa
v každej oblasti (q; + Llq;; A + LIA-) so zmenou q;, Amenia v intervale

+

•••~

•••

+

kde [(Zj)n]D sú dolné hodnoty a [(Zj)n]H horné hodnoty
intervalu, q; - zemepisná šírka, A - zemepisná dÍžka.
V zmysle prác [7, 8, 10] i definície I sú hodnoty (Zj)n
z intervalu (20) zároveň zložkami Vjp, Wjq (i e f, k;
p, q = I, 2, ... ) vstupného vektora Vj a výstupného
vektora Wj prvku e" a,.
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3. Parametrická báza systému 5G a jeho subsystémov
5AG, 5FG ako abstraktná abeceda a vyjadreni~ systému 5G na refereněnej gufovej ploche
Každá stavová veličina (Zi)n je zároveň spoločná pre
viaceré prvky systému 5G, v dosledku čoho

Zl

= {(Zi)n}

n

Zi
i,jef,k;n=I,2,

= {(Zi)n}

=1= O;

(21)

...

Uvažujme preto takú konečnú nmožinu

tvorenú z prvkov množín Zl = {(Zl)n}, ktorá obsahuje
vždy len po jednom z každého prvku (Zi)n. To zname·
ná, že každý prvok (Z;}n zo všetkých Zi (i e f, k) je
v nej vnútorne zastúpený vždy iba raz. Množinu (22)
nazvime parametrickou bázou celého systému 5G•
Potom pre subsystémy 5AG, 5FG možeme z (22) vytvo.
riť ich vlastné parametrické subbázy

R

i -12, ..
s -I 2,,,.

PAG = {Zr}; PFG = {Z.}; r,8 < m
PAGU PFG = PG; PAGU PAG =1= O

Operátor Ov nech vyberá a priraďuje lm sebe symboly
z abecedy PG (22) tak, že tieto vytvárajú slová "f/'i
charakterizujúce vazby Vij vždy medzi dvomi prvkami Ui, Ui kde Vii je v zmysle prác [8, 10] tzv. vazbová
matica. Tu iba uveďme, že vazba medzi dvomi prvkami Ui, Ui systému 5G je usporiadaná n"tica spoločných
zložiek výstupného vektora Wi, prvku Ul so zložkami
vstupného vektora Vi prvku Ui tvoriaca usporiadanú
množinu

Pod slovami Bfi, dkh "f/'i teda rozumieme usporiadané,konečné postupnosti vybraných symbol ov z abecedy P AG, PFG, resp. PG, tvoriace usporiadané množiny.
V zmysle (24), (25) je potom každý prvok e/i, aii z matíc (17) v lubovofnom zvolenom mieste reálneho priestoru charakterizovaný jedným slovom Bij, dii a každá vazba medzi dvomi prvkami je charakterizovaná
jedným slovom "f/'ij. Vzhladom na (24) sa potom
každý vektor e/, ti;; zo (16) zobrazí ako množina
Cf' .'1Fk, kde

§k

=

B{fI, Bf2' •.•

= {dk1,dk2,

•••

Bfmj};

,dknk}

{Qj., Qit, .....Qi.]

m,R,r-12,."

Množina PG tvorí abstraktnú abecedu; symbolmi tejto
abecedy sú jej prvky Zm' Parametrické subbázy P AG,
PFG tvoria potom abstraktné abecedy systémov 5AG,
5FG vytvorené z abecedy (22).
Nad abecedami PAG, PFG zaveďme kódujúce operátory DAG, 0FG, OV. Operátory DAG, OFa nech vyberajú a priraďujú ku sebe symboly abecedy P AG, Ppa
tak, že tieto vytvárajú slová B/, dki charakterizujúce
jednotlivé prvky e/i, akf z matíc GAG, GFG v (17), t. j.
tvoria zobrazenia
.

Cf

Oj'

(26)

Vazby Vii v systéme
nmožinu

5G tvoria vzhladom na (25)

Zaveďme teraz do reálneho priestoru geografickej
sféry referenčnú plochu, pričom pre jednoduchosť
predpokladajme referenčnú gulovú plochu uvažovanú
v súradnicovej sústave (O, R, cp, A), kde O = S je
počiatok súradnicovej sústavy, S stred Zeme,
R - polomer referenčnej gule, cp - zemepisná šírka,
A - zemepisná d1žka. Položme pre zj'ednodušenie
R = 1, takže uvažujeme (O, cp, A). Uvažujme teraz
v lubovofnom zvolenom bode Ai(Pi, Ai) na referenčnej
guli normálu NI k referenčnej gulovej ploche a na nej
v intervale (HB, HD) medzi homou hranicou HB
a dolnou hranicou HD geografickej sféry uvažujme
lubovolný bod Atm, Atn, Ar" i, m, n, r = 1, 2, ...
(obr. 9). V každom bode na normále Ni nech sú príslušné vektory ef, tlk zo (17) charakterizované množi.
nami slov (26). Potom poloha každého zvoleného
boduAim, Ain, Air (i, m, n, r = 1, 2, ... ) na normále
Ni v intervale (HB, HD) je určená súradnicami Pi,
A; bodu Ai na referenčnej gufovej ploche a nadmorskou výškou (+hin), (+hir) alebo podmorskou h1bkou
(-him) uvažovanou v smere normály Ni ku referenčnej
guli. Vztiahnime body Atm, Afn, Ai, v smere normály
Ni do bodu Ai(PI, A;) na referenčnej gulovej ploche
(obr. 9). Zložky vektorov ef, tlk ako prvky množin
Ge/, Gak subsystémov (19) sú potom v každom bode
Ai. [(Pi> A;); (±hi.)] 8 = 1,2, ... ; m, n, r e 8 na nor·
mále Ni vztiahnutom k bodu Aľ(Pi, A;) vyjadrené v tva-

re
Cf = {B/m,};
= {aknk}: -.'1Fk = {dknk}

Aj(Pi, Ai) [(hf)!.,

Gef: {e/m,}: -

Gak

(fff/)i.;

{hk)/.,

[(h/)i" (C')i' (h")18' (.'1Fk)!.]
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a pre celé množiny slov (26), (27)
Pre (hf)i8 = (hk)i8 je Qj8 = [±h)i8;
(lá"f)i" (§"k)i8]' Cel.
kove je teda ku každému bodu Aj(tpi, Ai) na referenčnej
gufovej ploche vztiahnutá usporiadaná množina údajov Qj = {Qi8}z vybraných bodov Ai8 (8 = 1, 2, ... )
z intervalu (HH, Hn)nanormáleNi,
takže Ai(tpi,Ai) Qi.
4. Mapa ako abstra"ktný kartografický systém SK
reálneho priestorového systému Sa
Uvažujme teraz zobrazovaciu rovinu v kartézskej
súradnicovej sústave (O, x, Y)' Kartografické zobrazenie bodov (29) do zobrazovacej roviny pozostáva
z dvoch častí:
a) z operácie jednojednoznačného zobrazenia bodov
Ai(tpi, Ai) referenčnej guIovej plochy do bodov Ai(Xi, Yi)
v zobrazovacej rovine, t. j.

b) z operácie zobrazenia Qi (29') v bodochAi(tpi, Ai)'
. Qi (29) do množiny kartografických znakov v bodoch
Ai(Xi, y;) v zobrazovacej rovine.
Definujme preto najprv zobrazenie (30), v ktorom
usporiadaná dvojica (Xi, Yi) je určená zobrazovacími
funkciami

lá"f

=

=

{Sti}:

-

.%e/

§"k = {dki}:

-

.%ak = {OI.ki}

= {fii}:

-

.% R

oP n

{Tfi}

= {'Y}ni.ni}

(36)

Jednotlivé kartografické znaky Tfi, OI.ki,'Y}ni.ni Z množín
(36) pozostávajú teda z jednotlivých navzájom ku sebe
priradených symbolov abstraktnej kartografickej abecedy K (33), takže tvoria kartografické slová. Počet
symbolov v každom kartografickom slove udáva dížku
kartografického slova.
Teda Iubovofný bod Ai(tpi, Ai) Qi ,zo (29) sa na základe zobrazovacích funkcií (31) a na základe (35)
zobrazí do zobrazovacej roviny v tvare
Ai(Xi,

Yi) [(hf)j,

(.%e/)i;

Označme [(hf)j, (.%e/)i; (hk)i,
(36') vyjadríme v tvare

(hk)i, (.%ak);J .
(.%ak)i]

=

(QK)i,

(36')

takže

Potom celú operáciu zobrazenia Iubovomého bodu Ai
(29) z referenčnej gule do bodu Ai (37) v zobrazovacej
rovine vyjadríme v tvare

V mape mierky 1 : M nemožno však spravidla vždy
pre každý prvok eti, aki z množin Gef, Gak realizovať
kartografické zobrazenie v tvare

V druhej časti zobrazenia (bod b) ide o zobrazenie
slov (27) do zobrazovacej roviny, ktoré má grafickú
alebo digitálnu formu. Pri grafickom zobrazení ide o
kartografické zobrazenie ~ v grafickej forme do mapy
mierky 1 : M ,v ktorom sa jednotlivé slová alebo súbory
týchto slov zobrazia pomocou množiny grafických symbolov do kartografických znakov.
Množiny kartografických znakov v mape mierky
1 : M, ktoré tvoria kartografické obrazy reálnych prvkov množín GAG, GFa sú charakterizované množinou
kartografických parametrov

pričom i < mf' j < nk' Tomuto rozkladu korešponduje rozklad množín lá"f, §"k (26) na triedy .'T(e)fi,
.'T <.s1)ki, takže

ktorej prvky A, B, C, D sú podmnožinami
A

= {Ani};

B = {B"2};

C

= {Ona};

D

= {Dn4}

(lá"T)f
(34)

pričom A je podmnožina parametrov bodových prvkov, B - čiarových prvkov, C - plošných prvkov
a D je podmnožinaparametrov,
farieb. Množina kartografických píLrametrov (33) tvorí abstraktnú kartografickú abecedu, ktorej symbolmi sú prvky množín
(34). Uvedené už v práci [9].
Zaveďme teraz abecedný operátor zobrazenia OK
ako funkciu priradujúcu slovám Sfi' dki> fii z množín lá"f, §"k, oPn (26), (28) vytvprených operátormi
OE, 0F' OV nad abstraktnou abecedou (33) kartografické slová Sfi, OI.ki, 'Y}ni.ni (n E f, k) nad abecedou
(33). To pre jednotlivé slová vyjadríme v tvare
Sfi : -

Tfi; dki

:-

OI.ki; fii

:-

t. j. každému jednému prvku Sfi' dki nemusí odpovedať jedno kartografické slovo Tfi, OI.ki, ale viacerým
slovám tvoriacim triedy slov .'T(e)ti' .'T(.s1)ki móže byť
operátorom zobrazenia priradené jedno kartografické
slovo (TT)fi, (OI.T)ki' To znamená, že z hIadiska cieIa,
mierky 1: M a rozlišovacej úrovne U, rozložíme
množiny Gef, Gak podIa zadanej triedy kritérií do disjunktných podmnožín tvoriacich triedy prvkov Tefi,
Taki, takže

'Y}ni.ni

(35)

=

{.'T(e)fi};

(§"T)k

=

{.'T(.s1)ki}

(41)

kde i < mf' k < nk• V dósledku toho každá jedna
trieda Tefi, Taki je charakterizovaná jednou triedou
.'T(e)!í, .'TCs1)ki, t. j.
Tefi: (GeT)f: -

§'(e)fi;

Taki: -

(lá"T)f; (G~)k:

.'TCs1)ki

(42)

-* (§"Th·

(43)

Každej jednej triede (42) je teda abecedným operátorom zobrazenia priradené jedno slovo (TT)fi, (OI.Th
.'T(e)fi -

(TT)fi; .'TCs1)ki: -

(OI.Thi
.

(44)

Index T pri slovách (TT)fi, (OI.Thioznačuje, že každé
toto jedno kartografické slovo zobrazuje jednu triedu
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slov Y(E)!i,

YCW)ki' Súčasne index T pri množi?ách
(GaT)k, (@"Tlt, (ffT)k
označuje r?zklad tychto
množín na triedy. Kartografické slova (TT)ti, (lXT)ki
(GeA)t,

tvoria množiny
(%eT)t

(i < mt, j
platí, že

=

< nk)'

{(TT)!i};

(%a,-)k

= {(lXThi}

kartograficky zobrazená množina vzťahov RG v systé.
me SG' Kartografické zobrazenie (48) systémov SAG,
SFG, Set, Sak v mierke I : M charakterizujeme potom
ako systémy
(SK)AG

(45)

(SK)FG
(SK)et

takže vzhfadom na (43) výsledne

(SK)ak

(GeTlf:

-+ (%eT)t;

(GaT)k:

-+ (%aT)k'

(46)

Rozkladu množín Get, Gak na triedy (40) a teda aj
množín 2(6) na (41) odpovedá aj rozklad vazieb (28)
na triedy

(r E i, 8 E j), kde Ci'" T)" predstavuje vazbu dvoch
tried z (40). Táto sa zobrazí do kartografického slova
(rlT)"i'''i' t. j.
('f"T)ii: -+ (rIT)"i."i
(47')
(.PT)" = {Ci"'T)ii}: -+ (%Rh = {('Ih)"i."i}·

V každom kartografickom slove (TT)ti, (lXT)ki, (rlT)"i."i
mapy mierky I : M je tak síce obsiahnutá príslušn~
jedna trieda parametrov .r(E)ti,
YCW)ki
charakten.
zujúcichjednu triedu Tefi, Takiz množín (GeT)t, (GaT)k'
ale nie každý parameter ako symbol abecedy PAG, PFG
je v každom príslušnom kartografickom slove zobrazenýcez kartografickú abecedu K (33) symbol po symbole.
To znamená, že toto kartografické zobrazenie ft'
operátorom zobrazenia OK nie je inverzibilné, takže
zobrazenie ft'-l ku nemu inverzné nezobrazuje spatne
každé kartografické slovo (TT)ti, (lXT)ki, ('Jh)"i. "i symbol
po symbole do pavodných slov nad abecedou PAG, PFG
(23), charakterizujúcich prvky množín GAG, GFG. A.'
To je princíp miery homomorfie obsahu mapy VoCl
originálu. Miera homomorfie závisí od mierky mapy,
rozlišovacej úrovne U a definovaného ciefa. Obraz
v mape je teda voči originálu vždy neúplný. Táto
neúplnosť nie je však chybou, naopak, je vefmi potrebná. Umožňuje totiž z hfadiska zvoleného ciefa a mierky
mapy vynechať nepodstatné prvky a účelne zvýrazniť
podstatné prvky mapy. Na základe uvedeného možno
teda vyjadriť systém SG v mape uvažovanej ako karto·
grafický model pomocou operácie zobrazenia.
Zobrazme v zmysle doteraz uvedených vzťahov
reálny systém SG v grafickej alebo digitálnej forme do
abstraktného systému SK v mierke I : M. Tým súčasne v tejto mierke zobrazujeme aj reálny systém SAG
do kartografického abstraktného
systému (SK)AG
a systém SFG do abstraktného systému (SK)FG' Tak
isto mažeme zobraziť jednotlivé reálne subsystémy
Set, Sak do abstraktných
kartografických subsysté.
mov (SK)et, (SK)ak' Uvedené zobrazenia v mierke
I : M vyjadríme v tvare
SG: -+ (SK)G; SAG: -+ (SK)AG; SFG: -+ (SK)FG
Set: -+ (SK)et;

(RK)AG};
(RK)FG}
(RK)et};
(RK)ak}

(50)

v ktorých (GK)AG, (GKlFG sú množiny prvkov tvoriace
v mape mierky I : M kartografické obrazy prvkov
množín GAG, GFG systémov SAG, SFG a (RK)AG, (RK)FG
sú kartograficky zobrazené množiny vzťahov RAG,
RFG v systémoch SAG, SFG' Dalej (GK)et, (GK)ak sú
množiny prvkov tvoriace kartografické obrazy prvkov
množín Get, Gak systémov Set, Sak a (RK)e" (RK)ak
sú kartograficky zobrazené množiny vzťahov Ret,
Rak v systémoch Set, Sak' Vzhfadom na vzťahy (36)
až (39) platí teda, že v (50)
(GK)AG
(GK)FG
(RK)AG

= %AG = [%e]it;
= %FG = [%a]~k

= (%R)AG;

(GK)et

-

%et;

(RK)et = (%R)ej;

(RK)FG

= (%R)FG

(GK)ak

= %ak;

(RK)ak

= (%R)ak'

(51)

Zápisy (51) principiálne obsahujú aj rozklad množín
GAG, GFG, Get, Gak na triedy v zmysle vzťahov (40)
až (47), takže systémy (50) uvažujeme zároveň ako
homomorfné s raznou možnou mierou homomorfie.
Poznamenajme, že miera homomorfie úzko súvisí
s množstvom informácie I o zobrazenom reálnom
priestorovom systéme SG obsiahnutom na je~no~ke
plochy LIP mapy mierky I : M. Mapa rubovofneJ mlerky I : M maže na jednotku plochy LIP obsahovať
maximálne a minimálne množstvo informácie Imax'
Imi". Interval Lil závisí od miery priestorovej diferenciácie systému SG, od mierky mapy M, atď.
Načrtnutá problematika je vefmi široká a možno ju
dať do súvisu s problematikou kartografického jazyka
riešenou u nás M. Martinkom a J. Pravdom [II, 17,
18] resp. v zahraničí autormi prác [2, 16, 19] a ďalších.
Priamo súvisí ďalej s problematikou kartografického
modelovania a kartografickej informácie [3, 4, 20].
Problematika nimi riešená tvorí jeden širší logický
celok s nami načrtnutým problémom. My sme však
z nášho hfadiska stručne uviedli iba najzásadnejšie
aspekty tohoto problému. Z uvedeného prístupu vyplývajú i dasledky pre klasifikáciu máp. Touto :pro~l~matikou sa však budeme zaoberať v samostatneJ praCl.
Geografický krajinu ako priestorový systém SG z tohoto hfadiska podrobnejšie rozvádzame v práci [21],
v ktorej súčasne stručne načrtávame klasifikáciu máp
z hfadiska teórie systémov.

(48)

Sak: -+ (SK)ak

Systém (SK)G potom všeobecne charakterizujeme
systém

= {(GK)AG,
= {(GKlFG'
= {(GK)et,
= {(GK)ak'

ako

kde (GK)G je množina prvkov tvoriacich kartografic~é
obrazy prvkov množiny GG systému SG a (RK)G Je

Mapu možno všeobecne ponímať súčasne z dvoch hfa·
dísk:
a) ako abstraktný kartografický model (SK)G reálneho
priestorového systému SG,
b) ako nositera priestorovej informácie o tomto reál.
nom priestorovom systéme. Zobrazenie :eáln~ho
priestorového systému SG do zobrazovaceJ rovmy
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je jednoznačne určené operáciou zobrazenia, ktorá
je definovaná tzv. oeprátorom zobrazenia. Operátorom zobrazenia je určený buď digitálny výstup
(digitálna mapa), alebo grafický výstup. Pri grafickom výstupe je týmto operátorom pre každý jeden
zobrazený prvok alebo triedu prvkov jednoznačne
určený jeden kartografický znak - tzv. kartografické slovo.
Teória zobrazenia reálneho priestorového systému

50 do zobrazovacej roviny a vyjadrenie abstraktného
kartografického systému (5K)o tvorí usporiadanú množinu logicky za sebou nasledujúcich pravidiel. Tieto
pravidlá sú v širšom zmysle súčasťou "gramatiky"
kartografického jazyka, tzv. jazyka mapy. Preto táto
teória patrí do kartografie ako samostatnej vednej
disciplíny, ktorá pracuje s priestorovo diferencovanými javmi zobrazovanými do zobrazovacej roviny
(mapy).
Preto kartografia nie je ani súčasťou geodézie ani
geografie a ani žiadnej inej vednej disciplíny i keď
z hfadiska komplexnosti a rozsiahlosti zobrazovaných
javova súvisov medzi nimi má ku nim najbližšie, takže
z hfadiska úplnej operácie zobrazenia tvorí najinten.
zívnejší prienik s geografiou a súčasne s geodéziou.
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Kněkterým otázkám řízení
podniku Geodézie

Vlastislav Boi!ek,
Geodézie, n. p., Plzeň

V průběhu šesté pětiletky došlo v několika směrech
ke změně podmínek pro chod podniku. Od roku
"1977 se změnil systém posuzování hospodaření
podniku v celém národním hospodářství. Hospodářský výsledek podniku je hodnocen podle jiných
pravidel, podniky přešly na novou účtovou osnovu a na nový systém jednookruhového účetnictví.
UpMvil se informační systém a byla vyhlášena platnost nových velkoobchodních cen.
Podnik, který správně realizoval od roku 1977
tyto nové směry v podnikovém řízení, má své pra-

covní kolektivy vlastně připraveny pro vstup do
další etapy, kterou přinese "Soubor opatření ke
zdokonalení soustavy p~ánoVitého řízení národního
hospodářství po roce 1980".
2. Zásady a podmínky nepřímého řízení
Změny řízení, uplatněné v priiběhu 6. pětiletky, se
promítly zásadním zpiisobem do většiny sfér podnikových činností. V našem resortu byla koncepční
změnou ceníku přímo dotčena sféra řízení. Změnila
se pravidla vnitropodnikového plánu a rozpočtu,
pro předběžné kalkulace se začínají využívat vni·
tropodnikové ceny.
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Celostátně se rozšiřuje systém sociálně-ekonomických informací. Některé okruhy se rozšiřují až
o 30 % a dochází k tomu, že je vyloučeno jejich
kavlitní zvládnutí bez samočinného počítače.
K podstatné změně došlo v hodnocení a tedy i ve
vykazování hospodářského výsledku podniku. Nové
účetnictví vychází ze zásady, že rozpočet hospodářského střediska, podniku bude sloužit k poroynání
skutečně dosažených nákladů s náldady předem
stanovenými. Rozpočet se sestavuje v návaznosti na
finanční plán. Složitost je v tom, že nejprve musí
být zpracovány rozpočty jednotlivých středisek za
roční období s rozvrhem do čtvrtletí a teprve pak
může být sestaven rozpočet podniku. yada v rozpočtu střediska má bezprostřední dopad na celopodnikový výsledek.
Dřívější systém dovoloval v průběhu roku mezistřediskové přesuny objemů i nákladů, takže vytvářel jednoduché podmínky pro změny vnitropodnikových plánů. Tedy podmínky k nekázni a podceňování úlohy plánu.
Nový systém je náročnější, nedovoluje povrchní
přístup k řízení. Zmi;1na objemu mezi středisky vyžaduje komplexní změnu vnitropodnikového plánu.
Jinak může dojít k tomu, že podnik splní hrubé
výkony, tržby, nepřekročí náklady a přesto nebudou splněny výkony ani zisk. Současný systém,
je-li správně zaveden, je náročný na komplexní řízení. Okamžitě odkrývá výkyv každého střediska
s přímým dopadem na celopodnikový
výsledek.
Výžaduje vyrovnané efektivní plnění věcné náplně
plánu v rámci hospodářských pravidel. Jeho náročnost je zesílena především tím, že vyrovnanost a
efektivnost je žádána již u hospodářského střediska. Tím je také naplňován základní smysl tehdejších i nynějších ekonomických zm~n - zvýšit efektivnost národního hospodářství. A to efektivnost
skutečnou,
nikoli operativním
využíváním možností jen tzv. "efektivnost vykázanou".
V praktickém řízení je nejdůležitější podmínkou
k dosažení tohoto cíle správný systém práce s lidmi, y: němž se uskutečňuje personální funkce organizace. Takže v meritu věci vyžaduje účinné operování ekonomickými nástroji velmi široké a hluboké poznání determinace
a princip"(j jednání a
rozhodování. Při nedostatečném
objasnění tohoto
základu nám ekonomické tlaky nebudou fungovat.
Příkladů je dostatek v celém našem národním hospOdářství - snižování rozestavěnosti, snižování zásob a pod. Nedosahujeme přes řadu usnesení úspěšných výsledků, i kdy~ se ještě navíc používají silné
direktivní tlaky. Ostatní vlivy (důvody) jsou silnější. Ono jde toti~ o širokou škálu problémů, které
se nedají direktivní cestou postihnout jak v jejich
šíři, tak v časovém rozložení, posloupnosti. Dosáhne
se jen dílčíhO řešení a zpravidla na omezený čas,
tedy jde o nárazové řešení. Zároveň vyvinutá pravidla nepřímého řízení mají proti sobě velké tlaky a ty jsou v některých obdObích silnější než tlaky ekonomické.
,
Ekonomické nástroje se tedy pozitivně projevují
především tam, kde v rozhodovacím procesu není
silné protichůdné zájmové prostředí.

Při tvorbě pravidel musíme počítat také s tím, že
u našich vedoucíCh je vysoká tolerance k růstovým
nákladovým tendencím. Tlaky v tomto směru musí
být gradačně zesíleny, neboť při nepřímém řízení
se výrazně zeslabuje motivační ekonomický nástroj
v působení na další stupeň řízení. V našich podmínkáCh můžeme dosáhnout silného ekonomického
tlaku u vedení provozu, střediska, neboť sem jsme
se zaměřili, ale tento tlak může být a zpravidla
bude málo účinný u vedoucího oddílu. To je velký
zápor nepřímého řízení.
Úspěšná pravidla nepřímého řízení, i když jsou
zpracována na konkrétní podmínky, musí vycházet také z těchto poznatků. Proto základem je jasné a nepochybné definování záměru a pak volba
vhodné formy řízení a tvorba systému.
Tam, kde může působit samoregulující se mechanismus potřebující prostor v členitosti rozhodová,
ní, jest naprosto a jedině vhodné zarámovat tento
prostor do zásadních
(zpravidla
ekonomických]
pravidel umožňujících rozhodování, tedy kvalifilmvanou volbu optima. Jedině tímto způsobem se dává možnost k alternativnímu řešení, a to ve vrcholovém stádiu řízení, které se dá vyjádřit zjednodušeným vztahem: "ano - ne". Při přímém řízení je
právě značně zesílena váha faktorů zdůrazňujících
alternativu "ano", tedy poslechnout.

Přestože politická směrnice a hospodářská pravidla, dávaná v naší společnosti pro všechny subjekty, vymezují jednoznačně zásadní cíle, není vždy
každým dosaženo toho, co od něho společnost očekává. Projevují se dokonce disproporce i v těch
oborech či sférách, kde konkrétní pracoviště vykazují tzv. "splnění plánu". To je nedobrý jev a proto
se hledají cesty především pro zkvalitnění řízení.
Imunní nezůstává ani nálš resort.
Je nesporné, že k určitému cíli vede řada cest
a na nich množství způsobů jejich překonání či
zvládnutí. V hospodářském chodu společnosti jde
hlavně o politické vedení a hospodářské řízení.
Metod je mnoho a říci zásadně, jak se to má dělat v konkrétním hospodářském celku, je vhodné
a dokonce dnes již nezby1Jné.
Prozatím se nepodařilo v resortu souhrnně zpracovat zásady vnitropodnikového
řízení a proto
i v Idřívějším organizačním uspořádání Ústavů geodézie postupoval každý krajský kolektiv samostatně. To'měla za následek, že jak v základní organizační struktuře, tak v základních systémech řízení
nedošlo k potřebné unifikaci, ani ke stabilizaci.
Tato velice důležitá složka nebyla dosud plně doceněna. přestože je pro organizovaný chod v mnohých směrech základní. Její dobré vyřešení by znamenalo nejen usnadnění a zkvalitnění práce, ale
i značné úspory v samém řízení. Dobře fungující
systém by nepotřeboval náročné prověrky, ale sám
o sobě by vytvářel tlaky na zlepšení řídícfho chodu.
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Správně se uplatňující ekonomická pravidla totiž odhalí nedostatky již při jejich zrodu, neboť dávají dostatek potřebných informací o kladech i záporech a umožňují kvalitní strategické i operativní rozhodování. Pravda, jsou nepříjemná v tom, že
velmi neomaleně odkrývají úroveň toho vedoucího pracovníka, jehož útvar je v prostoru jejich
konkrétního dopadu.
Pro dobré řízení je vedle dalších faktorů (politickoodborná kvalifikace, vhodné organizační tlenění a pod.) základním předpokladem dobře fungující systém zadávání úkolů, přiměřený
počet
i rozsah informací o zadání úkolu, o jeho průběhu i výsledku. Toto vše musí tvořit ve své podstatě samoorganizující
se systém návazností, jehož
posláním je splnění úkolů v potřebném nebo předepsaném rozsahu, čase i kvalitě.
Skutečně dobře běžící ekonomický mechanismus
spolupráce musí dávat sám o sobě dostatek podkladů pro kvalifikované
rozhodování, odhalovat
nedostatky a sám musí nutit k hospodárnosti, neboť při kvalitním propracování je jeho výsledným
účelem odkrývání rezerv a odhalování výkyvů. Toto odhalování pak již není jen ve sféře morálky,
ale konkrétní ekonomické informace. Zde se rozhodnutí dostává z pozice chtít - nechtít, přiznat
- nepřiznat do pozice zveřejnění, čili k posouzení několika subjektů řízení - vykázaná informace je zveřejněna. Působí tedy značně silně, neboť
je po dlouhou dobu prokazatelná a odpovědný pracovník se s ní musí nějak vypořádat. Při opakovaném negativním výkyvu se závažnost několikanásobně zvyšuje.
V podmínkách geodézie půjde vždy o model, kde
se vytvářejí malá hospodářská střediska s rozdílnou
vzájemnou návazností, z čehož někdy vyplývá potřeba přímého zasahování do jejich činnosti i do
jejich hospodaření. Půjde tedy o soustavu vnitropod
nikového řízení, v níž bude uplatněna určitá míra
potřebné centralizace
rozhodovacích procesů na
úrovni podniku.
Snad není třeba zdůrazňovat, že v
stěžejní úlohu řídící pracovník, neboť
které ve skupinách majl vzájemnou
v rozdílné míře každá vyžaduje nový
dílnou organizaci a zpracovává se za
ných podmínek. Výsledek práce bývá
úměrný úrovni řídícího pracovníka.

geodézii má
jde o práce,
podobu, ale
přístup, rozponěkud jivždy přímo

Velmi těžko najdeme obdobu v našem národním
hospodářství a proto nevedly k úspěchu cesty přejímání modelů z jiných resortů. Dokladem je jak
bývalý Ústav geodézie Praha, tak i následná Inženýrská geodézie Praha. Ač otázce řízení, zejména
přejímání poznatků z jiných resortů, tedy prvků
cizích, byly věnovány nadměrné hodnoty hmotné
i časové, dostala se tato organizační jednotka do
permanentně probíhajících reorganizací. To vedlo
k organizační nejistotě, k nespokojenosti a k vnitřnímu rozkladu. Proto také bývalý Ústav Praha byl
hlavním teoretickým nositelem reorganizace resortu k 1. lednu 1968. Sledoval v ní především svoje
východisko. Inženýrská geodézie Brno, ačkoliv šla
Se značným zpožděním do zpracování nové organi-

zace, měla vnitřní situaci konsolidovanější, neboť
zachovala v organizaci prvky typické pro náš re·
sort.
Je nepochybné, že v organizaci řízení jsou značné možnosti. V budoucí sedmé pětiletce bude postupně realizován "Soubor opatření". Dojde vlastně
k založení nového
hospodářského
mechanismu.
Určí se vstupy, výstupy, zpracují subsystémy, jejich
návaznost i pravidla chování včetně zpětných vazeb, takže nové systémy ve svém základu se budou chovat jako mechanismy bez nutnosti
častých subjektivních operativních zásahů. To ovšem
vyžaduje a předpokládá dalekosáhlou změnu myšlení především řídících pracovníků.
Chozrasčot máme v různých podobách zaveden,
ale nyní půjde o jeho modifikaci na nové ekonomické podmínky a o to, aby byl zbaven formálností. Řada závažných usnesení dává jasný směr
pro řízení. Prvním krokem je zdokonalení celé
soustavy plánování, neboť jde o hlavní řídicí článek. A je to úsek nejtěžší.
Do nové pozice se již musí dostat návrh plánu.
Má-li být u plánu dosaženo cílově programového
zaměření, musí především dojít v jeho základní
struktuře
k jeho provázanosti a zdůvodněnosti.
Sebe lépe koncepčně sestavená část plánu nemůže
vést k úspěchu, nejsou-li navazující části v souladu.
Formální aplikace by v nových podmínkách neměla mít uplatnění. Ekonomické nástroje právě
proto budou působit ji~ při sestavování plánu a nikoli jen při jeho pln.ění. Jejich význam i tlaky se
zvýrazní v počátečním stádiu řídícího procesu a
budou propojeně působit po celé plánovací období.
Vytvoří se potřebný prostor pro iniciativu pracovních kolektivů i dlouhodobou soutěživost. Výrazem
dobrých přístupů se stanou vstřícné plány. Střednědobý plán vytvoří podmínky pro stabilizaci základních podmínek a značně rozšíří disponibilní
možnosti organizačních celků. Účast na řízení, nápaditost pracovníků a rozvoj iniciativy se daleko
kvalitněji rozvinou v těchto dlouhodobých podmínkách.
Ve výhodě budou ty kolektivy, které se naučily
pracovat v plně zavedeném chozrasčotu, vytvořily
si správný vztah k hospodářskému chodu a ve své
podstatně se oprostny od jeho formálního působení.
Realizace "Souboru opatření" bude věc velice
náročná po všech stránkácb. Nepůjde jen o propracování nových pravidel, ale půjde především
o změny přístupů k plnění úkolů. Vždyť nové nástroje řízení by zůstaly mrtvými, kdyby je pracovní kolektivy s tvůrčím přístupem nezačaly aplikovat ve svých podmí!nkách. Rozhodující úloha čeká
právě na vedoucí pracovníky. V budoucnu půjde
o kombinaci přímého a nepřímého řízení. Plán se
svými ukazateli jako základ.ní prvek přímého řízení určí rámec a konkrétní cíl a pravidla nepřímého řízení vytvoří vlastně prostor pro dosažení stanoveného cíle s tím, že budou motivačně působit
morálními i hmo1:nými sti mu ly k jeho dosažení.
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Závažnou úlohu, jako nedílná součást plánu, bude
plnit chozrasčot, který se má na· všech stupních
rozvíjet jako ucelený systém materiální odpovědnosti a to především mezi hospodářskou sférou a
společností a zároveň mezi jednotlivými organizačními celky navzájem. Chozrasčot se důrazněji a
komplexněji než dosud musí zaměřit na kvalitativní stránku procesu reprodukce - na efektivnost
a kvalitu výroby.
Podstatou změny je přechod od formálního chozrasčotu k chozrasčotu věcnému. Kladné i záporné
výsledky organizace se přesouvají do její hmotné
zainteresovanosti
a do možností financování jejích
potřeb. Dlouholetá kritéria úrovně hospodaření povedou k výrazné diferenciaci dobře a špatně hospodařících podniků. K důslednému uplatnění chozrasčotu předně přispěje ponechání vlastních zdrojů k dispozici podniku pro jeho hospodaření, za
druhé to, že podnik si musí h'radit své plánované
potřeby z vlastních zdrojů a zároveň pokrýt fondy
hmotné zainteresovanosti.
Nebude možné chybějící
zdroje trvale doplnit nadřízeným orgánem ani úvěrem banky.
Účinnost chozrasčotu bude zvýšena nepochybně
i tím, že se nejen rozšíří a zintenzivní všechny formy hmotné zainteresovanosti
(osobní, kolektivní a
podnikové), ale stanou se mnohem náročnějšími.
Vždyť vedle usměrňování
vývoje mzdových prostředků, osobní hmotné zainteresovanosti
a fondu
'hmotné zainteresovanosti
se uplatní další formy
jako je vytváření a používání nadplánových finančních zdrojů a tvorba i používání fondů rozvoje.
Ve vnitropodnikové sféře se zvýší jeho působení
propojením s hmotnou zainteresovaností vedoucích
pracovníků a pracovních kolektivů spolu se změnou jeho orientace i na předvýrobní etapy. Tím se
odstraní značná část anonymity v řízení a vytvoří
se podmínky pro tvorbu ekonomické ceny a ekonomického zisku. Přestanou být měřítkem jen vlastní náklady výrobku, ale bude působit i jeho technická úroveň, kvalita a posouzení jeho úrovně vůbec metodou srovnání.

Hmotná zainteresovanost
v oblasti finančního
hospodaření se rozšíří, zintenzívní é1 stane se náročnější. Její dlouhodobost v působení zesílí jak
stránku stimulační, tak sankční. Plně se bude promítat zájem podniku na přijetí progresívnějších
úkolů. Zároveň přijetí nižšího ročního plánu nebo
jeho nesplnění bude mít za následek podstatné
snížení případně Z1ruše.nípřídělů do fondů hmotné
zain teresovanosti.

Zpracování podnikového a vnitropodnikového chozrasčotu a vlastně pravidel přímého i nepřímého
řízení pro nové ekonomické podmínky si zaslouží
i vyžaduje kvalifikované posouzení současného stavu. Kladné i záporné jevy každéhO podniku resortu by měly· být kolektivně
analyzovány, aby se
mohly stát základem pro zpracování nových systémů.

Půjde o náročnou práci. Nová pravidla budou
platit pro celou pětiletku, takže jejich stabilizace
je nezbytná. Zároveň musí znemožňovat tzv. operativní zásah nadřízených článku řízení. Důležité
bude najít objektivní měřítka pro kvalitativní hodnocení, neboť na nich bude značně záviset oživení
chodu. Budou vytvářet základní podmínky i pro
vlastní rozvoj podniku. Rozšíření a propojení hmotné zainteresovanosti,
vymezení pravomoci a odpovědnosti jednotlivým organizačním celkům včetně
nového stanovení osohní zainteresovanosti
předvýrobním článkům, nebude jednoduché.
Protože "Soubor opatření"
bude zaváděn postupně do roku 1983. bude nutné základní schéma
pravidel mít zpracováno již v letošním roce. S ohledem na rozsáhlost, časovou náročnost a potřebný
tvůrčí přístup je nezbytné doslova vyprovokovat
zájem všech podnikových kolektivů o tuto práci.
Jedině cesta plného využití jejich teoretických
znalostí a praktických zkušeností povede k úspěchu.

Lektoroval:
Ing. Antonín Kraus, ČÚGK,
Ing. Josef Baudyš,
Geodetický, ústav, n. p., Praha

V dialektické jednotě s hmotnou stránkou reprodukčního procesu se bude uplatňovat působení financí. Posílí se jejich aktivní úloha. Tvorba i používání finančních zdrojů budou vytvářet nejen
tlak na dosahování dobrých hospodářských výsledků, ale i ekonomický zájem. Jeho působení je daleko účinnější než 'direktivní příkaz či zákaz, neboť
umožňuje realizaci nápadů, vede k neformální soutěživosti a k plně rozvinutému uplatnění iniciativy
jednotlivců a kolektivů.

~oznámka redakce a redakční rady:

F1nanční hospodaření bude nejen navazovat na
principy chozrasčotu, ale bude vytvářet podmínky
pro jeho účinné uplatnění. Vždyť finanční sféra,
vyjádřená právě tvorbou a existencí finančních
zdrojů organizace. bude jedním z významných kritérií pro posommní efektivnosti a úrovně práce
podniku.

Redakce a redakční rada upoz.orňuje, že článek byl zpracován v době, kdy autor neměl k dispozici některé základní vyhlášky a další matefliály, rozpracovávající
a
konkretizující
"Soubor opatření .. :'. Článek uveře,jňujeme vzhledem k obecné aktuálnosti zpracovávané tématiky a očekáváme, že, k problematice řízení podniku Geodézie obdržíme další tématicky navazující příspěvky,
obsahující poznatky z rozpracování a konkrétního uplatňování "Souboru opatř,ení ... ".
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PELLINEN, L. P.: Vyššaja geodezija (s podtitulem
tičeskaja
geodezija].
Vydalo
nakladatelství
v Moskvě r. 1978, 264 str., 73 obr.

TeoreNědra

souřadnic a prostorových souřadnic a jejich vztahů, a ČSN
010253 obsahuje postupy pro zpracování výsledkťi měření veličin, u nichž se předem nepředpokládá
specifikované rozdělení pravděpodobnosti.
Obě normy i komentář jsou velmi stručně a srozumitelně zpracovány a
tvoří doplnění teorie chyb měřen!, zejména pro použití
v praxi. Lze je proto doporučit všem zájemcům a pracovníkům, kteří v této oblasti pracují.
Ing. M. Herda, CSc.,
VOGTK Zdiby

528.2/3

Geodézie je jedna z věd o Zemi, která prodělala v posledních desetiletích pronikavý vývoj, jenž se plně cdráží v Pellinenově knize. V prvé její části nazvané Astronumicko-geodetické
metody pro stanovení tvaru Země
jsou vysvětleny základy určování prostorových ,sDuřadnic astronomicko-geodetickou
metodou a problelll.Y redukce v geodézii, dale je podána přesná teorie výšek,
určování tížnicových odchylek i výšek kvazigeoidu, aj.
Největší pozornost je ovšem věnována zpracování dat
v rozsáhlých astronomicko-gecdetických
sítích a odhadlim jejich přesnosti.
Druhá část knihy se nazývá Obecná vyšetřování tvaru a vnějšíbo gravitačního pole Země. Jsou v ní především vysvětleny pojmy: normální země, obecný globální
souřadnicový systém a základní geodetické konstanty
i uvedeny postupy, jak se tyto konstanty určují. Z klasických metod jsou to např. stupňová měření, gravimetrická měření a harmonická analýza síly tíže', z nových
metod družicová dynamická odvození harmonických koeficientfi potenciálu Země, společné vyrovnání gravimetrických a družicových dat, aj. Velká pozornost je rovněž věnována popisu geodynamických jevů v zemském
tělese a jejich určování geodetickými metodami, zejmé·
na určování pohybu zemské kůry na velké vzdálenosti
pomocí délek měřených světelnými, resp. laserovými dálkoměry na vzdálené cíle (geodetické družice, Měsíc] a
radiointerfercmetrie
s dlouhými základnami.
Základem Pellinenovy knihy jsou jeho přednášky z teoretické geodézie na astronomicko-geodetické
specializaci
Moskevského inženýrského
institutu geodézie, astrcnJmie a kartografie, které uzavírají a shrnují látku všech
přednášek z vyšsí geodézie. Záměrem autora není proto
jít do přílišných detailů (které byly vysvětleny v jiných
přednáškách],
ale předevsím
zhodnotit různé metody
z hlediska jejich přesnosti a použitelnosti a navrhnout
optimální kombinaCi terestrických. i kosmických metod
pro řešení základních vědeckých problémů geodézie. Navazuje na práce sovětských klasiků geodézie, astrC'nomie
a fYZiky Země, jako např. Krasovského, Izc'tClva, Moloděnského, Zongoloviče; využívá současných p,rací zejmléna Jeremějeva a Jurkiny a celé řady (celkem 148
citací] dalších domácích i zahraničních
autorů (z našich v prvé řadě práce Buršovy] a v neposlední řadě širokého spektra vlastních vědeckých prací. Velké množství informací, které je v této nepříliš rozsáhlé knížce
obsaženo, ukazuje na vyzrálého autora a zasluhuje plnou
pozornost našich zainteresovaných
čtenářů.
Prof. Ludvtk Hradilek,
přírodovědecká
fakulta UK v Praze

ZE ZAHRANIČf

Informační den 1980 - Zajišťování
kvality ve stavebnictví - Erfurt (NDR)

Jako každoročně v posledních létech uspořádala věd~~:
kotechnická
organizace
NDR "Kammer der Techmk
v Erfurtu dne 16. 10. 1980 "Informační den 1980", zaměřený na problematiku geometrické přesnosti ve s~avebnictvL Seminář byl určen geodetům a stavebmm
inženýrům a o velkém zájmu svědčí přítomnost 150
účastníků.
Na semináři byly předneseny tyto referáty:
Problémy

za;ištění

(Voigt, Technische

kvality

v industrializované

Hochschule,

výstavbě

Magdeburg]

Definice a p:J;etl přesnosti
prefabrikace
z hlediska pro;ektu ltcování
[Lipmann, Ingenieurhochschule,
Cottbus]
Nutné

měřické

práce

při

použiti

(Klein, VEB Kombinat Geod1isie
Forschungszentrum,
Lipsko]

posuvného

und

bednění

Kartographie,

Teoretický
rozbor výsledků lC':Jntrolních měření pro zhodnocení přesnosti
montáže stavebních
konstrukcí
(Sokol-

ski, MIIGAik, Moskva]
Racionalizace
vytyčovacich
síti použitím
meMdy
chodných
stanovisek
(Herda, VOGTK, Zdiby]
Mezinárodní
stavebnictví
Měření

přehled

problému

geometrické

(Schmid, Bauakademie,

přž montáži

panelových

pře-

přesnosti

ve

Berlín]

konstrukci

VEB Kombinat Geodiisie und Kartographie,

(Hoffmeister,
Erfurt]

Vliv procesu montáže na výpočet ltcování
s přihlédnutím ke korelaci
(Lorenz, Ingenieurhochschule,
Wismar]

ČSN Ul U252 Statistické metody v průmyslové praxi II _
Závislosti mezi náhodntmi velii!inami - Korelace a regrese
ČSN Ul U253 Statistické metody v prlimyslové praxi III
- Základní neparametrické metody
Komentář k ČSN Ul U252 ill ČSN Ul U253. Vydavatelství
ONM Praha 1977.
(083.7.4) + [048.07)
Obě uvedené normy spOlu s komentářem jsou nadepsány k použití v průmyslu, ale mobou najít použit! i v geodézLi a kartografii, a to proto, že ČSN 01 0252 obsahuje
postupy statistického zpracování výsledk'O. měření dvoua trojrozměrných
veiličin, tj. rovinných a křIvočarých

Použití laserové techniky
pT'O výškové měření
lové výstavbě (S1indig, Bauakademie, Berlín].

v pane-

Seminář a jeho tématické zaměření je dalším důka~
zem zvýšené váhy geometrické přesnosti při montáŽI
stavebních konstrukcí i potvrzením zásady, že zvýšená
geometrická přesnost dílců i montáže je základním předpokladem snižování pracnosti
výstavby montovaných
konstrukcí. Úloha geodetů v tomto směru byla na semináři přiměřeně zdůrazněna a odpovídá i naší koncepci.
Příjemné prostředí haly Mezinárodní zahradnické výstavy přispělo rovněž k úspěšnému průběhu semináře.
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Sympozium "Nová technika a nové metody práce inženýrské geodézie při socialistické výstavbě"

Moderní geodetické přístroje, nové technologické postupy při měření a nejnovější výpočetní a zobrazovací
technika, to jsou hlavní stimuly k efektivnosti a vyšší
kvalitě geodetických prací při současném zkrácení výrobních cyklil a úspoře živé práce. To byly hlavní motivy KV ČSVTS-GK Severomoravského
kraje k uspořádání symposia "Nová technika a nové metody práce
inženýrské geodézie při socialistické výstavbě" z pověření čOV a sOV ČSVTS-GK a OS 1701 - Inženýrská
geodézie ve dnech 28.-30. 4. 1980 v Jánských Koupelích
u Opavy.
Sympozium zahájil v přítomnosti 339 účastníků a 6
hostil z NDR a PLR garant ing. Milan Dokoupil přivítáním zástupců vedení resortů geodézie a kartografie
z ČSR a SSR, vedení čOV a sOV ČSVTS-GK, zástupcfi
vysokých škol, představitelfi resortu geodězle a kartografie v Severomoravském
kraji, zahraničních
hostil
jakož i všech dalších účastníků.
V zastoupení
předsedy
ČOGK pozdravil
jednání
ing. Miloslav Kilberger, který uvítal Iniciativu ČSVTS-GK
a všechny pozitivní příspěvky k řešení náročných úkolfi
resortu při výstavbě. K jeho projevu se připojil Ing. Pavol Kmeťko, předseda sOV ČSVTS-GK. Za vysoké školy
vystoupil doc. ing. Zdeněk Novák, CSc. a za polské hosty mgr. inž. W. Klopoclnski z Varšavy.
Na prvním pracovním zasedání, které řídil prof. Michalčák, CSc., přednesl úvodní referát ing. Milan Brychta, předseda OS 1701, který zdilraznil úsilí OS 1701
o nejširší propagaci nových metod a prostředkil při zavádění poznatkil. vědy a výzkumu do praxe. Prof. ing.
dr. Miroslav Hauf, CSc. poukázal v referátu "Elektronické tachymetry
a automatizace
geodetických prací"
na nové směry při řešení čtení u novodobých dálkoměril.. Ing. Vladimír Biňovec, CSc., seznámil přítomné
v referátu "Využití počítači'l v inženýrské geodéZi!" s velkými možnostmi této nové výpočení techniky. Ing. Jaroslav Ondruš hovořil na téma "Nová technika v di'llním
měřictví hlubinných dolů aKR a koncepce dalšího technického rozvoje". Doc. ing. Antonín Malíř, CSc., v příspěvku "Vědeckovýzkumná
činnost a styl< s praxí ve
vědním oboru di'llního měřictví na VŠB v Ostravě" hovořil
o budování báňské měřické zákadny v Ostravě-Poruba.
Dr. ing. Gilnter Mobius, TU Dresden, přednášel na těma
,.ZkouŠky elektrooptických
měření
délek
přístrojem
DVSD 1200". V referátu "Některé aplikace inženýrské
fotogrammerie,
zejména v oblasti blízkého prostoru"
uvedl Ing. Miloslav Ri'lžek, CSc., výsledky řady fotogrammetrických měření deformací na významných stavbách v ČSR. Ing. Jozef Čerňanský, CSc., ve zprávě "Fotogrametrické
meranie
priestorových
deformácií
stavebných objektov" poukázal na výhody analytické metody při zkoumání pri'lhybu mosti'l.
Ve druhém pracovním zasedání, které řídil doc. Novák, CSc., byly předneseny referáty: ing. Adolf Vjačka
seznámil přítomné v referátu "Geodetická práce při výrobě dílcil. ocelového dálničního mostu přes Dunaj" s vyvinutou technologií geodetického měření mostních dílci'l
s vysokou přesností. Na řadě příkladi'l dokumentoval využití geodézie prof. Ing. Ondrej Michalčák, CSc., v příspěvku "Inženierska
geodézia pri výstavbe mostných
objektov". Ing. Ladislav Kessler uvedl zkušenosti z geodetických prací v referátu "Geodetické práce pro přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé Stráně". Ing. Jaromír
Procházka poukázal v příspěvku "Vytyčování polární
metodou s vytyčovacím ramenem" na tři technologické

postupy vytyčování. Doc. ing. dr. Josef Zeman, CSc., informoval v referátu "Studie přesnosti výškového vytyčování distomatem WILD DI3S" o výsledcích experimentálního měření, jež prokázalo vhodnost přístroje pro
výškové vytyčování na staveništi s vysokou přesností.
JUDr. Karel Mruzek hovořil na téma "Vypořádání škod
mezi socialistickými
organizacemi zpi'lsobených v souvislosti s geodetickými
a kartografickými
pracemi".
Ing. Jiří Zíla v příspěvku "Zvyšování podílu automatizace na geodetických činnostech v investiční výstavbě"
popsal využití moderní techniky při zpracování provozně technického výkresu. Ing. Václav Luňáček poukázal
v referátu "Řízení geodetického pracoviště v nespecializovaném projektovém ústavu" na využití nejmodernější
techniky k řídící činnosti. Ing. Josef Skalický přednesl
příspěvek
"Informační
systém
železniční
geodézie
a kartografie", v němž podal přehled o zásadách budování informačního mechanizmu formou evidenčních kartoték.
Ve třetím pracovním jednání. které řídil doc. Zeman, CSc., přednesl Ing. Vlastimil Staněk, CSc., referát
"Optimalizácia )!eodetických sietí na sledovanie posunov trilateraciou", kde poukázal na výhody moderní výpočetní techniky při optimalizaCi budování a měření
geodetických sítí. Za onemocnělého prof. dr. Wernera,
TU Dresden, přednesl dr. Mllbius jeho příspěvek "K problematice vědecky zdi'lvodněných termíni'l měření při
kontrolních měřeních staveb". Ing. Miroslav Herda. CSc..
hovořil na téma ..Metodika některých mimořádně přesných vytyčovacích a kontrolních měření ve výstavbě jade'rných elektráren".
Přednesené
referáty
vyvolaly živou diskusi. z níž
uveďme alespoň ing. RudolfFl Čančíka. který informoval
o řadě zlepšovacích náyrhu KRB v n. p. Geodézie Opava
a Vystoupení
Vladimíra
WAclawika. studenta
VŠB
v Ostravě, který přednesl přísp/Svek na téma ..M"ření
pohYbi'l a deformací zemních hrází v podmínkách intenzivní di'llní činnosti"; bvla to vítl'í'7ná pr:íce ve studentské vědecké a odborné činnosti f SVOČ) na VŠB.
Po iednomyslném schválení návrhu usnesení. zpracovaného podle četných připomínek účastníki'l zhodnotil
prliběh a přínos celého sympozia doc. Novlík. CSc..
místopředseda
čOV ČSVTS-GK. Závěrečným
slovem
předsedaiícího bylo svmpozium ukončeno.
Svmpozium našlo velký ohlas II .veodetické veřeíností.
Tf'dnání bylo přftomno 76 r 2240/01
oracovníků 7. resortu
geodézie a kartografie, 77 f 22.7 %) geodetu z proiektovÝrh orvani'7",~í 67 f19 II 0/0) '7 nr"'Rni'7FtcÍ investorských, 39 (11,5 %) geodetfi z podniki'l dodavatelských,
41 f12.1 %1 ll~iteJfJ <l !':tlldentt, !':třer1nírh '1 vv!':ok\irh
škol a 39 [11,5 %) geodeti'l ostatních. Pokud jde o republikové zastoupení. 288 (85,0 %) geodeti'l bylo z ČSR a 51
(15,0 %) ze SSR.
Sympozium lze hodnotit iako velmi úspěšné. protože
přednesené referát v přisněly k dAlšímll prohlollhení vědomostí o neinověiší tpchnice v geodé'lii a vvvolaly Hstě
další podněty pro každodenní práci. Nesporné klAdv
jsou zeiména v tom. že převážná vl'ítšina referát!"! se
týkala skutečně nové techniky. že ráz iednání bvl oracovní. protože řadA. referuiících rozvedla POU7-€! hlavní
myšlenky svých referiítiL že úČ'lstníkil.m hyl předem rozeslán sborník refprátll. dále. že na symooziu byly podány Informace o činnosti BSP v resortu geodézie 11 kartDl!'rafie a konečně že byla dána možnost k aktivní
účasti i posluchačilm vvsokých škol. 7. nichž jeden vy·
stoupil se zajímavě předneseným příspěvkem.
Zvláštního ocenění zaslouží výstava geodetických prací a moderních přístrojil. na které patnáct našich podniki'l, organizací a vysokých škol seznamovalQ účastníky
s yýsledky své práce při využívání pokrokových tech·
nologických postupi'l 8'" moderní měřické. výpočetní a
zobrazovací techniky. Výstava se těšila pozornosti po
celou dobu trvání symnozia.
Velmi kladně bylo také účastníky hodnoceno přátelské
setkání prvního dne večer.
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Geodézie Opava, BSP středisl,a geodézie Frýdek-Místek,
Moravské ocelárny Třince, Radioklub Svazarmu Frýdek-Místek a OÚNZ Frýdek-Místek.
Úvodním projevem ředitele
n. p. Geodézie Opava
s. ing. Milouše Kukeněho, který v něm v krátkosti zhod·
notil mezinárodní
situaci a zdúraznil nutnost neustálého zvyšování přípravy obyvatelstva v branné výchově, jejíž součástí je i tento branný závod, byla zahájena slavnostní část závodu.
Účast na konferencích
odpovědných geodetů, která vykazuje výrazně stoupající tendenci (1968 se účastnilo
180 geodetů, 1974 již 210 a 1978 dokonce bylo 274 přítomných], svědčí o zájmu našich geodetů, kteří pracují
v investiční výstavbě, o aktuální otázky rozvíjející se
funkce odpovědného geodeta v souvislosti s jeho narůstajícím podílem na celkovém objemu inženýrských prací při výstavbě.
Odborná skupina 1701 - Inženýrská geodézie společně se slovenskou OS 1701 - Inžinierska geodézia připriivují dvoudenní IV. konferenci odpovědných geodetů
1983 v Bmě. Tato konference se má konat m. j. také
ve znamení zvýšené spolupráce s ostatními účastníky
výstavby, z nichž největší zájem projevují stavbaři a
projektanti. Proto i oni, kteří si sami uvědomují stále
větší význam spolupráce s geodety, mají zájem o aktivní účast na konferenci.
Přípravnému výboru jde také
o další prosazování vyhlášek č. 10/1974 Sb. a č. 11/1974
Zb., ve znění vyhlášky č. 38/1971 Sb., o geodetických
pracích ve výstavbě právě do projekčních ateliérú a stavebních kanceláfí, kde se investiční výstavba tvoří.
Přípravný výbor zve k aktivní účasti na konferenci
všechny pracovníky z resortu geodézie a kartografie,
dále odpovědné geodety z investorských a projektových
organizací
jakož i z dodavatelských
podniků.
kteří
svými zkušenostmi z výstavhy a ze spolupráce s ostatními účastníky výstavby mohou přispět k odborné náplni konference. Vždyť podmínky a problémy práce geodeta jsou v každém kraji specifické a široká výměna
zkušeností je nepochybně největším přínosem pro každého účastníka konference.
Konference
se bude zabývat společnými
otázkami
v plénu a otázky speciálního zájmu budou projednávány
ve třech pracovních sekcích: A. Komplexní bytová výstavba, B. Liniové stavby, C. Průmyslová a ostatní výstavba.
Přípravný výbor očekává podnětnou odezvu na zprávu o přípravách
IV. konference
odpovědných geodetú
mezi pracovníky v investiční výstavbě v celé ČSSR. Návrh referátu se stručnou anotací je nutno poslat na
adresu: Český ústřední výbor ČSVTS - společnosti geodézie a kartografie Široká 5., 110 01 Praha 1.
Doc.

ing.

dr

.Josef

Zeman,
VUT

CSc.,
Brno

ZE ŽiVOTA ORGÁNŮ
A ORGANIZACí ČÚGK A SÚGK

Z čestných hostů se branného závodu zúčastnil i tajemník OV KSČ Frýdek-Místek s. Chodura, který ve svém
pozdravném projevu seznámil přítomné· účastníky s činností a rozvojem oluesu Frýdek-Místek, a s dosaženými
úspěchy na poli hospodářském a p0!Jtickém. Závodníky
pozdravil i vedoucí oddělení obrany Ceského úřadu geodetického a kartogfafického.
Zdůraznil význam této celoresortní
akce a popřál závodníkům mnoho úspěchů
ve vlastním závodě i v plnění pracovních povinností.
Vlastní závod, kterého se zúčastnili pracovníci orgánů
a organizací resortu ČÚGK a pracovníci státního notářství ve Frýdku-Místku, se sldádala z pochodu, který absolvovali ženy na 20 km a muži na 30 km, střelby ze
vzduchovky, hodu granátem na cíl, odhadu vzdálenosti
a určení azimutu buzolou. Na startu se sešlo 57 žen a
63 mužú, kteří vytvořili celkem 40 tříčlenných družstev:
Vítězná družstva v kategorii žen a v kategorii mužu
obdržela putovní poháry předsedy Českého úřadu geodetického a kartografického,
diplomy a věcné ceny.
Druhé a třetí místo v obou kategoriích bylo honorováno věcnými cenami. Rovněž vítězové obou kategrií
v soutěži jednotlivců obdrželi věcné ceny a všichni závodníci účastnický "diplom a upomínkovou vlaječku se
symbolem "GEO 50 .
Umístění

družstev:

kategorie žen 1. družstvo Geodézie, n. p., Praha
2. družstvo Geodézie, n. p., Opava
3. družstvo Geodetického ústavu, n. p., Praha

Tradice branných pochodů geodetů
zavazuje

kategorie

V nádherném prostředí Beskyd byl v prostoru obce Krásná v okolí horského hotelu Visalaje uspořádán dne 18.
10. 1980 již VI. ročník
dálkového
pochodu
geodetů
s brannými prvky .,Geodetická padesátka",
uspořádaný
na počest 35. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou
armádou. Organizačním zajištěním této akce byl předsedou Českého úřadu geodetického
a kartografického
pověřen, tak jako každým rokem, národní podnik Geodézie Opava.
Na organizačním zajištění se podílely: útvar obrany,
branná komise. ZO Svazarmu, PV ROH, ZO SSM, n. p.

mužů -

1. družtvo Geodézie, n. p., Liberec
2. družstvo Geodézie, n p., České Eudějovice
3. družstvo Geodetického ústavu, n. p., Praha
Absolutní

pořadí

iednotlivců:

kategorie žen 1. Baierová - Opava
2. Štefková - Opava
3. Hamplová - Geodetický ústav, n. p., Praha
kategorie mužů 1. Dosedla - Opava
2. Onderka - Opava
3. KmonÍček - VÚGTK Zdiby
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Politicky

pracoval

jako člen výboru a místopředseda
MěstV KSČ v Brně.
Jeho dosavadní úspěšná činnost byla oceněna titulem
"Nejlepšího ·pracovníka resortu ČÚGK" v r. 1974.
Přejemu mu plné zdraví a hodně úspěchů v další práci.

za KSČ, nyní jako aktivista

Ing. Bohumil Žák -

60 letý

Dne 24. ledna 1981 se dožívá 60 let soudruh ing. Bohumil Žák, vedoucí Střediska geodézie pro okres Rakovník se sídlem v Novém Strašecí.
Soudruh ing. Žák je dlouholetým pracovníkem resortu
a uznávaným odborníkem v oboru geodézie a kartografie.
Disponuje schopností
dobrého organizátora
a řídícího
pracovníka. Za" své pracovní výsledky byl vyhodnocen
v roce 1978 jako "Nejlepší pracovník podniku". V roce
1979 mu byl propůjčen čestný odznak "Budovatel Středočeského kraje".
Vedle příkladného plnění svých pracovních povinností
se soudruh ing. Žák politicky angažuje v mnoha funkcích. Je členem občanského výboru MNV v Lužné, členem stavební komise MěstNV Nové Strašecí, členem
poradního sboru ONV pro ochranu zemědělského půdního fondu, soudním znalcem z oboru geodézie a kartografie, předsedou okresní názvoslovné komise. Řadu
let pracoval velmi aktivně v tělovýchově.
Blahopřejeme s. ing. Žákovi k jeho životnímu jubileu
a přejeme mu vedle pevného zdraví spokojenost v osobním životě i v další práci.

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem vyse uvedeným organizacím, které svojí činností umožnily účastníkům prožít překrásné chvíle jak v průběhu celého závodu, tak i po něm na slavnostním večeru geodetů, kde
bylo provedeno vyhodnocení celého závodu a slavnostní
vyhlášení výsledkii a rozdělení cen.
Oddělení

30. ledna

obrany

CÚGK

1981 oslavil své padesátiny
ing. Josef Mach,
náměstek ředitele n. p. Geodézie Brno. Rodák z Nového
Města na Moravě vystudoval geodetický obor na VAAZ
v Brně v r. 1955. Po pětileté praxi u Nerudného průzkumu a Geologického průzkumu vstoupil v r. 1960 do
resortní služby u OÚGK v Brně - SG pro město Brno,
kde rozvinul plně své odborné a organizační
schopnosti. Z jeho významnějších prací dlužno jmenovat zaměření a vyhotovení Základního plánu brněnského výstaviště v měř. 1:500 se všemi podzemními a nadzemními rozvody v nynější podo1Jě, zaměření vnějšího areálu
národní památky Špilberk, řady nových sídlišť aj.
V r. 1971-72
byl pověřen vedením SG Brno-venkov
a od r. 1973-75
vedením SG Brno-město, v r. 1976 mu
byla svěřena funkce "náměstka ředitele Geodézie, n. p.,
Brno.

11. února

1981 oslavil své životní jubileum 65 let
vysokoškolský učitel a funkcionář FAST VUT v Brně
prof. ing. František Hromádka, CSc. Narodil se v Brně,
kde vystudoval střední a vysokou školu. Již od absolvování zeměměřičského
studia v r. 1939 byla jeho životní
dráha nasměrována do oboru dopravního stavitelství.
Již od r. 1952 začal uveřejňovat
odborné
články
v čas. Zeměměřičství a GaKO týkající se převážně vytyčování přechodnic a železničních oblouků se zřetelem
k ekonomice a bezpečnosti práce. Od r. 1960 přechází
na VUT-FAST v Brně, kde se v r. 1961 habilituje jako
docent na katedře gedézie a kde v r. 1970 je jmenován
profesorem. V r. 1970-1974
byl pověřen akademickou
funkcí děkana FAST a v r. 1974-1976
funkcí prorektora VUT.
Kromě těchto vyčerpávajících
povinností pedagogických a funkcionářských
nacházel vždy dost času k intenzívní publikační činnosti. V letech 1952-1972 napsal
na 25 odborných pojednání z trasování dopravních cest,
které uveřejnil v GaKO a ve Sbornících ČVUT v Praze
a VUT v Brně. Je spoluautorem kolektivní celostátní učebnice Geodézie pro posluchače
stavebního
inženýrství,
SNTL 1968, tamtéž vydaných skript Geodézie pro různé
směry studia.
Pravidelně se zúčastňuje mezinárodních
konferencí a
symposií.
Při životním jubileu v r. 1976 bylo mu uděleno státní
vyznamenání "Za vynikající
práci". Jeho angažovaná
činnost na fakultě byla oceněna bronzovou, stříbrnou
a zlatou medailí VUT v Brně.
Do příštích let přejeme hodně zdraví a neutuchajícího
elánu pro další vědeckou a pedagogickou práci.
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lG

Seznam diplomových prací, obhájených
absolventy studia oboru geodézie
a kartografie na stavební fakultě VUT
v Brně v roce 1980

G
F
M
lG
K
A
VG
PÚ
PA

-

F

-

G

-

F

-

geodézie
fotogrammetrie
mapování
inženýrská (speciální) geodézie
kartografie
astronomie
vyšší geodézie
pozemkové úpravy
programování a automatizace

Bálek Miroslav
Vyhotovení situačního a výškopisného plánu
archeologické lokality
K - Bartoň Jiří
Posouzení vnitřní přesnosti a reprodukční kvality vybraného listu odvozené technickohospodářské mapy v měř. I : 5000
G - Bartoňková Marta
Výpočet deformace ocelové konstrukce zastřešení
zimní haly Městského stadionu v Liberci II.
F - Boháčová Hana
Vyhotovení geometrického plánu sídlišť z archivních snímků menšího měřítka
G - Cintulová Jana
Rozbor experimentálních měření převýšení mezi
pevnými body, provedeného přesnou ni velací
a distomatem Wild DI3S
lG - Čech Petr
Určení fluktuací záměrného paprsku v blízkosti
svislého zdiva v závislosti na klimatických podmínkách
F - Čípek Vladislav
Porovnání
opticko-mechanické
a numerické
orientace leteckých snímků a navržení vhodného
typu transformace při tvorbě map velkého měřítka (JŽM) numerickou universální metodou
G - David Přemysl
Porovnání geodetické a fotogrammetrické metody při určování PBPP pro JŽM
M - Doležalová Eva
Digitální technická mapa města Brna
lG - Filipec Pavel
Určení fluktuace záměrného paprsku v závislosti
na klimatických podmínkách
M - Fuchsová Dana
Projekt mapování a základní mapa závodu TOS
Kuřim
F - Gazárek Jiří
Snímkování liniových staveb pomocí proměnné
základny fotografování
EN - Havlíková Marta
Zavádění racionálních systémů do některých
prací středisek geodézie
K - Holešovský Petr
Použití mikrografických podkladů v provozních
podmínkách n. p. Geodézie Brno
G - Holušová Milada
Určení násobné konstanty optických dálkoměrů
F - Hrdina Vojtěch
Využití barevných leteckých snímků pro účely

EN
J ai-mara Jaromír
Polohopisné měření elektronickými dálkoměry
Klecker Jan
Fotograxnmetrické' snímkování liniových staveb

Klimeš Miroslav
Rekonstrukce
železničního oblouku metodou
trigonometrickou v daném úseku
M - Kotásek Radim
Geodetická dokumentace skutečného provedení
inženýrských sítí
F - Kovařík Jiří
Fotogrammetrické
snímkování a vyhodnocení
krasových útvarů
F - Knotová Marie
Fotogrammetrické vyhodnocení skalního masívu
GF - Kůrka Aleš
.
Polohové a výškové určení tíhových bodů pro
detailní gravimetrický průzkum v měř. 1 : 25000
G - Malínek Jiří
Informační systém ochranného pásma na bázi
TMM Prahy (studie)
EN - Maňásková Marie
Sběr informací o změnách evidence nemovitostí
na území města Ostravy
K - Matějková Věra
Posouzení přesnosti polohové kresby tisku technické mapy Třebíče v měř. 1 : 1000
lG - Naimanová Ludmila
Zaměření plošného sesuvu území u obce Mikušovce, okr. Povážská Bystrica
.
VG - Nippert Pavel
Identifikace hárizontálních posunů geodetických
bodů
M - N ohelová Oldřiška
Vypracování technického projektu účelové mapy
JŽM v zadaném úseku
lG - Nováček Mojmír
Průzkum rozložení vzduchových vrstev v mikroklimatu
VG - Novotný Mojmír
Určení souřadnic kovových pilířů na střeše budovy F AST v souřadnicovém systému Místní
sítě Brno
M - Olbrecht Karel
Dekadizace a převod map EN do JTSK ve zvlášt, ních případech
G - Pavlík Pavel
Výpočet deformace ocelové konstrukce zastřešení
zimní haly Městského stadionu v Liberci I
lG - Petr Jaroslav
Vytyčovací síť závodu Frenštát - západ
M - Piňosová Jana
Přesnost technickohospodářské mapy
G - Reimer Radim
Studium některých vlivů na přesnost nivelace
kompensátorovými přístroji
PÚ - Rektořík Pavel
Zaměření a vyhodnocení lokality v Dolních Kou·
nicích v měř. 1 : 1000 a provedení návrhu terasování pro výstavbu vinic - 2. část
G - Sedláček Marcel
Zhuštění trigonometrické sítě pro THM Šatov,
okr. Znojmo
M - Stržínek Oldřich
Polohopisné a výškopisné zaměření lokality
Droždín
G - Stuchlík Antonín
Porovnání výsledků přesné nivelace z vyrovnání
užitím metody veličin podmínkových a metody
veličin zprostředkujících
a užitím pořadového
vyrovnání
G - Štěpán Radek
Možnosti zvýšení přesnosti měření vertikálních
úhlů
lG - Šváb Jaroslav
Průzkum rozložení vzduchových vrstev v blízkosti svislého zdiva
G - Tůma Miloš
Použití transformací pro posouzení metody podrobného měření s využitím ortogonálních systé.
mů oměrných
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Vávra Stanislav
Ověření přesnosti vytyčovacích prací pro panelový systém NKS B-70
Vejda Stanislav
Trigonometrická
nivelace
Distomatem
DI3S
a statistická analýza výsledků
Vejdová Miroslava
Zaměření a vyhodnocení
lokality v Dolních
Kounicích v měř. 1 : 1000 a provedení návrhu
terasování pro výstavbu vinic - 1. část
Vitásková Vlasta
Komplexní zakládání EN
Volařík Daniel
Určení zeměpisné délky daného bodu Cingerovou
metodou
Vrzalová Eliška
Trigonometrická
nivelace elektrooptickými
dálkoměry
Výborný Vratislav
Výpočet výměr půdních bloků pro výrobní jednotku Střížov a zaměření a vyprojektování dvou
polních cest podle požadavků JZD
Záleský Josef
Návrh a realizace kontrolního měření stavebních
konstrukcí během montáže a po jejím dokončení
Zmeškal Bohuslav
Přenesení základní vytyč ovací sítě do vyššího
podlaží
Zouvala Marek
Návrh unifikované dokumentace trasy dálkového
Q)ynovodu
Záček Jan
Fotogrammetrické
vyhotovení
základní důlní
mapy dobývacího prostoru pískovna Černovice

Ing. Vlastimil Hanzl,
katedra geodézie ff A8T VUT v Brně

PŘEHLED ZEMĚMĚŘICKÝCH
ČASOPISŮ

Agal'cova,

Martinkenas,
E. P. Rassochina, N. A. Cepenko,
V. G.: Magnetický elektrofotografický
způsob tisku,

s. 49--54.

.
K otázce určování ploch z topografických
map, s. 54-57.
Ivan Iosifovlč Kupčinov (k jeho sedmdesátinám], s. 58.
Vizirov, Tu. v.: Vhodná pomficka, s. 59.
SalŤaŤev, S. A.: Na Mezinárodní prodejní výstavě knih,
s. 60-61.
Vavilina,
N. I.: Užitečné kontakty, s. 61.

Gusev, Tu.

detických

a topografických prací, s. 4-8.
s.: Možnost používání translokace v mořské geodézil, s. 8-12.
,
Kartašov, A. P.: O systematickém vlivu nahodilých chyb
měření, s. 12-16.
Bondar', A. L.: Sedání zemského povrchu v oblasti Šebelinského plynového naleziště, s. 16-18.
Krumelis,
V. A. - Minakov, V. D.: Zaměřování dokončených staveb cylindrického tvaru, s. 18-20.
Nesterenok,
V. F.: Řešení geodetických úkolů na minipočítačce, s. 20-23.
L'vov, V. G.: O vzorci odhadu přesnosti výsledků azimutálních měření, s. 23-24.
Antipov, I. T. - LisickiŤ, D. V.: Automatizace mapování
ve velkých měřítkách. Problémy, možnosti řešení,
s. 24-28.
Chižničenko,
V. I.: Hodnocení geometrických rozkladových televizních systémů, s. 28-32.
GrušetskiŤ, V. 1. a kolektiv:
O komplexním provedení
mapovacích prací na pobřežní mělčině, s. 32-37.
MichaŤlov, V. Ta.: O racionálním využití fotografických
odpadfi, s. 38-41.
Klimenko,
A. V.: Zařízení pro Interpolaci
vrstevnic
s. 42-43.
Filančuk,
N. V. - Furmont, A. N.: Učební mapy s kosmickými Informacemi, s. 43-45.

MichaŤlin,

Tu.

V. F. -

pa "Přírodní
s. 45-47.

Geodezija i kartografia, i!. 10/79

Loza, Tu. f. -

chráněné

objekty

Markova,

Te. Te.: Ma-

Ukrajinské

SSSR",

f. S.: Regionální učební krajově vědní
s. 47-51.
Kočetov, F. G.: Způsoby zkvalitnění pozemního mapování ve velkých měřítkách, s. 52-58.
Butkevič,
A. V. - Pandul, 1. S.: Román Julese Verna
o geodetech, s. 58-59.
Z kolegia Hlavní správy geodézle a kartografie při
radě mlnlstrfi SSSR a z prezídia ústředního výboru Odborové organizace pracujících průzkumně geologických prací, s. 59-60.
Curkov, V. Te.: Spartakiáda družby, s. 60-61.
Konzultace a odpovědi na dotazy čtenářů. s. 61.
BrykovskaŤa,

Hospodářskou činnost na úroveň nových
úkolfi, s. 1-11.
Krylov,
Tu. v.: K výpočtu spektrálního
osvětlení při
fotografování Země z kosmu, s. 12-14.
Adoladov, G. P. - MalŤutina, L. V .. - Cernikov, A. Ta.:
Standardní programy k integraci systémfi diferenciálních rovnic pohybu UDZ, s. 15-18.
MichaŤlov, A. A.: O výpočtu délky oblouku zemského radiánu, s. 19-20.
Maslov, A. A.: Aproximace anomálního gravitačního pole lokálních oblastí souhrnem bodových hmot, s. 21-24.
LitvinŤuk,
B. T.: Vliv fázovosti polovodičových Zdrojfi
zaření na přesnost světelných dálkoměrfi, s. 24-29.
Ustavič, G. A. - Malinovskil,
A. L. - Cerepanov, D. A.
Alexandrov,
K. V.: Geodetické práce při montáži
a provozu turboagregátfi, s. 29-34.
Kotov, V. V.: Protínání
zpět pro vytyčování bodfi na
montážní horizonty, s. 34-37.
Rabcevič, I. S.: Určení sedání staveb trigonometrickou
nivelací, s. 37-39.
Balak, S. S. - Rozanov, Tu. L.: Aritmetické úkony s úhlovými veličinami, s. 39-40.
KulŤasov, A. G. a kolektiv:
Registrace profilu terénu
pomocí laserového leteckého profilografu, s. 40-42.
Portnova, O. V.: Přístrojová rytina při stereofotogrammetrickém mapování, s. 43-46.
L. A.:

s.:

Taščenko, V. R.: Pracovní Iniciativa v kolektivu, s. 1-3.
DražnŤuk, A. A.: O kolektivním hodnocení kvality geo-

Severinov,

Kašin,

N. A.: Zkoušky nového objektivu "Russar-71",

s. 47-48.

atlasy,

Ponomarenko,

N. P.: Zdokonalit

systém

řízení

kvality

prací, s. 1-4.
Nikitenko,

Tu. P.: Zvyšovat efektivnost

automobilové do-

pravy, s. 4-5.
L. P.: K otázce určení časových norem pro
geodetické a topografické práce, s. 6-7.

Perminov,
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A. V. - Evov, V. G. - Šaškin, V. I.: Zdokonalování způsobu určení azimutu z pozorování hvězd
na svislici k předmětu na Zemi, s. 7-9.
Bajko, Te. G. - Sidorčuk, G. M.: Vyrovnání polohových
čar, s. 10-12.
Kostadinov, S. I. {BLR}: Použití základních azimutálních
obrazců v astronomickogeodetické síti, s. 12-14.

Termolenko,

Balandin, V. N. - Volodarskij,
R. D. - Godisov, N. P. Mechanikov,
V. V.: Automatizace radiových geodetic-

kých měření, s. 14-17.
Rezanov, A. A.: Určení deformací

svahů zemních hrází,

s. 18-22.
Tu.S.: Grafické hodnocení přesnosti úhlových a délkových protínání, s. 23-24.
Kavunec, D. N. - Ljaščenko, Tu.K. - Korpas, V. S.: Určení geometrických parametrů jeřábových drah, s. 2527.
Nikitorov,
B. I.: O vzorci pro váhu pozorování přímky,
s.27.
Serapinas, B. B.: O přesnosti určení ploch a objemů
z map, s. 27-3l.
Alajskij,
S. A.: Zkrácená varianta zhotovení diapozitivů
barevných prvků, s. 32-34.
Trotlin,
Tu.S. Abalakin,
V. K.: Souřadnicové systémy
a prvky rotace planet a jejich družic, s. 34-4l.
Kern, Ch. G. - Ol'brik, V.: Zkušenosti z topografického
mapování měst ve velkých měřítkách, s. 41-46.
Spiridonov, A. I.: Jubilejní výstava geodetických přístrojů, s. 46-48.
Gureckij,
V. O.: Nový zpravodaj ruských vědců v Antarktidě, s. 49-50.
Z kolegia Hlavní správy geodézie a kartografie při Radě
ministr'ů SSSR a z prezidia Ústředního výboru odborové organizace pracujících průzkumně geologických
prací, s. 50-52.
Sergej !vanovič Čudinov (nekrolog), s. 53.
Nikolaj Konstantinovič Migal' (nekrolog), s. 53-54.
Abecední rejstřík článků publikovaných v časopise
"GeodeZija i kartografia" v roce 1979, s. 54-62.

Chmelevskij,

Geodézia és Kartográfia,

F.: Výsledky prací Svazu techniky v socialistickém soutěžení na počest 30. výročí NDR a další
úkoly Vědeckotechnické společnosti pro geodézii, fotogrammetrii a kartografii, s.I-4.
GOldner; O.: Metody a výsledky upravených pracovních
míst kartografů, s. 5-7.
Schmidt, R. Schirm, W.: Základní mapy pro zemědělství se zvláštním zřetelem na mapování ve středních měřítkách, s. 7-8.
Steinich,
1.: Určení náhradních bodů ve Státní trigonometrické síti 3. řádu, s. 9-10.
Rodig, K. H.: Úvahy o aktualizaci měření v evidenci nemovitostí, s. 11-12.
Uzde, T.: Optimální rozdělení hustoty gravimetrických
měření pro určení absolutních gravimetrických odchylek od svislice a výškových anomálií, s. 12-16.
Vogt, M.: Poznámky k článku "Použití rtuťových horizontů při vytyčování svislice v inženýrskogeodetických pracích v průmyslovém stavitelství s využitím
posuvného bednění (číslo 5/79), s. 16.
Gendt, G.: Realizace inerciálních systémů pro numerickou integraci oběžných drah umělých družic, s. 17-19.
Bahnert, G.: Přesnost trigonometrické
nivelace při měření krátkých vzdáleností, s. 20-23.

Deumlich"

VŠE NEJLEPší

č. 1/80

Joó, I.: Současný stav a technologie tvorby map velkých
měřítek, s. 1-7.
Volgyesi, L.: Praktické použití maticové ortogonalizační
metody ve vyrovnáv,acím počtu, s. 7-15.
Rátkai Folďvári, A.: Uloha topografického objemu ve
výpočtu gravimetrické tížnicové odchylky, s. 15-19.
Miskolczi, L.: Praktické zkušenosti ze sledování deformací v inženýrské geodézii, s. 20-24.
Kis Papp, L.: Měření deformací silážní stavby fotogrammetrickou metodou, s. 24-30.
Bolc8volgyi, F. Szentesi, A.: Stav středoškolského
vzdělání v oblasti geodézie v Maďarsku, s. 30-33.
Nagy Pál, J.: Různé názory na možnosti určení a výběru
vedoucích pracovníků, s. 34-39.
Virágh, D.: János Varsányi - první geodet v Maďarské
archeolo~ii, s. 39-46.
Bacsa, I.: Cinnost Lajose Kreybiga v oblasti mapování
půdy, s. 48.
Gabos, Gy.: Odvětvová spolupráce technických projek, tových organizací zabývajících se pozemním stavitelstvím, s. 48-50.
Nagy, G. Varkoly, M.: Mezinárodní vztahy úřadu
FTV v oblasti geodézie, s. 50-51.
Bolcsvolgyi, F.: Novinky geodézie, s. 51-53.
Kolozsvári, G.: Poloautomatický přesný hydrostatický
nivelační přístroj, s. 53-55.
Aradi, L. Novotny, I.: Pozemní měřická kamera
WILD P 32, s. 56-59.
Voros, I.: Předmětový rejstřík časopisu "GeodézÍa és
kartográfia" (1969-1978), s. 70-76.

V pfípravě pro pfí!tí GaKO jsou:
VRANÝ, V-POSPíŠIL,
J.: Vliv refrakce na přesnost
laserové záměrné přímky
KOTAL, M.: Využití technických možností kapesních
elektronických kalkulátorů
P.: Přibližný výpočet meridiánové konvergence v Křovákově zobrazení
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Obsahuje základní údaje o geologickopriizkumné
činnosti, včetně moderních vyhledávacích metod, o širších geologických a ložiskových
oblastech ČSSR, údaje o mineralogii, petrografii a měření ve vrtech,
uvádí základní pojmy inženýrské geologie, přehled a základní data
o technologiích a nástrojích pro nejužívanější způsoby hlubinného
vrtání a pojednává o speciálních pracích vyvinutých v posledních
letech.
Pracovníkům geologické služby, geologům, provozní!TI pracovníkLlm,
inženýrům ve stavebnictví a v jiných prúmyslových oborech uživajících metod hlubinného vrtání.
Váz. asi 41 Kčs (V tisku).
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Probírá základní fyzikálně chemické pojmy, chemickou termodynamiku, kinetickou teorii látek, základy statistické termodynamiky, fázové přeměny, vlastnosti roztoků, chemické rovnováhy, reakční kinetiku a iontové rovnováhy, zabývá se povrchovými jevy, elektrochemií,
kvantově chemickými teoriemi stavby atomú a molekul a spektroskopickými metodami jejich výzkumu a uvádí základní poznatky o symetrii molekul, teorie struktury tuhých látek, mezimolekulové síly
a vlastnosti kapalin a makrO!TIolekul.
Posluchačům vysokých škol s chemickým zaměřením, posluchačúm
postgraduálních
kursú, vědeckým aspirantúm a všem, kdo si ve výzkumné, prúmyslové a pedagogické praxi potřebují doplnit své vzdělání v oboru fyzikální chemie.
2. vydání. Váz. asi 66 Kčs (V tisku).
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(KnI~nIce Ochrana ~Ivotntho prostředt)

Z

KnIha je zaměřena na chemIcké a technologIcké problémy Opravy
vody. Zabývá se fyzikálně chemickými a technologIckýmI procesy,
které rozhodují o jakosti vody zdrojú a jakosti finálního v~robku, tj.
upravené vody dodávané do vodovodní sítě. Probírá zejména problematiku čiření, dezinfekce, sorpce, oxidace, odželezování a odmanganování, koroze a ochrany proti ní a problematiku vodárenských
kaliL
Pracovníkúm zabývajícím se otázkami úpravy vod ve výzkumu, projektových ústavech a v provozech vodního hospodářství i v jiných
prúmyslových odvětvích a posluchačúm vysokých škol oboru technologie vody a zdravotního inženýrství.
Váz. asi 41 Kčs (V tisku).
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Zde odstřihněte

a pošlete

na adresu

SNTL - Nakladatelství technické
Spálená 51, 11302 Praha 1

......... výt. Jedlička -

literatury,

odbytové oddělení,

Koiílíek: Provozně geologická příručka

......... výt. Moore: Fyzikální chemie
......... výt. Záček: Chemické a technologické

>

procesy úpravy vody

