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69.02:514.8
HERDA, M.

Geometrie stavebniho dilce
Geodetický Il. kartografický obzor, 27, 1981, Č. 8,
s. 193-197, 8 obr., lit. 17
Definováni stavebního dílce z geometrického hlediska,
vysvětlení pojmu geometriokého parametru a toleranč-
ního prostoru. Různé postupy stanoveni tvaru a roz-
měru stavebního dílce a jejich hodnocení.

528:681.3.01
VALIŠ, J.
Teol'etické základy tvorby bázy geodetických údaj ov
Geodetický a kartografický obzor, 27, 1981, Č. 8,
s. 198-203, 2 obr., lit. 5
Základné teoretické principy tvorby bázy údaj ov auto-
matizovaného informačného systému [AIS) v odvetví
geodézie a kartografie. Postavenle bázy údaj ov v AIS,
funkcia bázy údaj ov, clel tvorby bázy geodetických
údajov a výber lokalit určených na začlenenie do bázy
geodetických údaj ov.

528.063.3: [347.235.11:34]
LETOCHA, K.

O změnách výměr parcel evidence nemovitost(
Geodetlcký a kartografický obzor, 27, 1981, Č. 8,
s. 203-204, lit. 3
Náměty k řešeni problematiky výměr parcel v přípa-
dech, kdy dochází ke změnám těchto výměr z důvodu
použití jiného, než původního způsobu jejich určení.
Aplikace dosavadní právní úpravy evidence nemovitos-
tí na výměry parcel z hlediska jejich závaznostI.

528:377[457.10) ••1951/1981"
DVOŘÁK, J.
30 let střední průmyslové školy zellíěměřioké v Praze,
nositelky vyznamenání "Za zásluhy o výstavbu"
Geodetický a kartografický obzor, 27, ] 981, Č. 8,
s. 205-207, 1 obr.
Historie střední průmyslové školy zeměměřlcké v Pra-
ze. Významný podíl školy na růstu odborné úrovně
středně technických kádrů. vývoj studia a jeho forem
a spoluúčast školy na vytváření úrovně čs. geodézle.

[528.377[437.10) l: [69:377[437.222) ],,1951/1981"
JUNGMANN, V.
30 let spolupráce se střední průmyslOVOU školou země-
měřickou v Praze
Geodetický a kartografický obzor, 27, 1981, Č. 8,
s.208-209
vývoj stu:lia zeměměřlctví na střední prúmyslové ško-
le stavební v Brně a spolupráce této školy se střední
průmyslovou školou zeměměřickou v Praze.

[092 J371.1/.2: [528:37'l[ 437.10) j

MAŠíN, Z.
Jak jsme začínali
Geodetický a kartografický obzor, 27, 1981, Č. 8,
s.209-21O
Seznámení s lidskými proflly prvních élenů profesor-
ského sboru střední průmyslové školy zeměměřické
v Praze a pracovní prostředí, ve kterém pracoval!.

[528;377[437.10) I:371.2(091)
ROULE, M.
Byli pro nás příkladem a vzorem
Geodetický a kartografický obzor, 27, 1981, Č. 8,
s. 211-212, 1 obr.
Vzpomínky jednoho z prvních žáků střední průmyslové
školy zeměměřické v Praze na členy profesorského
sboru a na formy výuky na této škole.

69.02:514.8
XEP,llA, M.
reoMeTpHa CTpOHTeJlbHOrOSJleMeHTa
feo.ue3HqeCKHŘ H KapTOrpaC[>l{qeCKHŘ0630p, 27, 1981,
No 8, CTI'. 193-197, 8 pI'!lC., JIHT 17
Onpe.ueJleHHe CTPOHTeJIbHOro SJleMeHTa C TOqKH 3peHHH
reOMeTpHH, 06~HcHeHHe nOHHTHŘ reOMeTpl{qeCKOrO na-
paMeTpa H npOCTpaHCTBa .uonYCKOB. Pa3Hble cnoc06bI
onpe.ueJleHHH C[>OpMbIH pa3Mepa CTpoHTeJlbHOrO 9JleMeH-
Ta, H HX Orr;eHKa.

528:681.3.01
BAJIHllI, fl.
TeOpeTHQeCKlIe OCHOBbIcoallaHHH 6aHKa reOlle3HQeCKHX
llaHHblX
feo.ue3HqeCKHH H KapTorpaC[>HqeCKHŘ 0630p, 27, 1981,
No 8, CTp. 198-203, 2 pHC., JIHT. 5
OCHoBHhIe TeOpeTHqeCKHe npHHrr;HllhI C03.uaHKJI 6aHKa
.uaHHhIX aBToMaTH3HpoBaHHoŘ HHC[>opMarr;HOHHoŘcHCTe-
MhI (AHC) B Be.uOMCTBereo.ue3HJ{ H KapTorpaC[>HH. 110-
CTpOeHHIt6aHKa .uaHHhIXB AHC, C[>YHKrr;HJI6aHKa llaHHbIX,
rr;eJlh C03.uaHHJI 6aHKa .uaHHhIX H BM60p rrOJIeBMXyqaCT-
KOB, HaMepeHHbIX K BKJlIOqeHHIOB 6aHK reo.ue3ll:qeCKHX
.uaHHhIX.

528.063.3: [347.235.11 :34]
JIETOXA, K.
06 H3MeHeHHHX nap~eJlJl yqeTa HellBHlKHMocTeH
feo.ue3HqeCKHŘ K KapTOrpaC[>HQeCKHŘ0630P, 27, 1981,
No 8, CTp. 203-204, JlHT. 3
Ilpe.uJlOlKeHHlI OTHOCHTeJlhHO peIIIeHHJI np06JleMaTHKH
nJlorrr;a.ueŘ rraprr;eJlJl B CJlYQaHX,Kor.ua STH rrJlOrrr;all,HH3-
MeHJlIOTCJIBCJle.uCTBHeHHoro QeM 6hIJl nepBOHaqaJlhHhIŘ
cnoc06 KX onpe.ueJleHHJI. IlpHMeHeHHe iIeŘcTBYIOrrr;HX
npaBoBhIx HOpM yqeTa He.uBHlKHMocTeiÍK IIJlOrrr;!l)\lIMrrap-
rr;eJlJl C TOQKH3peHHJI HX 06rrr;eo6J13aTeJlhHOCTH.

528:377 (437.10) ,,1951/1981"
LlBOP)KAK, H.
30 JleT feOlle3HQeCKOrO TexHHKY~~ B Ilpare, KaBaJlepa
op.uena ,,3aCJlyrH o CTpOHTeJlhCTBe
feo.ue3HQeCKHH H KapTorpaC[>HQeCKHŘ0530p, 27, 1981,
No 8, cTP. 205-207, 1 pHC.
I1CTOpHHfeo.ue3HQeCKOrO TeXHHKYMaB Ilpare. 3HaQHTeJlh-
HaJl 3aCJlyra IIIKOJlhI nepe.u pOCTOMYPOBHJI cpe.uHe-Tex-
HHQeCKHXKa.upOB. Pa3BHTHe H3YQeHHJI H ero C[>OpMhIH
YQaCTHe IIIKOJlhI npH pa3BHTHH YPOBHJI QeXOCJlOBaIJ;KOŘ
reo.ue3HH.

[528:377 (437.10) ]: [69:377 (437.222)] ,,1951/1981"
IOHrMAH, B.
30 JleT COTpYllHHQeCTBaC reo.ue3HQeCKHM TeXHHKYMOM
B Ilpare
feo.ue3HQeCKHŘ H KapTorpaepHQeCKHŘ 0630P, 27, 1981,
No 8, CTp. 208-209
Pa3BHTHe H3YQeHHJI reo.ue3HK Ha CTpOHTeJlhHOM TeXHH-
KYMe B r. EpHO H cOTPy.uHHQeCTBO SToro TexHHKYMa
C feo.ue3HQeCKHM TexHHKYMOMB r. Ilpara.



(092)371.1/.2: [528:377 (437.10)]
MAIIIHH,3.
KaK Mld HaqHHaJlHCI>
reo.ne3HQeCKHHH KaprorpapH'leCKHH 0630p, 27, 1981,
No 8, CTp. 209-210
03HaKOMnJIeHHe C QeJIOBe'leCKHMHnpoPHJIJlMH nepBblx
'lJIeHOBKOJIJIerHJInpopecopoB reo.ne3H'lecKoro TexHHKYM8
B IIpare H pa60'lHMH YCJIOBHIIMH,Ha KOTOPbIXOHHpa6o-
TaJIH.

[528:377(437.10) ]:371.2(091)
POYJIE, M.
CJl~HJlH HaM npHMepOM
reo.ne3H'leCKHH H K8pTOrpapH'leCKHH 0630p, 27, 1981,
No8, CTp. 211-212, 1 pnc.
BocnoMHHaHHRo.nHoro H3 nepBbIX cTy.neHTOBreo.ne3II'leC-
Koro TeXHHKYMaB IIpare o 'lJIeHaX KOJIJIerHIInpopeco-
pOB Il Ha pOpMbInpeno.naBaHHII Ha 3TOHllKOJIe.

69.02:514.8
HERDA, M.
Geometrie vorgefertigten BauelemeRts
Geodetický a kartografický ob:l:or, 27, 1981, Nr. 8,
Selte 193-197, 8 Abb., Lit. 17
Deflnltion vorgefertigten Bauelements von dem geo-
metrisohen Standpunkt. Erlauterung der Begrlffe "Geo-
metrischer Parameter" und "Toleranzraum". Verschle-
dene Verfahren der Form- und Ausmussbestimmung
forgefertlgten Báuelements und selne Bewertung.

528:681.3.01
VALIS, J.
Teoretische Grundlage der Basisgestaltung der geodii-
tischen Angaben
Geodetický a kartografický obzGr, 27, 1981, Nr. 8,
Selte 198-203, 2 Abb., Lit. 6
Teoretlsche Grungprlnzipien der Gestaltung der Anga-
benbasls des automatislerten Informatlonssystems
[AIS) im Fachbereich der Geodasie und Kartographie.
Dle Stellung der Angabenbasls im AIS, úle Funktlon
der Angabenbasls, das Ziel der Basisgestaltung der
geodiitischen Angaben und dle Auswahl der Stiitten
bestimmten ZUl' Einschaltung ln der IJasis der geoda-
tischen Angaben.

528.063.3:[347.235.11:34]
LETOCHA, K.
Uber Anderungen von Parzellentliichenansmasse in der
Liegenschaftsevidenz
Geodetický a kartografický obzor, 27, 1981, Nr. 8,
Seite 203-204, Lit. 3
Grundgedanken ZUl' Losung der Problemen der Parzel-
lenfliichenausmasse filr Falle, bel denenes zu Anderun-

• gen dleser FHlchenausmasse auf Grund des anderen
als ursprungllchen Bestimmungsverfahren kommt.
Appllkatlonen der bisherigen Regelung der Liegen-
schaftsevldenz auf Parzellenfliichenausmasse von dem
Standpunkt selner Verbindlichkelt.

528:3'17 (457.10),,1951/1981"
DvokÁK, J.
30 ,ahre der Fachmittelschule fUr Vermessungswesen
in Prag, der Auszeichnungtriigerin "Fur Verdienst um
Aurbau"
Geodetický a kartografický, obzor, 27, 1981, Nr. 8,
Seite 205-207, 1 Abb.
Dle Geschichte der Fachmittelschule fur Vermessungs-
wesen ln Prag, Der bedeutuúgsvoUe Antell der Schule
an dem Anstieg des Fachbildungsgrades der mittel-
technischen Kader.

[528:377[437.10)]: [69:377 [437.222)] ,,1951/1981~'
JUNGMANN, V.
30 ,ahre der Zusammenarbeit mit der Fachmittelschnle
fur Vermessnngswesen in Prag
Geodetický a 'kartografic,ký obzor, 27, 1981, Nr. 8,
Seite 208-209
Die Studiumentwicklung der Geodasie auf der Fach-
mittelschule flir Vel'messungswesen in Brunn und die
Zusammenarbeit dieser Schuie mlt der Fachmittelschu-
le flir Vermessungswesen in Prag.

(092]371.1/.2: [528:37'7[437.10) 1
MAŠIN, Z.
Wie haben wir angelangen
Geodetický a kartografický obzor, 27, 1981, Nr. 8,
SiJite 209-210
Die Bekanntmachung mlt dem Menschenprofil der
ersten Lehrkorpermitglíeder der Fachmittelschule flir
Vermessungswesen in Prag und die Arbeltsumgebung,
wo sie gearbeitet haben.

[528:377(437.10) ] :371.2(091)
ROULE, M.
Sle waren Beispiel fUr uns
Geodetický a kartografický obzor, 27, 1981, Nr. 8,
Selte 211-212, 1 Abb.
Erinnerungen eines von den ersten Schlilcr der Fach-
mittelschule !lil' Vermessungswesen ln Prag an dle
Lehrki:irpermltglieder und an dle Lehrformcn auf dieser
Schule.

528.021.7:528.061.6
HERDA, M.

Geometry of the Construction Element
Geodetický a kartografický obzor, 27, 1981, No. 8,
pp. 193-197, 8 fig., 17 rer.
Defining the construction element from the geometrl-
cal point of view. Explainlng the notion of geometrlcal
parameter and the tolerance space. Different processes
of determining the shape and size of the construction
element and their evaluatlon.

528:681.3.01
VALIS, J.
Theoretical Foundations Dr the Creating the Geodetic
Data Base
Geodetický a kartografický obzor, 27, 198í, No. 8,
pp. 198-203, 2 fig., 6 ref.
Basic theoretical prinoiples of creating the data base
of an automated information system [AIS) ln the braneh
of geodesy and cartography. The role of the data base
in the AlS, function of the data base, the goal of crea-
ting the geodetic data base and selectlng localltles
designated f~ incorporating to the geodetlc data base.

528.063.3: [347.235.11:34]
LETOCHA, K.

On Changes of Areas of the Real Estate Rp.glster
Parcels
Geodetický a kartografický obzor, 27, 1981, No. 8,
pp. 203-204, 3 ref.
Suggestlons to solvlng problems of parcel areas in
Cdses when they are changed for the reason of uslng
another method of their determination than was the
orlglnal one. Applícatlon of the hitherto legal regu-
la tlonof the real esta te reglster to the areas of pareels
from the vlewpolnt of thelr liablllty.
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Ing. Miroslav Herda, CSc.,
Výzkumný ústav geodetický,

topografický a kartografický, Zdiby

Hlavními momenty racionalizace a snižování prac-
nosti bytových, průmyslových a i některých dalších
stav.eb, např. mostních, jsou i nadále převážně pre-
fabrikace a montáž, i když se prosazují i p~ogresív-
ní monolitické lwnstru1kce. Předpokladem dosažení
požadovaných funkčních vlastností a i smontovatel·
nosti konstrukcí optimálním způsobem je optimální
zvládnutí výchozích g,eometrických parametrů jed-
notlivých složek, a tedy i dílCI\ v etapě navrhování
i provádění. Významná je i koncepce, padte níž jed-
ním z prostředků snižování pracnosti montovaných
Ikonstrukcí le zvyšování ce~kové přesnosti. Tento
směr je zřetelný zejména u montovaných panelo-
vých budov, :kde se u 'konstrulkcí s vymezeným sty-
kem dílců, tj. u vázané [kontaktní) montáže, dosa-
huje nižší 'pracnosti než u konstruikcí s volnou spá-
rou, tj. u pružné montáže. Snaha snižovat pracnost
pokračuje a další snížení představuje tzv. prosto-
rová prefabrikace, tj. konstrukce montované z pro-
stor,ových dílců čili buně'k. Proto se význam g'eo-
metrie stavebních dUcil celkově zvyšuje a navíc
celý problém geometrie dílcil 'přechází u buněk
do oblasti, vylučující zjednodušování, běžné u tyčo-
vých dílců a panelů.
Typickými představiteli tohoto vývoje jsou jed-

nak Ipanelové Ikonstrukční soustavy se stěnovými
dílci, osazovanými na šrouby podl'e obr. 1, a jedna1k
systém prostorové prefabrikace, vyvíj'ený podle za-
hraniční licence v n. p. Průmstav Praha ve spolupráCi
s STÚ Praha a dalšími ústavy, jehož princip je
Zřejmý z obr. 2 a 3. Stavebním díloem je zde buň-

Obr. 2: Prostorový dílec unifikované soustavy pro-
storové prefabrikace

1981/193
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'ka o rozměrech 2,4 X9,8 X3,2 m, 'kterou tvoří dva
čelní rámy, podlahová deska a stropní konstrukce
pro zavěšení podhledového stropního panelu. Buňky
se osazují ve spodním podlaží na příčné betonové
,pasy a v nejvyšším podlaží se kryjí střešními pa-
nely. Buňky se doplňují fasádními obvodovými dílci,
různými ;příčkamiplnými nebo s dveřmi, před mon-
táží se kompletují rozvody s instalacemi (obr. 4].

Požadavek na vyšší přesnost dílců v souvislosti
s uvedeným vývojem le zcela samozřejmý. Jedno-
dušší montované !konstrukce, jako je např. monto-
vaný skelet, lze při montáži poměrně jednoduše,
pokud se týče geometrie, regulovat a upravovat, ne-
!boť Ike styku dílců dochází jen v jediném místě a
zejména cihelná vyzdívlka stěn umožní snadné při-
způsobení dosaženým rozměrům Ikonstrukce. Posta-
čuj'e tedy jednodušeji definovat geometrické vlast-
nosti tyčových stavebních dílců, železobetonových
sloupů a průvlakfi, tj. stanovit podstatně méně pa-
rametrů s tol'erancemi (z hlediska montáže je dů-
ležitá jen délka], než je tomu u dílct'l pro Ikontakt-
ní montáž a pro prostorovou prefabrikaci. U pane-
lových konstrukcí s vymezeným stykem dílcfi, jako
je tomu na obr. 1, je možnost úpravy geometrie při
montáži minimální, lze jen mírně měnit úroveň ma-
tic šroubů pro osazení stěn při jejich nastavení do
prolektované výš1kové úrovně a sklonu stěn a může
nastat případ, že nelz,e pokračovat v montáži, byly-li

překDOČ€ny tolerance smontované části. U prostoro-
vé prefabri'kace lze pak geometrii při montáži prak-
ticlky regulovat jen podkládáním plechů v rozích
buněk.

2. Definice genmetrických vlastností stavebního
železo betonového dílce

Požadavky na stavební dílec z hlediska geometrie,
tj. jeho geometrické vlastnosti, se definují geo-
metrickými parametry, což jsou údaje o rozměru a
tvaru dílce a popř. ještě o pnloze a tvaru dalších
IPodrobností např. prostupů, úložných prvků apod.
a lejich tolerancemi, tj. ještě dnvoleným kolísáním
rozměru a tvaru dílce.

Při stanovení geometrických parametrů je třeba
vycházet ze skladby konstru'kčního systému a je
třeba dodržet základní pravldlo, že stanovené geo-
metrické parametry dílce musí být kontrolovatelné.

Při úvahách o možnostech vymezení genmetric-
Ikých vlastností velikých železobetonových staveb-
ních dílců le třeba vycházet z obecného řešení a
pnstupně vyšetřit možnosti zjednodušení, jeliikož
obecná definice je prn praxi málo schůd,ná. Obecná
definice uvažuje stavební dílec jako geometric1ké
těleso, v důsledku výrobních rnepřesností nepravi-
delné a k jeho vymezení používá toleranční prostor
[2]. Podle této definice mají být plochy, omezující

1981/194
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dUec, uvnitř prostoru mezi dvěma definičními těle-
sy o mezních horních a dolních rozměrech, jak je
znázorněno na obr. 5 v kolném řezu dílcem. Tato
definice je názorově velmi jednoduchá, ale její
použití v praxi je obtížné, neboť přiřadit skutečné-
mu dílci, jak byl vyroben v panelárně, toleranční
prostor, je mat-ematicky složitá operace a rovněž
určit skutečný tvar dílce, tj. průběh jeho st,ěn, je
i u nejjednoduššího tělesa, kvádru, obtížná. Důle-
žité je i to, že dílce se vyrábějí ve velikých sériích
a uplatní se i časová a materiální náročnost řeš,ení.

Podle předcházející definice je tolerační prostor
rozdílovým tělesem o tloušťce, rovné při symetric-
kých tolerancích polovině tolerance, tj. mezní od-
chylce rozměru dílce v jednotlivých směrech.
U kvádru mezní odchylce v délce, šířce a výšce.
Takto definovaný toleranční prostor určuje teore-
ticky všechny geometrické vlastnosti dílce, např.
u Ikvádru tři hlavní rozměry a jejich tol.erance a
další geometric!ké vlastnosti - přímost hran, ro-
vinnost stěn, ,pravoúhlost a rovnoběžnost hran a
stěn. Definice je obecná, neboť určuje i velikost
uvedených tvarových parametrů, ta'kže např. od-
chylka rovinnosti stěny nemí'lže být větší než polo-
vina tolerance rozměru ve směru kolmém, odchylka
pravoúhlosti větší než součet úhlů, určených dél-
kou stěn a poloviční tolerancí rozměru v kolmých
směrech. K tomu je třeba poznamenat, že v praxi
se někdy tvarové odchylky stanoví odlišně od roz-
měrových, takže uvedená obecná definice neplatí.

Základní geometric!ká úloha, přiřadit vyrobenému
dílci toleranční prostor, a tak umožnit posouzení,
zdali dílec vyhovuje, vyžaduje jednak d,efinovat 1'ole-
rační prostor a dál-e vyjádřit skutečné rozměry a
tvar dílce, jak byly dosaženy při výrobě. Definice
toleračního prostoru, uvedená v předcházející ka-
pitole, je jednoduchá, přesná a vyhovuje teoreticky.
D definicí dílce jsou napJ.'1otitomu značné problémy.
Přesná definice rozměrů a tvaru stavebního díloe

by vyžadovala vyjádřit stěnu dílce matematic1kou
funkcí, Ikterá by spojitě definovala průběh st,ěn a
kterou by bylo možné použít k přiřazení toleračního
prostoru. Přiřazení by mělo být samozřejmě opti-
málni.

Meřicí technika sice zná postup, umožňující spo-
jitou definici průběhu stěn dílce, fotogrammetrii
s analogovým vyhodnocením a \(Yjádřením tvaru
izočárami odchyl'ek rovinnosti nebo odchyle1k vzhle-
dem k srovnávací rovině, ale tento postup je vel-
mi pracný a má omezenou přesnost, takže není pro
širší použití vhodný. Proto se zavádí první přibliž-
nost v řešení základní úlohy, průběh stěn se vyjad-
řuje množinou pravidelně rozložených bodů na stě-
nách a popř. i hranách, tzv. kontJ.'1olníchbodů. Při-
bližnost řešení je zejména v tom, že hustota sítě
kontrolních bodů nemůže navazovat velikostí inter-
valu na drsnost povrchu a její int1erval, nýbrž je
podstatně menší, např. 0,5 m. Je zřejmé, že s touto
hustotou je tvar definován opravdu jen přibližně,
ovšem dopad tohoto řešení musí být posuzován stej-
ně jako u všech dalších přibližností z hlediska funk-
oe dílce jednak při montáži, tj. z hlediska montáž-
ních tolerancí a j'edna1k z hlediska funikce smonto-
vané !konstrukce, tj. funkčních tolerancí kon-
stru1kce.
Další přibližnost řešení základní úlohy spočívá

v zjednodušeném vyjádření dílce jako geometric-
kého tělesa, takže např. dílec s rovinnými stěnami
se vyjádří jako šestistěn popř. hranol, tzv. náhradní
,těleso. Náhradní těleso se definuje podle technic-
kých norem [2] obalovými útvary, vlětšinou oba-
lovými rovinami. Obalová rovina se dotýká stěn
a je položena tak, aby maximální vzdálenost bodu
stěny od obalové roviny byla minimální. Tento způ-
sob d'efinice náhradní plochy vyhovuje podmínce,
aby při styku dílců v konstrukci beze spáry nedo-
cházelo k průni1ku. Nevyhovují zde proto náhradní
útvary, přiřazené jako střední podle nějalké pod-
mínky, například minimálního součtu čtverců vzdá-
leností od náhradní plochy [5]. Platí to ovšem jen
pro stykové plochy dílců.
Náhradním tělesem např. li dílce tvaru 'kvádru

jsou pa1kdva kosoúhlé šestistěny, opsaný a vepsaný,
vytvořené z vnějších a vnitřních obalových rovin.
Přiřazení tohoto tělesa tolerančnímu prostoru je
jednoduché; jestliže maximální a minimální rozměry
náhradních těles nejsou větší nebo menší než rozdí-
lových těles tolerančního prostoru, dílec vyhovuje.
Přiřazení je znáwrněno na obr. 6 v řezu kvádrem;

opsa ný
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vepsané náhradní těleso urcuJe odchylky rovin-
nosti stěn, pro styk dílců má podružný význam. Ná-
hradní těleso ur~uje i ostatní tvarové odchylky.

Určit náhradní tělesa není jednoduché ani u nej-
jednoduššího dílce ve tvaru hranolu. Vyžaduje (po-
užít prostorový souřadnicový systém s šesti vztaž-
nými rovinami, vzájemně pravoúhlými, k nimž se
určuje průběh st'ěn a Ik nimž se vyjádří i poloha
stěn náhradních těles. Realizovat systém se šesti
vztažnými rovinami je technicky možné a v přípa-
dě potřeby se tyto systémy používají, ale snaha po
zjednodušení vede k snižování počtu vztažných ro-
vin podle tvaru a požadavků na stavební dílec na
čtyři, tři, dvě a i jen jednu vztažnou rovinu, jak je
uvedeno dále.

Požadav1ky výI'oby dílců a technické pra"e na mož-
nost Ikontroly geometrických parametrů vedly vzMe-
dem k velkému rozsahu výroby dílcú k zjednoduše-
ní geometrie dílců, samozřejmě s přihlédnutím ~e
geometrii montované konstrulkoe a k funkci dílce,
jak již bylo uvedeno vpředu. Podstatou zjednodušení
je definice tvaru dílce v omezeném I'ozsahu, takže
při kontrole dílce se snižuje počet vztažných rovin.
Menší počet vztažných rovin, tj, tvarových para-
metrů s tolerancemi, umožňuje alespoň částečně
definovat dílec jako geometrické těl,eso. Krajním
zjednodušením definice geometrie dílce je zanedbá-
ní tvarových parametrů při kontrolním měř,ení
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s předpokladem, že tolerance formy pro výrobu
dílců umožní dodržet tvarové tolerance dílce v me-
zích, které lze při montáži vyrovnat. Dílec je pak
kontrolován jenom v základních rozměrech.

Jako příklad zjednodušené geometTie je mozne
uvést definici stěnového panelu s tolerováním wz-
měrů na hranách apravoúhlosti v rovině stěny, tj
s tzv. šikmostí dílce podle obr. 7. Stěnový panel
je zde určen třemi rozměry na hranách d, v, t, s je-
jich tolerancemi td, tu, t/1 a tolerancí pravoúhlosti tp.
Kontrolní měření tohoto dílce vyžaduje dvě vztažné
roviny vzájemně kolmé.

Nejobvyklejší zjednodušení geometrie stavebního
dílce představuje postup kontroly panelů s použitím
dvou rovnoběžných vztažných rovin, buď svislých
pro stěllové panely nebo vodorovných pro stropní
panely, vytvořených záměrnými rovinami teodolitu
nebo nivelačního přístmje (tzv. pasívní roviny) ne-
bo otáčením laserového paprsku popř. jeho roz-
mítnutím do roviny (tzv. aktivní roviny). Tento způ-
sob je běžně používán u nás i v zahraničí. Raciona-
lizaci tohoto postupu představuje použití dvou spřa-
žených nivelačních přístrojů, použitelných v obou
rovinách, tj. osa otáčení přístrojů je svislá nebo
vodorovná, publikované Przewlockim [8]. K vytvo-
ření dvou r'ovnoběžných rovin je možné použít i re-
dukční tachymetr BRT Zeiss Jena, polohu rovin ur-
čuje poloha posuvného hranolu na dálkoměrném
pravítku, což publikoval Janusz [14].

Postup se čtyřmi vztažnými rovinami, vytvořený-
mičty'řmi stanovisky teodolitu, publil<:oval GraliIí.-
ski [7], přičemž dvě stanoviska jsou na společném
pilíři (postup kontroly je určen pro panely).

Autor tohoto článku navrhl systém se třemi vztaž-
nými rovinami [15], určený pro prostorové dílce
a velké dílce tlustostěnných konstrukcí výrobních
bloků jaderných elektráren a realizovaný třemi sta-
novisky teodolitu podle obrázku 8. Stanoviska jsou
v jedné úrovni, dvě jsou pevná, jedno posuvné. Ten-
to systém umožňuje i při použití tří vztažných rovin
kontrolovat všechny stěny dílce a vzájemný vztah
všech hran hranolu, přičemž tři nebo dvě stěny
lze kontrolovat podrobněji podle hustoty kontrol-
ních bodů. Dílec je zde definován kombinací vztahl1
k vztažným rovinám a vodorovným vztažným přím-
kám s délkami, měřenými na stěnách dílce.

Perspektivní cestou k zařazení ){ontroly dílců
v nezjednodušené definici geometrie do výrobní lin-
ky je automatizace, vyvíjení tzv. automatických kon-
trolních zařízení na různých principech měření (me-
chanické, optické, pneumatické mělření, použití la-
seru apod.). Konstrukce automatizovaného zařízení
byla vyvinuta i ve Výzkumném ústavu mechanizace
v Praze [16]. Tímto zařízením, které bylo vyrobeno
pro měření panelů, se určují rozměry a rovinnost
a dále i mechanické vlastnosti (hmotnost, poloha
krytí výztuže a pevnost). Rozměry a rovinnost se
měří rotačními snímači s přesnosti 0,1 mm, pro mě-
ření tloušťky se využívají výsuvné tyče, jimiž se
měří pevnost betonu. Zařízení je součástí vÝrobní
linky pro panely.
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Obr. 8: Kontrolní systém prostorových dílců se tře-
mi vztažnými rovinami [PV 8254-79 j
A, B, pevná stanoviska
C posuvné stanolJisko
a, b, c, vztažné roviny
a', b', c' vodorovné vztažné přímky
aj půdorys
b j čelní pohled
c j boční pohled

Realizaci velmi zjednodušené geometrie předsta-
vuje postup publikovaný Hoffmeisterem [10), vy-
užívající měření uhlopříčky k určení šikmosti panelu
a určený pro konstrukční systémy, uvažující pravo-
úlost stykových stěn stěnavých panelů.

Obvykle používané definice geometrie stavebních
dílců bez vzájemné prostorové návaznosti parametrů
jsou uvedeny v ČSN 73 2575 s ustanoveními, jak se
definují a kontrolují rozměry a tvarové odchylky
dílce u třech hlavních typů dílců, tyčových, ploš-
ných (panelů) a prostorových dílců [1].

S rostoucími požadavky na přesnost stavebních díl-
ců a s rostoucí velikostí dílců, zejména s rozvojem
prostorové prefabrikace a používáním letmé montá-
že mostních konstrukcí, se zvyšuje význam geodetic-
kých metod při kontrolních měřeních geometrických
parametrů dílcŮ. Svědčí o tom např. dominantní úlo-
ha geodetů a geodetických metod při výrobě dílců
mostních konstrukcí letmé montáže na dálničních
mostech, zejména na stavbě estakády Podtureň na
dálnici Liptovský Mikuláš-Liptovský Hrádek.

V tomto vývojovém trendu roste i význam teorie
geometrických vlastností stavebního dílce a zejména
význam této teorie při kontrolním měření geometric-
kých parametrů stavebních dílců.
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[4] ČSN 732105 Navrhování přesnosti stavebních sou-
stav a budov
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Teoretické základy tvorby bázy
geodetických údajov

tlpecifickou črtou súčasného obdobia je prenikanie ve-
deckotechnického pokroku do všetkých oblastí národ-
ného hospodárstva. Veda a výskum sa stávajú orga-
nickou súčasťou výrobných síI a určujúcim faktorom
rozvoj a národného hospodárstva. Krúčovú úlohu
v tomto smere zohráva automatizácia a kybernetizácia
procesov. Tieto faktory predstavujú jeden z najúčin-
nejších a najuniverzálnejších prostriedkov inovačného
procesu, ktorý prechádza všetkými článkami rozvoj a
spoločnosti.

Zjazdy KSČ nám uložili doležitú spoločenskú úlohu,
vytvárať systematické podmienky na uplatňovanie
najnovších poznatkov z oblasti automatizácie v praxi.
Doležitou kvalitatívnou zmenou v tomto smere je
prechod k budovaniu komplexných systémov spraco-
vania údaj ov - automatizovaných informačných
systémov (AIS) s rozsiahlymi bázami údajov.

Vytváranie báz údaj ov tvorí nový kvalitatívny
prvok v hromadnom spracovaní údajov. Sposobuje
vefkú koncentráciu údaj ov na jednom mieste a stáva
sa postupne pravidlom, že tieto údaje paralelne využí-
vajú viacerí užívatelia. Ďalším novým kvalitatívnym
prvkom je skutočnosť, že údaje sa využívajú pomocou
systému riadenia bázy údaj ov, nezávisle na sposobe
ich uloženia.

Uvedené okolnosti majú vplyv na komunikáciu uží-
vatelov s bázou údajov, ktorá sa stáva komplikova-
nou. Vznikajú problémy s dodržaním logickej a fyzic-
kej celistvosti, čo narastá najma zvačšovaním rozsahu
bázy údaj ov, rastom počtu užívatelov a zvyšovaním
frekvencie využívania bázy údajov. Súčasne v rámci
celého AIS je potrebné zabezpečiť vnútorné integrač-
né vazby.

2. Báza geodetických údaj ov z hladiska súěasných
prístupov k budovaniu AIS

Účinný AIS musí spfňať tieto základné požiadavky:

- udržiavať komplex vhodne organizovaných a štruk-
turalizovaných údaj ov pre príslušnú organizačnú
oblasť,

- poskytovať v čase úplné, presné, relevantné"a kon-
zistentné údaje alebo informácie, •

- byť flexibilný a schopný prisposobovať sa stále me-
niacim podmienkam,

- byť schopný uspokojovať predvídané, štandardné
požiadavky na údaje, ako aj nepredvídané "ad hoc"
požiadavky.

Splnenie týchto podmienok a snaha o zníženie zá-
vislosti údajov od programov, ako aj priebežné uspo-
kojovanie stále sa meniacich a rastúcich požiadaviek
na geodetické údaje postupne vedie [1]:

Ing. Juraj Vališ,
Výskumný ústav geodézie
a kartografie v Bratislave

- od súborovo orientovaného spracovania geodetic-
kých údajov (GÚ) k orientácii na bázu GÚ ako
novú, doposiaI najvyššiu formu uchovávania GÚ,

- od individuálnych programov k zložitým progra-
movým systémom na manipuláciu s GÚ, uložený-
mi v báze GÚ, teda k systému riadenia bázy údaj ov
a v konečnom dosledku k budovaniu AIS generali-
zovaným prístupom, t.j. s bankou údajov.

AIS s bankou údaj ov, tvorený generalizovaným prí-
stupom (obr. 1), bezprostredne uspokojuje štandardné
i neštandardné informačné požiadavky užívatelov, je
flexibilný a adaptabilný na meniace sa podmienky.
Po vyvinutí, resp. dodaní systému riadenia bázy údaj ov
výrobcom software, umožňuje implementáciu prísluš-
nej aplikácie vo velmi krátkom čase.

Banka údaj ov predpokladá na jednej strane organi-
zovanú množinu údaj ov - bázu údaj ov - na druhej
strane programový systém na manipuláciu s týmito
údaj mi - systém riadenia bázy údajov, umožňujúci
oprávneným užívateIom komunikovanie s bázou
údajov. Vyjadruje jednotu obsahovej stránky (bázy
údaj ov) a programovej stránky (systém riadenia bázy
údajov).

Báza údajov definovaná svojim obsahom predsta-
vuje sémantickú stránku banky údajov. Je komple-
xom údajov, ktoré sú navzájom v určitom vzťahu
a definujeme ju ako množinu

ktorej prvky bUi sú vytvorené účelovým zoskupením
údaj ov AIS. Množina EU vzniká postupnou integrá-
ciou súborov Si do bázy údajov. Každý súbor Si chá-
peme ako množinu viet Sii súboru, t.j.

Si = {Sij}, kde sij E Si .

Z teoretického hradiska chápeme integráciu súborov
do bázy údaj ov ako proces zjednotenia, kde

Systém riadenia bázy údaj ov, ktorý zohladňuje druh
a sposob uloženia, štrukturovania a vzájomných
vazieb medzi údaj mi v báze údaj ov, predstavuje syn-
taktickú stránku banky údaj ov. Ako zovšeobecnený
programový systém zabezpečuje manipuláciu s údaj-
mi v báze údaj ov a umožňuje:

- vytvárať bázu údaj ov a ukladať údaje v takej for-
me, aby bol zabezpečený vysoký stupeň ich poho-
tovosti,

- uskutočňovať výber údaj ov alebo ich kombinácií
podla predvídaných požiadaviek užívatelov, ako aj
"ad hoc" požiadavky,

- zabezpečovať prístup do bázy údajov viacerým
užívatelom pri súčasnom zabezpečení ochrany
údaj ov proti zneužitiu,
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- udržiavať údaje v báze údajov, teda zabezpečovať
funkcie aktualizácie, reorganizácie, reštrukturali-
zácie a rekonštrukcie.

Systém riadenia bázy údaj ov definujeme ako množi-
nu

kde PRi je aplikačný výpočtový program s vopred
popísanými vlastnosťami. Výsledkom spracovania fu-
bovofného aplikačného výpočtového programu je
množina čiastkových ciefov programu

Pod pojmom čiastkové ciele programu rozumieme:
- vizuálny výstup výsledkov spracovania na tlačiar-

ni, operátorskej konzole alebo na displeji výpočto-
vého systému,

-latentný obraz výsledkov spracovania na externých
pamatiach výpočtového systému,

- rubovomú inú výslednú ciefovú akciu programu.

Zjednotením čiastkových cierov všetkých aplikač-
ných programov množiny 'SR dostávame množinu

ktorá reprezentuje zoznam výstupov (výsledkov) AIS,
t.j. súhrn všetkých čiastkových cierov AIS, ktoré
sp1ňajú informačné požiadavky (IP) užívatefov AIS.
Od efektívnosti, účinnosti, úplnosti a flexibility

systému riadenia bázy údaj ov vo vefkej miere závisí
úspešná implementácia banky údajov.
Banky údajov patria k základným prvkom moder-

ných AIS a vytvárajú vhodné podmienky pre rýchle

a jednotné poskytovanie požadovaných údajov. Na-
kofko je banka údaj ov schopná plniť svoje poslanie,
závisí najma od toho v akej miere sa pri jej organizo-
vaní vzali do úvahy požiadavky na údaje, ktoré vyplý-
vajú z informačných potrieb budovaného AIS.

3. Funkcia bázy údaj ov V AIS

Základnou funkciou bázy údaj ov je poskytovanie infor~
mácií o danej entite (objekte, udalosti, jave). Infor-
máciu definujeme podfa [2] ako prezentovanie faktu
o danej entite. Informáciu vyjadrujeme vo forme:

v je hodnota vlastnosti p pre entitu e.

V báze údaj ov BU označíme množinu všetkých
údaj ov Es' Každý údaj tejto množiny je charakterizo-
vaný množinou relevantných vlastností P(e).
Majme určitú množinu údaj ov E, pričom E E E•.

Pre túto množinu údaj ov definujeme tzv. charakteris-
tiku tejto množiny (P(E)) tak, že P(E) predstavuje
množinu relevantných vlastností všetkých prvkov
množiny E. Symbolicky:

i = (e, p, v).

kde e je prvok množiny entít E, p je prvkom charak-
teristiky (P(E)) tejto množiny a v je prvkom množiny
hodnot tejto vlastnosti (V(p)).

O všetkých informáciách, ktoré sú reprezentované
v báze údaj ov mažeme povedať, že sú zložené z infor.
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mačných prvkov, ktoré vypovedajú o entitách (zodpo.
vedajú im). Nadruhej strane, ak chceme vediet ako sa
informácie vyberajú a spracovávajú, musíme ich po.
važovat za prvky, ktoré sú uchovávané v tzv. infor-
mačných množinách [2], v ktorých sú informačné prvky
organizované:
1. Izotypická informačná množina - obsahuje infor-

mačné prvky s rovnakou vlastnosťou

l'D = {(eI, P, VI)' (e2, P, V2), ... , (en, P, Vn)} .

2. Izonymická informačná množina - obsahuje infor-
mačné prvky s rovnakou entitou

le = {(e, Pl' VI)' (e, P2' V2), ... , (e, Pm, Vm)} = (e, D(P, e),

3. Homogénna informačná množina - informačné
prvky, ktoré sa vzťahujú k podmnožine E' =
= {eI,e2, ••• , dn} množiny entít E, a ktoré sú orga-
nizované:

a) I = {lt, n ...,l~},teda je to množina izonymic-
kých informačných množín, ktoré majú rovnakú
charakteristiku (rovnú P),

b) I = {ly, l~, ... , ll:,}, teda množina izotypických
informačných množín, ktoré majú rovnaké entity.

Homogénna informačná množina predstavuje Vše-
obecnú organizáciu informácií, ktoré sú reprezentova-
né v báze údajov. V rámci bázy údaj ov chápeme túto
množinu ako množinu informačných súborov, pričom
každý z nich reprezentuje izonymickú informačnú
množinu. Informačný súbor je usporiadaná množina
viet, pritom veta tvorí reprezentáciu izotypickej infor-
mačnej množiny.

Pri určení funkcie a postavenia bázy údaj ov v AIS
(obr. 2) je potrebné vychádzať z ich vzájomného vzťa-
hu. Báza údajov predstavuje údajovú základňu orga-
nizačnej formy systému spracovania údaj ov. Ako ne-
oddelitelný prvok banky údaj ov je komplexom prvkov
údaj ov, ktoré sú vzájomne v určitom vzťahu, tvoria
údajovú základňu pre určitú organizáciu alebo organi-
začnú oblasť a sú prístupné pomocou systému riadenia
údajov. Pritom údaje mažu byť zložené v základnej
forme alebo na vyšších úrovniach, ak je to z hradiska
ich výberu potrebné.

Za základnú charakteristiku bázy údaj ov AIS po-
važujeme uloženie údaj ov takým spasobom, aby bol i
nezávislé od programov, ktoré ich budú využívať.
Z uvedeného vyplýva, že údaje nie sú definované
a ukladané podla požiadaviek jednotlivých aplikač-

Banka údaj ovr--------------------l
I
I

I
I
I
I

Systém
r1aden1a
bázy
ůdajov

I
I
I
I
I
I_______________________ J

ných programov, ale je nevyhnutné zaviesť jednotný
a nezávislý sposob definovania a usporiadania všet-
kých údajov, s ktorými bude AIS pracovať. Tento
jednotný spasob definovania a usporiadania údajov
vyžaduje aj jednotný spasob manipulácie s nimi,
najma tvorbu a aktualizáciu bázy údaj ov a výber
údaj ov na ďalšie použitie. Dasledkom je, že údaje
z takto vytvorenej bázy údaj ov mažu využívať viacerí
užívatelia a mažu byť využité pre nové, vopred ne-
definované požiadavky.

Báza údaj ov AIS je zložená z prvkov, ktoré sú vo
vzájomnom vzťahu - interakcii. Tým, že báza údaj ov
má plniť určitú funkciu, vykazovať určité správanie,
sledovať určitý ciel, nemaže byť iba súhrnom, náhod-
ným zhlukom lubovolných (raznorodých) údajov.
Musí byť súborom účelovo vybraných, špecifikova-
ných a homogénnych prvkov a vazieb medzi nimi tak,
aby mohla plniť požadovanú funkciu. Musí spínať tri
základné kritériá:

- neredudantnosť, t.j. redukovanie alebo eliminova-
nie a duplicity údajov,

- viacnásobnú využitemosť, t.j. každý oprávnený
nžívatef má prístup k báze údaj ov a mOže pracovať
s údaj mi v nej uloženými,

- integrovanosť, t.j. údaje, ktoré tvoria bázu údajov
musia tvoriť integrovaný celok.

Optimálna organizácia bázy údaj ov je závislá od
predpokladaných požiadaviek na funkciu bázy úda-
jov, technického vybavenia použitého výpočtového
systému a vlastností (parametrov) systému riadenia
bázy údajov.

Báza GÚ bude združovat geodetickými metódami
získané a transformované údaje a poznatky o geomet-
trických a geodynamických vlastnostiach zemského
systému, využitelné na priestorovú identifikáciu tech-
nických, prírodných a spoločenských prvkov reality,
t.j. číselné a opisné údaje vyjadrujúce polohové, kvali-
tatívne a kvantitatívne vlastnosti určitého druhu geo-
detického bodu. Tieto geodetické údaje budú zabez-
pečovať Jednotný systém lokalizačných informácií,
ktorý bude závaznou lokalizačnou osnovou všetkých
teritoriálnych informačných systémov. Uložené GÚ
budú využívať jednotlivé zložky rezortu geodézie
a kartografie a mimorezortní užívatelia. V rezorte budú
slúžiť potrebám tvorby a údržby, najma máp velkých
mierok a budovania bodového pola. V mimorezortnej
sfére budú uspokojovať požiadavky na podrobnú loka-
lizáciu vybraného územia pri riešení raznych technic-
kých a ekonomických úloh s využitím súčasnej vý-
počtovej techniky.

Hlavný, celkový ciel bázy GÚ je poskytnúť efektív-
ny zdroj informácií pre užívatelov. Tento cief je možné
rozčlenit na pať základných vlastností:

a) užitočnosť,
b) aktuálnosť,
c) efektívnosť,
d) adaptabilita,
e) dlhodobosť.
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Užitočnosť

Táto vlastnosť zdórazňuje požiadavku, aby báza GÚ
poskytovala vhodné informácie na predom stano:en~
sposou použitia. V meniacom sa svet~ sa mema aJ
údaje o realite a nie je možné bázu GU neustále pre-
pracovávať podfa meniacich sa požiadaviek. Podmien-
ku, aby báza GÚ bola schopná reagovať na známe
i neznáme informačné požiadavky je potrebné chápať
tak, že oblasť jej posobenia nie je daná jednoduchým
výpočtom všetkých jej aplikácií, ale operatívne pre
každú informačnú požiadavku má byť možpé rozhod·
núť, či patrí do okruhu posobnosti bázy GU. Z uvede-
ného vyplýva, že i keď nemáme explicitne vymedzené
všetkv relevantné informačné požiadavky, je stano-
vený "druh (charakter) informácií, ktoré móže báza
GÚ poskytovať.

Aktuálnosť

Báza GÚ by nemala poskytovať neaktuálne alebo ne-
úplné informácie v porovnaní so situáciou, keď ešt~
nebola zriadená. Údaje, ktoré vstupujú do bázy GU
je nutné pred ieh začlenením do bázy (resp. pri ieh
aktualizácii) podrobiť kontrole. Kontrola móže byť:
- formálna,
- obsahová.

Pri formálnej kontrole je potrebné testovať typ
a úplnosť GÚ (číselné, abecedné znaky), správnosť ich
následnosti (napr. číslo bodu, typ bodu, súradnice Y,
X a výšku) a pod. Formálna kontrola sa vykonáva
v etape prípravy vstupných údajov.
CieIom obsahovej kontroly je v najvačšej možnej

miere postihnúť chyby logického charakteru pri spra-
covaní vstupných údajov. Zaraďujeme sem kontrolu
splnenia krajných odchýlok v súradniciach určova-
ných bodov, kontroly správnosti uzáveru pri výpočte
výmier a pod. I keď je celková aktuálnosť bázy GÚ
kladná, negatívne odchýlky móžu sposobiť značné
škody, najma pri presadzovaní myšlienky zavádzania
AI8.

Efektívnosť je možné charakterizovať ako zvýšenú
účinnosť bázy GÚ, vyjadrenú jednak priamo, ale i ne-
priamo vyčísliteInými prínosmi.

Medzi nepriamo vyčíslitefné prínosy patria:
- operatívnejšie poskyt?vanie GÚ,
- vačšia podrobnosť GU,
- poskytovanie presnejšíeh, úplnejších údajov.

Priamo vyčíslitefné prínosy sú napr.:
- zníženie nákladov na jeden údaj lepším využitím

údajov (viaenásobné využitie údajov),
- úspora množstva živej práee.

Uvedené prínosy boli overené analýzou efektívnost~
tvorby a využitia bázy údaj ov základnej mapy veIkeJ
mierky v mestách. Základné uzávery analýzy, uvede-
né v [3], je možné zhrnúť:
1. Základnou podmienkou pre docielenie očakávanýeh
prínosov je komplexná tvorba a aktualizáeia bázy
údajov.

2. Doplňujúcou podmienkou je ďalší rozvoj účelového
počítačového software, ktorý bude zabezpečovať
sústavné rozširovanie druhu aplikačných výstupov
a tým aj oblasti uplatnenia bázy údajov.

3. Hlavný prínos bázy údaj ov spočíva v šetrení živej
pracovnej sily, čo je umožnené jej náhradou auto.
matizačnou technikou.

4. Prínos bázy údaj ov pre užívateIa je v úspore finanč·
ných nákladov a kapacít, vyplývajúeich z rozdielu
náklad ov a kapacitných požiadaviek procesu indi.
viduálneho spracovania údajov a kapacitných ná.
rokov na poskytovanie týchto údajov z bázy údajov.
Finančné úspory sa pohybujú v rozmedzí 20-30 %
a kapacitné úspory asi 20-90 %'

5. Potenciálnym zdrojom prínosov pre užívateIa je di·
gitálna forma obsahu bázy údajov, ktorá umožní
ich využitie pri automatizácii poznávacích a rozho·
dovacích procesov.

6. V aplikačnej sfére sa zvýši kvalita informácií o re·
gistrovaných oblastiach územnej reality, pohotovost
poskytovania informácií a zdokonalenie integrácie
s obsahom iných AI8. Tieto kvalitatívne prínosy
majú potenciálny ekonomický dopad v oblasti spo.
ločenskej, poznávacej a rozhodovacej praxe tento.
riálnej povahy.

Báza GÚ musí racionálne využívať zdroje použité
na jej tvorbu. Pri jej tvorbe musí byť uplatnený princíp
Iahkej a zrorumiteInej ovládatelnosti, udržiavania
a úprav údajov v nej uchovávaných.

Adaptabilita

Adaptabilitou bázy GÚ nazývame jej schopnosť pri-
sposobiť sa novovzniknutým požiadavkám. Je to
vlastnosť, ktorá umožňuje reagovať na zmeny ktor.é
vznikli vo vnútri systému i v jeho okolí. Forma pn-
spósobenia musí byť výhodná najma z hladiska ďalšej
existencie a nenarušenia stability AI8, ktorý bázu GU
využíva.

Bázu GÚ nie je možné považovať za absolútne sta-
bilnú. Ako súčasť AI8 sa mení v dósledku vývoj a po-
žiadaviek na tento systém. Z uvedeného vyplýva, že
jej tvorba je dynamický proces, ktorý nie je možné
nikdy pokladať za definitívnp;' ukonče~ý. Je p?t~ebné
uvažovať so zmenou bázy GU a s moznosťou JeJ mo;
difikácie podla potrieb užívatelov. Zmeny bázy GU
rozdelujeme do dvoch typov:

- zmeny celkové, ktoré zasiahnu bázu ako celok,
- zmeny čiastkové, ktoré sú skol' formálneho charak-

teru a zasahujú jednotlivé prvky a s nimi súvisiace
vazby v systéme.

Najčastejšími zmenami sú:

- zavedenie nových vstupných a výstupných médií,
- zmeny metód konverzie a prenosu údaj ov,
- zmeny sposobené zavedením nových kontrolných

metód,
- zaradenie kvalitatívne nových údajov do bázy,
- vypustenie údaj ov z bá~y, V"

- reorganizácia bázy GU v dosledku po zladavlek
užívatela,

- zmena ochrany údajov.
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Dlhodobosť

Báza GÚ musí spinať uvedené vlastnosti nielen bez-
prostredne po jej implementácii, ale počas vopred
určeného časového intervalu.

Takto tvorená báza GÚ bude spiňať základné požia-
davky na GÚ aj z hradiska priestorovej identifikácie
prvkov v lokálnych AIS, definované v [4]:

1. Zobrazovať s maximálnou podrobnosťou prvky,
javy a funkcie v území (zodpovedajúcou mierke
mapy).

2. Obsahovať l1ajnovšie údaje o území.

3. Zobrazovať celé územie pre lokálny systém.

4. Vyhovovať homogénnej požadovanej presnosti.

5. Obsahovať potrebné údaje pre užívaterov.

Záverom je potrebné poznamenať, že od moderných
AIS sa očakáva nielen schopnosť priamo reprodukovať
informácie, ale aj istá schopnosť dedukovať. Deduktív-
na funkcia sa viaže na určité odvodzovacie pravidlá,
ktoré určujú ako sú informácie z bázy údaj ov genero-
vané. Z uvedených dóvodov je často účelná aj istá,
i keď značne obmedzená redundancia, ktorá sa preja-
vuje v tom, že báza údaj ov obsahuje aj také údaje,
ktoré sú odvoditerné z údaj ov v nej uložených.

S ohfadom na rozsah údaj ov vstupujúcich do bázy
GÚ, frekvenciu ich využívania, dostupnú výpočtovú
techniku a najma ekonomické aspekty spracovania,
nie je možné v súčastnosti vytvárať bázu GÚ v roz-
sahu celého územia SSR. Je potrebné vhodným výbe-
rom lokalít [5] určených na prednostné vytvorenie
bázy GÚ zabezpečiť, aby sa finančné prostriedky ne-
vynakladali neefektívne, ale aby sa koncentrovali na
zabezpečovanie potrieb užívaterov v perspektívnych
oblastiach.

Pri posudzovaní vhodnosti jednotlivých lokalít,
určených na začlenenie do bázy GÚ, je potrebné
prihliadať na základné zásady výberu vyplývajúce
z ich účelu a potreby. Tieto zásady sme rozdelili do
nasledujúcich hradísk určujúcich spósob výberu:

a) Urbanistické hradisko

Výber je potrebné v prvom rade zamerať na urbani-
začné priestory sídiel oblastného významu, obvodné-
ho významu a vo výnimočných prípadoch miestneho
významu. Rozdelenie sídiel na území SSR z urbanis-
tického hradiska je v súlade s uznesením vlády SSR
č. 1/1972 zo dňa 5. januára 1972 zohradnené v kon-
cepciách rozvoja geodézie a kartografie do roku 1985
pre jednotlivé kraje SSR. Rozdelenie prihliada na
súčasnú koncentráciu obyvaterstva a výroby a na vý-
hradové investičné zámery. Pojem urbanizačné prie-
story sídiel zahrňuje intravilány i extravilány sledo-
vanej oblasti.

V oblastiach intravilánov je predpoklad značného
záujmu o lokalizačné informácie pre potreby rezort·
ných i mimorezortných zložiek (štatistika, urbaniz-
mus) s čím úzko súvisí prepojenie týchto informácií
s inými informačnými systémami (lnformačný systém
o území, Štatistický informačný systém a pod.).

V oblastiach extravilánov pójde najma o uspokoje-
nid požiadaviek zložiek rezortu pornohospodárstva
v oblasti priestorovej lokalizácie pódneho fondu s mož-
nosťou prepojenia na budované informačné systémy
pornohospodárstva.

Urbanizačné priestory nie je možné považovať z hfa-
diska perspektívneho vývoj a národohospodárskych
zámerov za konečné. V budúcnosti treba počítať s ich
rozšírením, resp. zúžením v súlade s potrebami rozvo-
ja spoločnosti.

Druhým, nemenej závažným hfadiskom výberu oblastí
pre začlenenie do bázy GÚ je stav jestvujúceho, prí-
padne budovaného mapového fondu. Toto hradisko
v značnej miere ovplyvňuje poradie výberu lokalit.

Z ekonomického hradiska je potrebné využiť mož-
nosť začlenenia nových, aktuálnych informácií získa-
ných pri automatizovanom spracovaní výsledkov tech-
nickohospodárskeho mapovania (THM), pri ktorom je
presnosť súradníc jednotlivých bodov v prevažnej
miere zhodnej kvality. Tieto informácie sú uložené na
magnetických páskách počítača TESLA 200 (zoznam
súradníe, zobrazovacia páska) alebo na 5-stopých dier-
nych páskach vyhotovených počítačom ODRA 1013.

V oblastiach, v ktorých je udržiavaná mapa eviden-
cie nehnuterností, a kde nie sú predpoklady na obnovu
mapy THM je možné v prípade aktuálnej potreby
získať informácie digitalizáciou obsahu existujúcich
mapových podkladov. Oblasti s nevyhovujúcim mapo-
vým fondom (náhradné mapy) je potrebné v tejto
etape vylúčiť.

Posledným kritériom zohradňujúcim postupnosť vý-
beru lokalit sú ekonomicky i spoločensky zdóvodnené
konkrétne požiadavky mimorezortných užívaterov.
Tieto požiadavky móžu s prihliadnutím na kapacitné
možnosti príslušnej rezortnej organizácie ovplyvniť
poradie výberu oblasti.

Jednotlivé časti lokalít nemusia byť vytvorené
z homogénnych podkladov. Za podklad móžu slúžiť
fotogrametricky určené súradnice s automatickou
registráciou, pretransformované do S-.JTSK, v spojení
s výsledkami geodetických (terestrických) metód. Ako
doplnok týchto metód móžu slúžiť hodnoty získané
digitalizáciou mapového fondu v zostávajúcich čas-
tiach lokality.

Každý prípad výberu je potrebné posúdiť samostat-
ne, pre určenie optimálneho spósobu uplatnenia lokalít
nie je možné uvažovať jednotlivé hfadiská oddelene,
ale všetky je potrebné zvážiť komplexne.

Zvládnutie súčasných poznatkov automatizácie, vý-
počtovej techniky a teórie tvorby AIS v odbore geodé-
zie a kartografie, ako aj kvalitnejšie a rýchlejšie vy-
užívanie GÚ v národnom hospodárstve tvorí rozho-
dujúci úsek ďalšieho vedeckotechnického pokroku
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v našom odvetví. Praktická realizácia automatizácie
v geodézii a kartografii vyžaduje, aby sa riešilo využí-
vanie geodetických informácií vo vačšom rozsahu ako
doteraz. Jedným zo sposobov ako túto náročnú úlohu
splniť, je prebudovať doterajšie evidencie a doku-
mentácie OÚ na automatizovaný sposob spracovania
- vytvoriť bázu OÚ ako súčasť AlS rezortu geodézie
a kartografie.
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Lektorova I
Ing. Jiří Čálek

VÚGTK, Zdiby

o změnách výměr parcel evidence
nemovitostí

Kvantitativním údajem parcely v evidenci nemovi-
tostí (dále EN) je výměra, kterou rozumíme vyjádření
plošného obsahu parcely, tzn. geometrického obrazu
pozemku na pozemkové mapě evidence nemovitostí.
Z tohoto přiřazení vyplývá, že ke změně výměry

by mělo dojít jen při změně polohy (průběhu) hranice
pozemku v přírodě, která má za následek změnu
obrazce na mapě a v případě digitálního zobrazení,
změnu souřadnic bodů hranice. Vyhláška k zákonu
o evidenci nemovitostí č. 23/1944 Sb. v § 5 odst. 5
uvádí jen jeden případ, kdy může nastat změna výmě-
ry beze změny hranice v přírodě. Je to oprava chybné-
ho zákresu hranic v mapách EN, kdy dojde k opravě
výměry, ale hranice pozemku se nezmění. Technolo-
gický předpis obsažený v [1] zná ještě případ opravy
chyby v původním výpočtu výměr, kdy rovněž ne-
dochází ke změně hranice v přírodě. U obou případů
můžeme mluvit o výskytu s malou četností.
Oba jmenované případy však patří do skupiny změn

výměr, kam nutno zařadit mnohem četněji se vysky-
tující změny.
Je výhodné zavést jiné rozlišení změn výměr a to

na dvě skupiny, změny faktické a změny početní.
Každá faktická změna výměry bude vždy spojená

se změnou hranice pozemku a doložena jejím zaměře-
ním na polním náčrtu.
Do početních změn nutno zařadit (kromě uvede.

ných dvou případů) následující změny výměr, ke kte.
rým dochází zavedením nových pracovních postupů:
a) změny, které nastanou nahrazením dosud plat-

ných výměr určených z obrazce (PO) výměrou určenou
ze souřadnic zaměřených bodů hranice (PS). Dochází
k tomu při technickohospodářském mapování při

Ing. Karel Letocha,
stl'edisko geodézie v Prostějově

obnově map EN digitálním způsobem a při jejich
údržbě podle nové technologie a to obecně u všech
projednávaných parcel. Tyto změny výměr bychom
mohli zdůvodnit zvýšením přesnosti (kvality) dosud
evidovaného údaje. Označme je po _ ps.
b) změny výměr vznikající při přechodu z jedné

zobrazovací soustavy do druhé, např. z místní (MS,
S-SŠ ap.) do S-JTSK, při čemž se předpokládá, že
v místní soustavě byla výměra určena v souřadnicích
(PS). Označme tyto změny Pks - P'b, kde P'b je de-
finitivní výměra v S-JTSK [2]. Tyto změny nelze
zdůvodnit zvýšením kvality a jsou matematickým
důsledkem přechodu mezi soustavami.

Pro zápis změn po _ ps a Pks - P'b do evidence
nemovitostí není zákonné opory, ačkoli jejich četnost
je nepoměrně větší než u zmíněných případů uvede·
ných v citované vyhlášce nebo v technologickém před-
pise. Tento nedostatek nutno odstranit především
s ohledem na závažnost všech údajů EN, tedy i výmě-
ry.
Faktické změny ve výměře se liší od početních

ještě tím, že nemají za následek změnu v celkové vý-
měře (cv) katastrálního území, neboť změna ve výmě-
ře jedné parcely je vyrovnána odpovídající změnou
sousední parcely. U početních změn typu po _ ps
a P'1s - P'b tomu tak není. Sebemenší početní změna
ve výměře mění cv katastrálního území a cv všech
vyšších správních jednotek, které toto území obsahují
a možno tvrdit, že tento dosavadní postup je nelogický
a nesprávný.
Legalizace početních změn a úprava technologických

postupů povede k posílení důvěry v základní kvantita-
tivní údaj EN.
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Závaznost údajů EN je v §6 zákona o EN vymezena
taxativním zpúsobem pro
1. plánování a řízení zemědělské výroby
2. výkaznictví a statistiku o zeměd., půdním a les.

ním fondu
3. přehledy nemovitostí vedené socialistickými orga.

nizacemi.

V další části věty je uvedeno, že údaje jsou podkladem
pro sepisování smluv a jiných listin o nemovitostech.
Poněvadž výměra je jedním z významných údajů

EN, může být položena otázka, zda v souvislosti ze
závazností určuje výměra např. rozsah vlastnictví
k pozemku.
Tuto otázku je třeba zkoumat nejprve z hlediska geo-

metrického. K danému pozemku nebo parcele přísluší
jednoznačně jediná výměra, naopak tomu tak není,
připustíme.li libovolný tvar pozemku nebo obrazce.
Teprve ve spojení s mapou, eož předpokládá "vytyče.
ní hranice podle mapy" se stává tento opačný postup
řešitelný. Vytyčení hranic podle dřívějšího měření
souvisí však s otázkou konstitutivnosti mapy pro urče-
ní nejasné, pochybné nebo sporné hraniee a ta nebyla
přiznána ani mapám vyhotoveným metodou grafickou
(1 : 2880), ani číselnou. Tzn. že údaje mapy mohou
být jen jednou z pomůcek pro rozhodnutí sporu o hra-
nici pozemku [3].
Uvádí.li se tedy v právních listinách, jednajících ať

už o "celých" parcelách nebo parcelách, vzniklých
dělením na základě geometrických plánů, údaj o vý-
měře, je třeba jej chápat v tomto případě jako údaj
technický (např. pro stanovení ceny pozemku) nikoli
jako údaj právně závazný pro určení situačního rozsa-
hu pozemku s existujícími hranicemi v přírodě. Tomu.
to tvrzení neodporuje ani text § 8 uvedené vyhlášky,
neboť závaznost výměry zde může být chápána jedině
v rozsahu vymezení § 6 zákona o EN (tj. podle roz-
vedení ad 1-3).
Z uvedeného vyplývá, že nedostatek v zákonných

ustanoveních, popsaný v prvé části článku, je nutno
řešit, naproti tomu zdánlivý rozpor u závaznosti vý-
měry není nutno napravovat ani změnou textu § 6
zákona č. 22/64, ani textu § 8 vyhlášky č. 23/64 Sb.

[I] Návod B, jak vykonávat katastrální měÍ'ické práce
pozemkového katastru z r. 1933.

[2] LETOCHA, K.: O celkových výměrách správních
jednotek. Geodetický a kartografický obzor č. 12/
/1977.

[3] LJ!lTOCHA, K.: O vlastnictví k pozemkům a jeho
rozsahu. Geodetický a kartografický obzor č. 1/1971.

Do redakce došlo: 15. 12. 1980

Lektoroval:
Ing. Bohumil Kuba,

ČÚGK

Při řešení problematiky, kterou autor uvádí v prvé
části svého příspěvku jsou rozhodující zejména tyto
okolnosti:
- výměru parcely je nutno chápat jako údaj, který se

vždy váže k danému pozemku, jednoznačně vyme-
zenému jeho hranicemi v terénu a následně geo-

metricky zobrazenému v pozemkové mapě evidence
nemovitostí,

- v otázkách jakéhokoliv upřesnění výměry parcely
se vždy uplatňuje zásada, že nemůže dojít ke změ-
nám, které by byly v rozporu s právními předpisy
a které by jakýmkoliv způsobem poškozovaly zájmy
státu nebo občanů, kteří jsou vlastníky (správci)
nebo uživateli nemovitostí.

Z toho vyplývá, že posuzování správnosti výměry
parcely je nutné vždy v konkrétním případě vázat
především ke hranicím pozemku v terénu. Podle dosa-
vadních konzultací s pracovníky justice nelze proto
z uvedených důvodů očekávat, že by v nové právní
úpravě evidence nemovitostí byly umožněny jakékoliv
tolerance v "původních" a "nových" výměrách parcel
z titulu tzv. "početních" změn.
Převzetí výměr parcel vzniklých při tvorbě Základní

mapy velkého měřítka pro evidenci nemovitostí bude
řeĚeno obecně závazným předpisem, který bude vydán
ještě v letošním roce.
Při podrobnějším posuzování je nutné si uvědomit

i další související skutečnosti.
Zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí, jeho

prováděcí vyhláška č. 23/1964 Sb., ani jiné právní
předpisy nestanovují, že údaje evidence nemovitostí
zakládají právní vztahy k nemovitostem. V § 6 cit.
zákona je pouze stanoveno, že "údaje evidence nemovi·
tostí jsou podkladem pro sepisování smluv a jiných
listin o nemovitostech". Z toho vyplývá, že údaje evi·
dence nemovitostí mají charakter pouze evidenční a tuto
skutečnost nemůže změnit ani ustanovení § 8 cit. vy-
hlášky. Evidence nemovitostí nomůže konstituovat
ani platnost zobrazované vlastnioké (užívací) hranioe,
tzn., že zobrazení vlastnických (užívacích) hranic v po-
zemkové mapě nezakládá právní vztahy k nemovi-
tostem a o správnosti a platnosti vlastnické (užívací)
hranice se rozhoduje podle § 30 písmo c) o. S. ř., popří-
padě § 65 a násl. hospodářského zákoníku.
K rozhodujíoímu počtu změn ve výměrách parcel

dochází při tvorbě Základní mapy velkého měřítka.
Zde musí platit pro naši odbornou praxi zásada, že
pro objektivnost údajú evidence nemovitostí musí být
vytvářeny předpoklady již při vyšetřování průběhu
vlastniokýoh a užívacích hranio při místním šetření
a v následném zpúsobu určení výměr parcel obnovova-
ného operátu evidence nemovitostí.

Pro příští GaKO připravujeme:

HAŠEK, A. - MATULA, Z.: Koncepce kartografické
tvorby v 7. pětiletce v podnicích Kartografie a
Slovenská kartrografia

EBNER, 1::.- GARTNER, K. - ZAKLAI, 5.: Tvorba
a výlloba tyflomáp

HAJČÍKOVÁ, M. - HARVANČíKOVÁ, V.: Redakčná
tvorba a spracovanie fyzic~ogeiOgrafických a so-
cioekonomických tematík Atlasu SSR

PRAVDA, J.: Diagnostické a prognostické mapy
o krajíne a žívotnrom poostredí

MIKLOSIK, F.: Metodické a realizační problémy
automatizace v kartografii

KELNAR, B. - KRÁLIK, J.: Normalizácia ako ná-
stroj zabezpečenia kvality výroby máp

MIKŠOVSKÝ, M.: Obnova tiskových podkladů při
reedici map

MARTINEK, M. - NEBESKÝ, L. - PALEK, B.: Někte-
ré principy konstrukce kartografické sémíotiky
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30 let střední průmyslové školy
zeměměřické v Praze,
nositelky vyznamenání
"Za zásluhy o výstavbu"

Ing. Jan Dvořál<,
ředitel střední průmyslové školy

zeměměřické v Praze

1. září 1981 uplynulo 30 let od založení samostatné
střední průmyslové školy zeměměřické v Praze.
Př'i průmyslové škole stavební v Praze a v Brně by-
ly zřízeny samostatné třídy studia oboru geodézie
již ve školním roce 1950/51.

Důvodem ke zřízení samostatného zeměměřické-
ho studia byla zvýšená potřeba techniků schop-
ných plnit úkoly oboru geodézie a kartografie při
budování socialistické společnosti. Šlo zejména
o vyhotovení nových topografických map, o vyho-
tovení map velkých měřítek včetně mapových pod-
kladi'l pro investiční výstavbu a v neposlední řadě
o práce spojené s hospodářskotechnickými úpra-
vami pozemkll vyvolané socializací českosloven-
ského zemědělství.

Zvýšenou potřebu zeměměřických techniků ne-
bylo možno nadále řešit ani zvýšením počtu země-
měřických inženýrů, ani rozšířeným zaměstnává-
ním techniků příbuzných oborů stavebních. Řeše-
ním nebylo ani získávání a zacvičování pracov-
níkú bez odborného vzdělání, a to jak maturantů
gymnázií nebo jiných škol, tak i pracovníků bez
maturity. Ke zřízení samostatného zeměměřického
studia na průmyslových školách vedly také zvý-
šené nároky na teoretické vědomosti zeměměřic-
kých techniků a na odborné provádění geodetic-
kých a mapovacích prací. Svou úlohu sehrálo také
stále více se prosazující plánování pracovních sil.

Pro potřeby českých krajů zřídilo ministerstvo
školství od školního roku 195] /52 vyšší průmyslo-
vou kolu zeměměřickou v Praze (nyní střední prů-
myslovou školu), jejíž 30. výročí za ložení si připo-
mínáme. Tato škola je dosud jedinou samostatnou
školou v ČSSR vychovávající zeměměřické techni-
ky. Pro potřebu Severočeského kraje bylo začát-
kem 70. let zřízeno studium oboru geodézie i při
sti'ední průmyslové škole hornické v Duchcově.
Každoročně se ZřIZUjí třídy při SPŠ stavebních
v Brně, Bratislavě, Košicích a Žilině a podle po-
třeby i v Opavě a Českých Budějovicích.

Samostatná vyšší průmyslová škola zeměměřic-
ká v Praze měla v prvním škOlním roce celkem
čtyři třídy studia oboru geodézie a bylo stanove-
no, že studium bude čtyřleté a ukončené maturit-
ní zkouškou. Škola byla původně umístěna v Pra-
ze 5, Na BělidIe, od 1. 9. 1952 v Praze 1, Malá Štu-
partská a od 1. 9. 1964 je v moderní budově v Pra-
ze 9-Hrdlořezích, Pod Táborem 300, společně se
ZDŠ. Budova je ve správě ONV v Praze 9.

Vde n ním Č t Yř let é m studiu měla škola
ve školním roce 1953/54 již devět tříd. V dalších le-
tech se poč,et tříd zvyšoval a pohyboval se mezi
osmi až dvanácti třídami. Protože poč,et zřizova-

ných tříd 1. ročníku čtyřletého studia kolísal, byly
od školního roku 1956/57 zřizovány třídy d v o u-
let é h o denního studia absolventů středních vše-
obecně vzdělávacích škol (gymnázií), jimiž se po-
čet tříd doplňoval. Ve školním roce 1981/82 má
škola celkem 12 tříd čtyřletého denního studia a
jednu třídu dvouletého studia absolventů gym-
mízií.

Studium při z a m ě s t n á n í bylo zavedeno
ve školním roce 1953/54. Bylo zpravidla dálkové,
výjimečně večerní, a to pětileté a pro absolventy
středních škol tříleté. Toto studium je od škol-
ního roku 1980/81 dvouleté. Počet tříd studia při
zaměstnání se každoročně zvyšoval. Ve školním
roce 1961/2 dosáhl 2D tříd, pak se počet tříd po-
stupně snižoval a ve školním roce 1980/81 byly pou-
ze čtyři třídy dálkového studia. V posledních le-
tech se první ročníky pětiletého dálkového studia
pro nedostatečný počet uchazečú nezřizovaly. Ani
v dalších letech s ním nelze počítat. Bude-li aspoň
15 vhodných uchazečll, budou zřizovány třídy
dvouletého studia absolventů středních škol.

Za 30 let, tj. do konce školního roku 1980/81, zís-
kalo na SPŠ zeměměřické v Praze úplné odborné
střední vzdělání s maturitou v denním studiu 2815
studentů (z toho 1160 dívek) a 832 studentú (z to-
ho 443 žen) ve studiu při zaměstnání.
Absolventi mají dobré uplatnění jak v oboru

geodézie, tak i v příbuzných oborech. Přes poměr-
ně výsoký počet absolventů nelze potřebu země-
měřických technikll v socialistických organizacích
plně uspokojit.
Nejlepší absolventi pokračují ve studiu na vy-

sokých školách. Od založení školy 25 % absolventů
denního studia dokočilo studium oboru geodézie a
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kartografie na fakultě stavební ČVUT v Praze, 8 %
absolventlt absolvovalo vysokoškolské studium na
jiných oborech faktulty stavební a na dalších vy-
sokých školách. Z toho vyplývá, že škola dobř,e při-
pravuje žáky i pro vysokoškolské studium, a to
i v předmětech všeobecně vzdělávacích, matemati-
ce, fyzice a deskriptivní geometrii. Asi dvě třetiny
absolventCI nastupují přímo do praxe, a tím škola
plní hlavní cíl střední odborné školy: připravovat
své absolventy pro přímý výkon odborných čin-
ností zeměměřicikých tecl1l1iki'1. Pvo praxi dává
škola absolventům ucelený a odborný základ
v hlavních druzích geodetických prací. Speciální
znalosti pro výkon konkrétních činností si musí
absolventi nutně dotvářet na pracovištích při ná-
stupní praxi.
Teoretickou a zejména praktickou výuku ovliv-

ňují prostorové a materiální podmínky školy, kt1e-
ré se zejména v posledních l,etech zlepšovaly.
V prvních letech existence školy brzdil rozvoj prak-
tické výuky nedostatek měřických přístrojů a po-
můoek. V současné době je škola v tomto směru
poměrně dobře vybavena. Celková hodnota odbor-
ných sbírek (v pořizovacích cenách J, která od ro-
ku 1972 dále do r. 1981 vzrostla o 1 700 000 Kčs
dosáhla hodnoty 3900000 Kčs při důsledném vy-
řazování zastaralých a neupotř1ebitelných přístro-
jů a pomůcek. V odborných sbírkách jsou z pří-
strojů firmy Zeiss např. vteřinové teodolity (z nichž
většina Theo 010 AJ, minutové teodolity (z nich
většina Theo 020). optické dálkoměry Redta 002,
diagramové tachymetry Dahlta, základnové re-
dukční tachymetry 006, nivelační přístroje Ni 025,
a Koni 007, provažovač PZL 100, světelné dál-
koměry EOK 2000 a EOT, z fotogrammetric-
kých přístrojů fototeodolit, stereokomparátory a
stereoplanigraf.
Podstatně s,e talké zlepšilo vybavení počítacími

stroji. Ještě před osmi lety se pro nedostatek po-
čítacích strojů některé geodetické výpočty prová-
děly logaritmicky (např. při písemných maturit-
ních pracích). V současné době má škola už do-
statek počítacích strojiL Elektronických počítacích
strojll je více než mechanických.
Potíže s běžnými kartografickými pomůckami se

podařilo vyřešit díky pochopení Výzkumného ústa-
vu geodetického, topografického a kartografického
v Praze, jehož mechanická dílna dodala škole vět-
ší počet souprav zobrazovacích trojúhelníků a další
pomůcky.
Pro v Ý li k li o bor li g e o d é z i e platí učeb-

ní osnovy schválené ministerstvem školství ČSR
v roce 1969 s některými dodat,ečnými změnami, kte-
ré se týkají převážně matematiky, společenskověd-
ních a přírodovědních předmětů.
Změny a úpravy obsahu odborných předmětů,

které mi'tže v rozsahu 20 % provádět ředitel školy,
se prllběžně se zřetelem na potřebu praxe reali-
zují. V geodézii, popř. v odborné praxi, se větší
důraz klade na přesné měření délek, přesnou ni-
velaci, nově byly zavedeny tematické celky o svě-
telných dálkoměrech a dalších speciálních geode-
tických přístrojích (provažovač PZL, gyroteodolit,
použití laseru). Výuka geodetických prací v inves-

tiční výstavbě byla uvedena do souladu s vyhláš-
kou ČÚKG č. 10/74 Sb. Geodetické počtářství bylo
rozšířeno o základní informace o samočinných po-
cítačích, výpočty se provádějí pouze na počítacích
strojích. Při geodetických výpočtech se začalo vy-
užívat samostatných zadání pro každého žáka. Pří-
prava těchto příkladll se provádí na počítači.
Ve výuce předmětu mapování se reaguje na změ-

ny v mapovacích předpisech v technickohospodář-
ském mapování, nově byly zařazeny tematické cel-
ky týkající se opakovaných vydání SMO-5, základ-
ních map ČSSR 1: 10 000 (topografických). Do
výuky 'byly zařazeny i zásady pro zaměřování po-
lohopisu pro strojové zpracování technickohospo-
dářských map a pro nový zpi'tsob zaměřování
změn.
P r a k t i c k á v Ý li k a v denním studiu je sou-

středěna v předmětu odborná praxe, pro niž jsou
v týdenním rozvrhu hodin vyhrazeny tří- až čtyř ho-
dinové bloky. V nižších ročnících navazuje na vý-
uku předmětu geodézie, ve vyšších ročnících i na
výuku fotogrammetrie a mapování. Provozní praxe
obvyklá na jiných SPŠ nebyla vzhledem k povaze
zeměměřických prací zavedena. Provozní praxi na-
hrazuje souvislá pěti- až osmidenní praxe v te-
rénu, která je součástí výuky !koncem druhého a
třetího ročníku a začátkem čtvrtého ročníku. Její
náplní je převážně polohopisné a výškopisné ma-
pování. Výsledky měření se zpracovávají v zimních
měsících v předmětu odborná praxe.
Aby žáci měli možnost poznat práci u organizací,

u nichž budou po absolvování školy nastupovat do
pracovního poměru, organizuje škola každoročně
u podniki't podřízených ČÚKG dobrovolnou prázd-
ninovou praxi žáků (zpravidla třítýdenní). U ostat-
ních organizací si žáci zajišťují prázdninovou pra-
xi sami.
Nedílnou součástí vyučovacího procesu je v ý-

c h o vně v z děl á v a cíp ů s o b e n í na mlá-
dež, kterépvobíhá při vý~ce a při akcích pořá-
daných mimo vyučování. Škola se podílí na rozví-
jení smýšlení žáků, a tím přispívá k vytváření je-
jich světového názoru. Působení školy je spoluroz-
hodující při vytváření socialistického uvědomění
mladého člověka. Smýšlení a názory žáki't se pro-
jevují v postojích k politickým událostem ve světě
a k vnitřním problémům socialistického státu. Ne-
jen dobrá úroveň teoretických vědomostí a prak-
tických znalostí a dovedností, ale i správné poli-
tické postoje, dobré charakterové a morální vlast-
nosti a správné pracovní návyky jsou důležitými
předpoklady pro uplatnění absolventů v socialistic-
ké společnosti. Tento úsek práce pedagogických
pracovníků se sice statisticky hodnotit nedá, přes-
to však lze uvést aspoň několik příkladů, které
svědčí o dobré výchovné práci školy.
Dobře pracuje školní organizace SSM, jejímiž

členy je asi 80 % studenti't. Každoročně jsou nej-
osvědčenější a nejaktivnější svazáci, kteří vyka-
zují i dobrou studijní morálku, přijímáni za kan-
didáty členství KSČ. Většina z nich odchází na vy-
sokou školu, kde se politicky angažují. Pravidel-
ně se 10 až 30 žáků zapojuje do soutěže "Poznej
a chraň památky Prahy".
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Při školních akcích mimo vyučování, jako jsou
zemědělské brigády a dobrovolné odborné prázdni-
nové praxe, žáci trvale prokazují velmi dobrou pra-
covní morálku a kázeň. Se zájmem se žáci zúčast-
ňovali nácviku spartakiádních skladeb a vystou-
pení. Pomáhali ochotně i při vytyč ovacích pracích
pro obvodní a městské spartakiády v Praze. Zúčast-
ňují se také s dobrými výsledky středoškolských
her mládeže a dalších sportovních soutěží, pořá-
daných pro školy druhého cyklu.
Nejvýraznějších úspěchť't trvale dosahují druž-

stva chlapcť't a dívek v "Závodu branné všestran-
nosti" (ZBV). Od roku 1969 organizují ministerstva
školství ČSR a SSR ve spolupráci s odbory školství
KNV celostátní finále, a to každým rokem v jiném
kraji. Do všech ročníkť't celostátních finále ZBV se
probojovalo družstvo dívek, družstvo chlapcť't chy-
bělo ve finále pouze jednou. Družstvo dívek dva-
~krát zvítězilo (1969, 1970) a na třetím místě se
umístilo v roce 1975. Družstvo chlapcť't se umístilo
v roce 1971 na třetím místě, v roce 1975 zvítězilo.
Ve spartakiádním roce třicátého Výl10číosvobození
ČSSR Sovětskou armádou se celostátní finále ZBV
konalo v Praze jako jedna ze spartakiádních akcí.
SPŠ zeměměřická byla pověřena technickým uspo-
řádáním závodť't.
Škola je nositelkou "Vyznamenání za zásluhy

o výstavbu", které jí udělil prezident republiky
v roce 1955 za zásluhy o I. celostátní spartakiá-
du. V roce 1959 obdržela škola od ÚV ČSTV "Ve-
i'ejné uznání za zásluhy o rozvoj československé
tělesné výchovy III. stupně", v roce 1960 "Uznání
a dík za obětavou a vzornou práci na přípravách
II. celostátní spartakiády". ÚV Svazarmu udělil
v roce 1975 škole medaili "Za zásluhy o rozvoj
Svazarmu ČSR".
Dobrou pedagogickou a politickou práci učitelů

školy ocenilo minist,erstvo školství ČSR čtyřmi ti-
tuly "Zasloužilý učitel", za úspěšnou práci v bran-
né výchově dětí a mládeže udělilo jedno resortní
vyznamenání "Zasloužilý pracovník", jedno resort-
ní vyznamenání "Vzorný pracovník" dále dvě čest-
ná uznání a tři pamětní plakety k 30. výročí osvo-
bazení Československa Sovětskou armádou. Další
čestné uznání ministerstva bylo uděleno za dobrou
výchovně politickou práci.
Jako uznání zásluh za rozvoj geodézie a karto-

grafie obdržel v roce 1979 ředitel školy od před-
sedy Českého úřadu geodetického a kartografic-
kého pamětní plaketu při příležitosti 25. výročí re-
sortu.
Za 30 let trvání školy došlo i k výrazným pe r-

s;o n á I ním z měn á m. První ředitel školy Ing.
František Procházka, zasloužilý učitel, který ško-
lu řídil 23 let, odešel do důchodu v roce 1974. Z pů-
vodního profesorského sboru dosud na škole vy-
učuje jako dť'tchodce Ing. Zdeněk Mašín. K nejstar-
ším vyučujícím dále patří Ing. Alois Buršík a Ing.
František Proki'lpek. Déle než 15 let jsou na škole
tři vyučující, devět profesorť't zde působí déle než
.10 let a 12 členů sboru nastoupilo v posledních
deseti letech. Z nich je pět absolventť't SPŠZ. Prť't-
měrný věk vyučujících se za posledních deset let
snížil na 42 roků (bez důchodců).

V uplynulých třiceti letech odešli někteří vyuču-
jící na jiná pracoviště. Řada těch, kteří se svou
obětavou prací zasloužili o dobrou úroveň školy,
již zemřela: Ing. František Rotkovský (1958), Ing.
Josef Hčiger (1959], Ing. Antonín Kovaříček (1959),
Ing. Július Mikula (1960), Dr. Adolf Plachý (1960),
Dr. František Zedník (1961), prof. Milan Kutílek
(1967), Ing. Antronín Košťál (1969), Ing. František
Řečínský (1969), Dr. Ing. Jan Císař (1975), prof.
Božena Dolanská (1977], prof. Karel Němec (1978),
Ing. Vladislav Prchal (1979) a Ing. Pavel Hrubant
(1981). Za jejich obětavou práci jim patří dík a
pietní vzpomínka.
Třicet let, které od založení střední pri'lmyslové

školy zeměměřické v Praze uplynuly, prokázaly,
že škola má své pevné místo v systému středního
odborného školství. Její význam poroste i dále
v souvislosti s úkoly, které v příštích letech čekají
zeměměřiče při plnění náročných úkolů rozvoje ná-
rodního hospodářství, vytyčených XVI. sjezdem
KSČ a 7. pětiletým plánem. Škola naváže na vše-
chny dosavadní dobré tradice a bude nadále vy-
chovávat odborně zdatné, politicky vyspělé a uvě-
domělé budovatele rozvinuté socialistické společ-
nosti.

Lektoroval:
Doc. Ing. Otakar Vosika, CSc.,

proděkan FSv ČVUT v Praze

Dne 15. srpna 1981 se dožívá 50 let s. ing. Milan Klimeš,
technický náměstek ředitele Geodézie, n. p., Brno
Po absolvování Vojenské akademi81 v Brně, obor geo-

dézie a kartografie, nastoupil v roce 1955 do Oblastního
ústavu geodézie a kartografie v Brně. Od vedoucího mě-
řického oddílu postupně vykonával funkce vedoucího
odd. technického rozvoje, vedoucího provozu, vedoucího
útvaru řízení výroby a od roku 1975 technického náměst-
ka ředitele podniku.
Při svém náročném zaměstnání zastával řadu stranic-

kých i veřejných funkcí, výrazně se angažoval přede-
vším v orgánech ČSVTS. V současné době vykonává
funkCi přeC!.sedy čs. geodetického komitétu CSVTS, je
zástupcem CSVTS ve Stálém výboru FIG, členem před-
sednictva ÚV ČSVTS geodézie a kartografie a současně
předsedou pobočky ČSVTS při podniku Geodézie Brno.
Dále pracuje jako lektor při městském výboru KSC
v Brně.
Významné jsou i mezinárodní zkušenosti, které získal

ing. Klimeš v rámci služebních cest do Finska, MLR,
PLR a dalších zemí. V letech 1967-1969 působil jako
expert OSN v Somálsku.
Za svoji činnost v orgánech ČSVTS obdržel čestné

uznání 1. stupně a zlatý odznak, je držitelem resortního
vyznamenání "Nejlepší pracovník resortu čUGK".
Blahopřejeme s. Ing. Milanu Klimešovi k jeho vý-

znamnému životnímu jubileu a přejem81 mu vedle pev-
ného zdraví hodně úspěchů v pracovní i ve1řejné činnosti.
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30 let spolupráce se střední
průmyslovou školou zeměměřickou
v Praze

Ing. Václav Jungman,
zástupce ředitele

střední průmyslové školy stavební v Brně

Nechce se ani věřit, že 1. září t. r. uplynulo již
30 let od založení střední průmyslové školy země-
měřické v Praze. Toto významné jubileum je pří-
ležitostí i pro pedagogické pracovníky střední prů-
myslové školy stavební v Brně, aby pražské škole
k jejímu jubileu srdečně blahopřáli a zároveň oce-
nili, co v uplynulém období znamenala spolupráce
mezi oběma školami pro rozvoj studijního oboru
geodézie na středních průmyslových školách. Bu-
de proto nejdříve uvedeno několik stručných infor-
mací o zeměměřickém studiu na brněnské škole
a o poslání středních průmyslových škol v systému
středního školství.

Studijní obor geodézie je nejmladším oborem
ve struktuře studijních oborů na střední průmyslo-
vé škole stavební v Brně. Zároveň j,e jediným obo-
rem, na kterém studují žáci nejen z celé Moravy,
ale částečně i z východních a jižních Čech, a má
proto charakter oblastní odborné školy. Začal jako
dvouleté studium ve školním roce 1950/1951. V ná-
sledujícím školním r-oce 1951/1952 došlo ke zřízení
čtyřletého denního studia zakončovaného maturitní
zkouškou. Ve školním roce 1953/1954 přistoupilo
k této formě denního studia i jednoleté studium
pro absolventy středních všeobecně vzdělávacích
škol, které se od školního roku 1956/1957 stalo
studiem dvouletým, zakončovaným rovněž maturit-
ní zkouškou. Ve studiu při zaměstnání byly podle
potřeby především resortu geodézie a ~kartograne
zřizovány i třídy dálkového a externího studia.
V současné době na brněnské škole studují exter-
ně jen jednotlivci.

Střední priimyslové školy v systému středního
školství jsou určeny především pro přípravu střed-
ních odborných pracovníků. V jejich výchovně
vzdělávací práci je třeba mít neustále na zřeteli,
že změny v postupujícím vědeckotechnickém roz-
voji ovlivňují a mění i požadavky na přípravu od-
borníků se středním vzděláním. Při tom rozsah
jejich všeobecného vzdělání musí být talmvý, aby
absolvent střední odborné školy mohl také s úspě-
chem studovat na vysoké škole. Jaká je úroveň
vzdělání a výchovy mladého člověka, pro něhož
první velkou životní zkušeností jsou jeho léta strá-
vená ve škole, takové jsou pak předpoklady pokI'lO-
ku společnosti. To musí chápat každý pedagog, kte-
rý chce kvalitně učit a vychovávat.

V práci odborné školy musí však nutně být i ur-
čitý styl, který vytvářejí především požadavky na
profil absolventa, formulované v úvodní části pe-
dagogické dokumentace studijního oboru. Otázka
profilu absolventa je základním a hlavním činite-
lem výhledového plánu každé odborné školy, která

usiluje o vytvoření stylu své práce. Rychlý postup
vědeckotechnického rozvoje vyžaduje, aby otázka
profilu absolventa byla nastolována nejpozději kaž-
dý třetí rok, protože je to proces nekonečný, stá-
le se opakující. Pro každý ročník studia je pak
třeba stanovit dílčí části tohoto profilu. Z kvalit-
ně a odpovědně stanoveného profilu absolventa
vycházejí pak požadavky na vlastní pedagogický
proces školy, na její vybavenost, na investice. Pod-
mínky pro budování odborných uč'eben, pracoven
a laboratoří se musí připravovat v předstihu a ško-
la si je musí chystat sama.

Z uvedeného je zřejmé, že každý studijní obor
na střední průmyslové škole, a zejména nově vznik-
lý obor, nutně potřebuje úzkou spolupráci mezi
těmi odbornými školami, kde nový studijní obor
je zřizován, má-li dojít k sjednocení požadavků
na odbornou a celkovou intelektuální úroveň bu-
doucích absolventi'l oboru a zejména pak na jejich
morální profil, na výchovu absolventů jako jedin-
ců ukázněných, kteří dobře prospívají, ale u nichž
se zároveň rozvíjí. složka mravní a sociální a u nichž
je odpovědně pěstován smysl pro jednu z nejčest-
nějších povinností - bránit v případě potřeby so-
cialistickou vlast.

Zůstane trvalou zásluhou zasloužilého učiteIe
Ing. Františka Procházky, prvního ředitele SPŠ ze-
měměřické v Praze, a Ing. Dr. Stanislava Ledabyla,
prvního vedoucího studijního oboru geodézie na
SPŠ stavební v Brně, že položili základy Ik této spo-
lupráci krátoe po zřízení zeměměřického studia
na středních průmyslových školách v Praze a Brně.
Byla to spolupráce nesmírně důležitá, protože nově
\vzniklý studijní obor si musel vytvářet tradici
sám, nebylo zde žádných zkušeností, vytvářely se
základní pedagogické dokumenty, chyběly učeb-
nice odborných předmětů, bylo nutno promyšleně
a co nejrychleji vybavit obor geodetickými přístro-
jia pomůckami. V této souvislosti je třeba ooelnit
vřelý vztah a přístup ústředních orgánů geodézie
a kartografie, a tím i jednotlivých národních pod-
niků Geodézie k nově zřízenému studijnímu oboru
v Praze a Brně.

U obou průmyslových škol se spolupráce přízni-
vě projevila při tvorbě učebních plánů a osnov,
v pravidelné každoroční výměně předsedů matu-
ritních komisí a v předávání zkušeností z výchov-
ně vzdělávací práce. Spolupráce se však týkala
i další oblasti, velmi důležité pro práci odborné
školy. Byla to tvorba tolik potřebných odborných
učebních textů a učebnic. Tím ku prospěchu rozvo-
je nového studijního oboru docházelo k nezbytným
úzkým kontaktům mezi profesory odborných ze-
měměřických předmětů obou škol. Z brněnské ško-
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ly se na tvorbě odborných textů, učebnic a gra-
fických předloh v uplynulých 30 letech podíleli
Ing. Dr. Stanislav Ledabyl, Ing. Josef Hermany,
Ing. Václav Jungman, Ing. Bohumír Smolika, Ing.
Anděla Šikulová, Ing. Marie Václavíková a zesnu-
lý Ing. Oldřich Ryšavý. Na příznivé atmosféře spo-
lupráoe mezi pražskou a brněnskou školou má zá-
sluhu řada bývalých i současných profesorů praž-
ské školy, zejména však první ředitel SPŠ ZJeměmě-
řické v Praze Ing. Františe'k Procházka svým citli-
vým, taktním a cílevědomým přístupem. V součas-
né době má nesporné zásluhy na pravidelném sty-
ku pražské a brněnské školy ředitel pražské ško-
ly Ing. Jan Dvořák, který promyšleným přístupem
spolupráci dále rozvíjí.
Brněnská škola si velmi váží významného morál-

ního ocenění, Ikterého se jí dostalo 'při příležitosti
25. výročí vzniku resortu geodézie a kartografie.
Předseda ČÚGKudělil v roce 1979 pamětní plaketu
řediteli školy Ing. Heřmanu Šťastnému a na ředi-
telství Geodézie, n. p., Brno, obdrželi tuto plaketu
začátkem roku 1980 z rukou náměstka předsedy

ČÚGK také zástupce ředitele Ing. Václav Jungman
a profesoři studijního oboru geodézie Ing. Miroslav
Ezechýl, Ing. Bohumír Srnolka, Ing. Anděla Šiku-
lová a Ing. Marie Václavíková, kteří dříve praco-
vali u národních podniků Geodézie v Brně a Opavě.
Smysl a cíl práce škol pro nejbližší období zá-

vazně určil a vytyčil XVI. sjezd KSČ. Splnění toho-
to náročného úkolu má zajistit realizaci projektu
dalšího rozvoje českoslov,enské výchovně vzdělá-
vací soustavy. Ze zkuŠ'eností z dosavadní prospěš-
né spolupráce mezi SPŠ zeměměřickou v Praze a
studijním oborem geodézie na SPŠ stavební v Brně
vyplývá, že j1eden z předpokladů úspěšného plnění
vytyčených úkolů spočívá také v prohloubení spo-
lupráce mezi oběma školami. Cesta spolupráce,
zdárně nastoupená před 30 lety, je cenným odka-
zem a zároveň závazkem pro obě školy.

Lektoroval:
Doc. Ing. Otakar Vosika, CSc.,

proděkan FSv ČVUT v Praze

Ing. Zdeněk Mašín,
střední průmyslová škola

zeměměřická v Praze

Léta běží. - Je neuvěřitelné, že uběhlo již 30 let
od první schůzky profesorského sboru naší školy,
tehdy nazývané vyšší průmyslová kola zeměměřic-
ká. Bylo nás tehdy celkem šest. Dr. Beneš, Dr. Pla-
chý a Ing. Procházka z ministerstva školství, Ing.
Hoger ze stavební průmyslové školy, Ing. Mikula
a Ing. Mašín z ministerstva stavebního průmyslu.
Ředitelem školy byl ustanoven zeměměřický inže-
nýr a zároveň profesor matematiky Ing. František
Procházka, který po celou dobu vedení školy až
~o svého odchodu do důchodu v roce 1974 vždy
nezištně rozdával své bohaté pedagogické zkuše-
nosti, zejména nám profesorům odborných před-
mětů. Kamarádským přístupem ke všem členům
sboru vytvářel bezvadné pracovní prostředí, které
nás vybičovalo k nadlidskému úsilí. Do té doby
existovala pouze vysoká škola a jen vysokoškolské
učebnice. Bylo zapotřebí ujasnit si cíl školy, vy-
pracovat plán a osnovy, sestavit učebnice a zejmé-
na vybavit školu potřebnými pomůckami, neboť
těžiště práce absolventa školy mělo být přede-
vším v měřické práci v terénu. Nelekali jsme se žád-
ných překážek, pracovali jsme o sobotách, nedě-
lích, o prázdninách a radovali jsme se z dosaže-
ných výsledků.
My, profesoři odborných předmětů, kteří jsme

přišli na školu z ministerstva stavebního průmyslu,

museli jsme kromě běžných školních povinností
studovat pedagogiku a neustále doplňovat učitelské
umění poznatky a zkušenostmi svých kolegů. Rok
praxe externího učitelování, který předcházel, na-
prosto nestačil k zvládnutí pedagogického mistrov-
ství.
Sbor se rozšiřoval s přibývajícími třídami a noví

příchozí se brzy sžívali s dosavadním sborem. Mno-
zi z těch, kteří stáli u kolébky školy, nejsou již me-
zi námi a těm patří moje vzpomínka.
Z výčtu jen několilka úkolů je patrno, že práce

bylo nad hlavu. Přesto nám zbýval čas den co den
po ukončení vyučování na volejbal, který hrával ce-
lý profesorský sbor se žáky na dvoře školy. Hned
od počátku se vytvářel dobrý vztah mezi profeso-
ry a žáky. Domnívám se, že přetrval až do dneš-
ních dnů.
O hezký poměr žáků ke škole se především za-

sloužil profesor Dr. Adolf Plachý svým jedineč-
ným pedagogickým uměním. Dovedl poutavě vy-
kládat českou literaturu a škole věnoval mnoho ho-
din ze svého volna. Mimo jiné nacvičoval se žáky
divadelní hru, jejíž představení se uskutečnilo
v Divadle Na slupi. Pohyboval se neustále mezi ni-
mi, a to i v době mimo vyučování, a proto není di-
vu, že se na něho obraceli s důvěrou se všemi svý-
mi soukromými bolestmi a trampotami. V roce
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1960 zemřel a jeho náhlý odchod přijali s bolestí
všichni, ikteří se s ním stý:kali.

K svéráznému typu profesora patřil In,g. Josef
Hoger, profesor matematiky a deskriptivní geo-
metrie, jehož mluva a způsob zkoušení vzbuzovaly
u žáků veselí. Výstřelky žáků, jako malování
"špiónkll" na tabuli k jeho obrázkům z deskriptiv-
ní geometrie, bral vždy s humorem. Obdivoval jsem
se vždy jeho bezvadnému rýsování obrázků. Do-
mnívám se, že žádný z profesorů nedokázal narýso-
vat obrázky na tabuli tak instruktivně a bezvadně
graficky vybavené jako on.

V roce 1960 se rozloučil profesorský sbor s dal-
ším členem sboru, Ing. Juliem Mikulou, vynikají-
cím odborníkem ryzího charakteru, který po řadu
let zastával funkci zástupce ředitele.

Po přestěhování školy do Štupartské ulice a po
rozšíření školy o další třídy přicházejí na školu
další profesoři.

K houževnatým a nesmírně pracovitým členům
náležel i Ing. Antonín Kovaříček, který na naší
škole působil jen několik roků.

V oboru matematiky, fyziky a chemie působil
profesor Milan Kutílek, neobyčejně skromný kole-
ga. Zasloužil se o vysokou úroveň těchto předmětů.
Jeho učebnice fyziky je pokládána za jednu z nej-
lepších středoškolských učebnic. Nemalou měrou
pi'ispěl i k propagaci těsnopisu, kterému se věno-
val jaiko člen Státního ústavu těsnopisného.

Mezi nově příchozí patřil vždy veselý a vtipem
sršící Ing. Antonín Košťál, jehož charakteristické
vlastnosti jsem měl možnost blíže poznat při práci
na učebnici Geodézie, na které se mnou spolupra-
coval. V práci neznal mezí, dovedl duševně pra-
covat deset až dvanáct hodin denně. Jeho stylistic-
ký postřeh do všech odstínů a jemností, získaný
čtením krásné a odborné literatury, byl ojedinělý
v řadách zeměměřičů. Vybudoval rozsáhlé geode-
tické sbírky a svou kutilskou strojařskou vášeň
plně využíval při opravách měřických přístrojů a po-
můcek.

Fotogrammetrické sbírky měl na starosti další
člen sboru Ing. František Rečínský, který předával
žákům ze své hluboké studnice vědomostí teoretic-
ké a praktické zkušenosti z fotogrammetrie. Svým
čestným vystupováním, otevřeným bojem za právo
a pravdu, a to i v letech nacistické okupace, vždy
vytvářel na škole krásný kolektiv.

V roce 1975 zemřel jeden z nejvýznamnějších
členů profesorského sboru Ing. Dr. Jan Císař. O je-'
ho organizačních schopnostech jako vedoucího
úředníka zeměměřické služby, není třeba se zmi-
ňovat, jsou všeobecně známy. Na školu přišel v ro-
ce 1960, kdy dosáhl 64 let. Místo aby odešel na za-
sloužený odpočinek, ujal se s nesmírnou radostí
funkce profesora. Své bohaté teoretické i praktic-
ké zkušenosti nezištně rozdával kolem sebe s uči-
telským taktem a formou zkušeného pedagoga. Pe-
dagogická činnost, spoluautorství na celé řadě stře-
doškolských a vysokoškolských učebnic, odborné
články, jakož i rodinné starosti, které mu osud
stavěl do oesty, nevyč,erpávaly j'eho životní ,energii.

Našel si vždy dosti času, aby svými životními zku-
šenostmi byl dobrým rádcem studentům i mladším
členům sboru i v jejich záležitostech mimoškol-
ních. Znali jsme ho vždy jako neúnavného a skrom-
ného pracovníka bez jakýchkoliv nároků na vnější
efekt. O jeho houževnatosti, svědomitosti a neoby-
čejné píli jsme se mnohokrát přesvědčili.

K výrazným členům sboru patřil i promovaný
geograf Karel Němec, zástupce ředitele, který řa-
du let pracoval ve význačných stranických funk-
cích. Pedagogická schopnost ho předurčila hned
na prahu životní dráhy k učitelskému povolání,
které mu přinášelo uspokojení a radost. Mladším
kolegům vždy .obětavě pomáhal v jejich povolání.

V roce 1978 jsme doprovodili na poslední cestě
Ing. Vladislava Prchala, člověka vzácného charak-
teru. Bezmeznou lásku ke škole, k přírodě i k rodi-
ně spojoval vždy v harmonický celek. Pro čestné
vystupování, rozvahu, dobrou optimistickou povahu
byl všemi ctěn a oblíben.

Bohužel i řady našich absolventů prořídly. Mezi
zesnulými je i několik, kteří přišli o život při vý-
konu povolání.

Vřelý poměr absolventů ke škole je vlastně po-
kračováním dobrého vztahu žáků k členům profe-
sorského sboru během studií. Bezprostřední styk
žáků s profesory při lyžařských zájezdech, brigá-
dách, putovních táborech o prázdninách, školních
kulturních akcích dává příležitost vzájemně se sblí-
žit, poznat nejen charakterové vlastnosti, ale i po-
tíže a problémy jednotlivců. Při těchto příležitos-
tech se navazují pevná přátelství, která přetrvávají
i do pozdějších let. Čilá korespondence absolventů
se členy profesorského sboru, četná setkání na
školních plesech nebo na večírcích při oslavách
výročí maturitních zkoušek jsou toho dokladem.

Ze sboru působícího na škole ve Štupartské ulici
dosud vyučuje profesor Stanislav Cepník a Ing. Jan
Dvořák, který po odchodu Ing. Františka Procház-
ky převzal funkci ředitele školy. Dále zde ještě
působí Ing. Buršík, Ing. Prokůpek a Ing. Mašín
jako důchodci. Ostatní - Dr. Beneš, Ing. Bušek, Ing.
Jezdínský, doc. Ing. Kriegelstein, prof. Mohylová,
prof. Chod, Ing. Nezvalová, Ing. Janeček, Ing. Ralw-
vič, Ing. Davídek, Ing. Kádnerovrá, pflOf.Víšek, pflOf.
Smutná -. žijí na odpočinku nebo působí na jiných
školách.

Léta běží. - Na školu přicházejí noví členové
sboru, dokonce několik našich bývalých žáků, se
stejným zápalem a pracovním nadšením, jako jsme
přicházeli my před třiceti lety. Není proto pochyb,
že i nová nastupující generace pod vedením zku-
šeného ředitele Ing. Jana Dovřáka povede školu
k dalšímu rozmachu a že dobře připraví absolventy
pro výkon zeměměřických prací v naší socialistické
společnosti.

Do redakce došlo: 20. 3. 1981

Lektoroval:
Doc. Ing. Otakar Vosika, CSc.,

proděkan FSv ČV UT v Praze

1981/210



Geodetický a kartografický obzor
ročník 27/69, číslo 8/1981 211

Ing. Miroslav Roule. CSc.,ČÚGK

Je až neuvěřitelné, že je tomu už 30 let, kdy jsme
poprvé zasedli do lavic střední prťImyslové školy
zeměměřické, abychom zahájili proces svého od-
borného vzdělávání. Tehdy, 1. září 1951, v budově
Na bělidle na Smíchově jsme se začali seznamo-
vat s obor1em, který se nám stal životním posláním
a díky možná právě této škole snad i trochu Iko-
níčkem.

Nyní, s odstupem 30 let, si plně uvědomuj1eme,
jak těžké byly začátky této školy. Vždyť zahajova-
la práci téměř bez jakéhokoliv technického vyba-
vení, bez učebnic, bez ověřených učebních osnov,
bez kabinetů a odborných učeben, ve stísněných
prostorách, bez rutinovaného profesorského sboru.
Byl to však právě tento profesorský sbor, který
svou vůlí, láskou ke svému povolání a nezměrným
elánem školu realizoval a pro obor dokázal zapálit
i nás, žáky.

Některé pomůcky jsme si vlastně vyráběli sa-
mi. Geodetické stroje byly staré, mnohdy s četný-
mi závadami, museli jsme si je téměř sami opra-
vovat a rektifikovat. Opravdu hodně jsme se při
tom naučili. A tak potom praktická cvičení s jed-
ním stařičkým teodolitem fy Frič pro 30 žáků na
Kampě, Mánesově nábřeží či Letenské pláni byla
pro nás zážitkem. Dnes je to asi nepředstavitel-
né. Není jen jasné, jak to všechno tehdy profesor
Mikula s takovou hordou nezbedníků a recesisti't
zvládl. Byl to opravdu vynikající člověk. Nebo
praktické osvojení všech výpočtů na ruční kal'ku-
lačce v rámci "počtářství", když na celé škole by-
la jen jediná Nisa. A přece to tehdejší ředitel ško-
ly Ing. Procházka dokázal. Byl náročný, měli jsme
z něho hrůzu, když se svým typickým pohybem ha-
lil do pracovního pláště a začal vyvolávat, ale na-
učilI A což teprvi8 když přišel Ing. Mašín a ohý-
bal naše mozkové závity listem A, listem B, listem
C ... Měl gigantickou trpělivost, za mnohé mu vdě- .
číme. Pak zase plejáda vzorců Ing. Hogera, na kte-
ré jsme tolik žehrali, ale které jsme pak tolikrát
v životě s pocitem úlevy použili. Jeho typické "men-
cf' místo "mládenci" každého z nás v duchu dlou-
ho provázelo a každého jistě i mrzelo, že jsme mu
vyvedli tolik lumpáren. A to, že jsme nevyrostli jen
v technická klíšťata, způsobil zase nezapomenu-
telný Dr. Plachý, který nás nesmírně poutavě do-
kázal vést světem české i světové literatury, poe-
zie a dějin. Vštípil nám vědomí i té druhé stránky
~~ivota, bez které se správný technik - a snad
právě on, nedokáže harmonicky rozvíjet. Vlastní
prostor i po této stránce byl vždycky na škole vy-
tvořien. Pracovala zde řada zájmOVých kroužků, kde
jsme se všichni "našli". Zpěv, recitace, fotografie,
grafika, technická zručnost v soutěžích tvořivosti
mládeže a jiné ukázaly a vypěstovaly v našich řa-
dách řadu talentů. Snad ale nejvíoe jich bylo ve
sportu, který vždycky měl a jistě má na škole

zelenou. Geometr přece nesmí být bačkora. I v tom
platilo to Jezdínského typické "kdo se opozdí, je
ztracen". Jen léty nabylo nového hlubšího smyslu
a :významu.

Tolik jich bylo a jak dobří pedagogové - Beneš,
Rosa, Kriegi8lstein, Buršík, Řečínský, Rotkovský, Ku-
tílek, Mohylová, Kováříček, Dvořák a další. Měli
pro nás pochopení, rozuměli nám víc, než jsme mož-
ná tehdy dokázali rozumět my jim. Přes veškeré
obtíže nám dokázali organizací výuky přiblížit uce-
lený přehled o oboru, který jsme si zvolili. Doká-
zali, že jsme byli dychtiví uplatnit naučené v praxi.
Většina z nás již po všechna ta léta strávená ve
škole sbírala praktické zkušenosti na dlouhodobých
brigádách o prázdninách na různých pracovištích
provozní praxe. Dokázali nám vštípit i zdravou dáv-
ku hrdosti na zvolené povolání, které je svými vý-
sledky i významem v národním hospodářství neza-
stupitelné.
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Ano, byli to právě tito profesoři, kteří školu tvo-
řili a kteří nám vštípili lásku k povolání, kterému
jsme navzdory snad svým původním ,představám
v drtivé většině zůstali věrni po celý život.
Dnes, s odstupem tolika let, potvrzujeme vlastní-

mi zkušenostmi užitečnost a potřebnost této školy.
Dokazujeme, že se s úkoly vypořádala čestně a ve-
lice úspěšně. Sehrála v našem životě významnou,
možná klíčovou roli. Dala nám odborné znalosti ne-
postradatelné v dalším studiu a zejména praxi. Mě-
li jsme ji rádi. Snažíme se svými výsledky přispět

k jejímu dobrému jménu, snažíme se pomoci k její-
mu dalšímu růstu a významu. A zejména chceme
poděkovat všem profesorům, kteří jí vypiplali, že
nás po všech stránkách dobře připravili pro ži-
vot - ten "odborný" i "normální". Byli pro nás
příkladem a vzorem.

Lektoroval:
Doc. Ing. Otakar Vosika, CSc.,

proděkan FSv ČVUT v Praze

Výsledky soutěže o nejlep~ího zlep~ova.
tele resortu ČÚGK za rok 1980

Rozvoj Nnno'Sti zlepšo>vate'lů a vynálelZ'ců byl v roce 1980
usměrněn "Programem l'ozvoje vynálezeckého a zlepšo-
vatels'kého hnutí v resortu ČÚGK (ČOGK Č. j. 4461/1977-
-21) a zásadami soutěže o nejllepšího zlepšovatele (vy-
nálelwe ) resortu ČOGK, které s,pole,č1něvydal ČOGK a
Český výbor odborového svazu pracovníků státních or-
gánů peněžnictví a zahraničního obchodu. V každé orga-
nizaci resortu p<Holetně byla činnost na tomto úselku
kontr,olována veřejnou kontrolou realiza,ce a rozši:řování
vynálezů, zlepšovacích návrhů a nových me,tod p.ráce.
Hodnotíme-li rozVoJ zle'pšovate1ls!kého hnutí v resortu

ČÚGKz pohledu číselných údajů rozhodujících ukaLlate-
lů, na základě celostátní oh st,atisUckých VýkffZů Tech
3-02 je možno konstatovat každoroční ná'růst počtu zlep-
ŠQ,v,acích návrhů i 08'lkového spOlečenského plrospěohu
z využití. Úkol daný usnesením vlády zabezpečit růst
počtu te'chnic1kých řešení na úvovni zlepšovacíc'h návrhů
o 5 až 6 % rDičně a společen!:>k:ýplÍ'Ospěoh z vyuŽ.ití vy-
náleizů a zlepšovacích nálvrhů z,výš,Ltročně o 6 %až 7 %
byl pro rok 1980 sp,lněn a přek'l10,č,en.Nárůst počtu
zlepšovacích návrhů byl 19 % a společenského prospěchu
o 12 %. Z oe,lk,olvého,počtu 41 vyhláŠtBlI1ýchresortních ,a
podnikových tematických úkollů bylo vyřešeno 29 úkolů,
u kterých se ve 21 případech započalo s využíváním.
Ve zplrávách 'o veřejných k!ontrolách zlepšov1ate'lského

hnutí v resortu nebyIa v organiLlacích podána žádná
stížnost pracujících, oj1edimělé připomínky byly řeěeny
okamžitě.
Výsledky uk1azují v posledních le'tech vzestup aktivity

zlepšovat'€'lů 'v hlavních ukazatelích, přičemž kv,altta
zlep,šov,acfch návl'hů vyjádře1na společenským prospě-
chem stálel roste. Z celkového počtu p,r:acovní,ků organi-
zací resO'rtu ČÚGK pmcuje 323 zlerpšO'vatelůl, kte1fí se
značnou měTou podíleH na 'plnění piOdIliíkiOlVý'Dhp'vogr1a-
mů komplexní socialistické vaciona1iziace (obr. 1).
Pro 7. pětiletku byl vypraCQIván ve všeoh organioocích

návl'h plánovitého rozvoj€' tvorby a rl6aHzacel vynálerzů,
zlepšolVacích návThů a prfimysIo,vých vzorů při 2Jab~-
pečování úkolů hOispodářského plánu v lete1ch 1981 až
1985. Půjde ~),ředevším o další p,lánovHý 'l'ozvoj zlepšo-
vatelské činnosti se zaměře!ním na rnzšíření počtu zlelp-
šoviatelů a dosaželní vYl'ovnání rOZidílu v€' sledovaných

Ing. Milan Kocáb,
ČÚGK

ukazaterlích na úroveň předních ,organizací, mezi které
patří Geodéz.ie, lil. p., Ltbe1r,ec,G. BudějoV'ice a, Brno.
K po'zitivním výsledkům VOlku1980 p'řLspěla i celore-

snrtní soutěž o ne'jlepšího zl'epšovatele a vynálezce 1'le-
sortu ČÚKG, do kteTépřihlásHo pět org,anizací resolrtu
své ne'jlepší zle1pšovatele. Podle kritérií sOiutěže byly po-
souzeny všechny přihlášky co do kvality zlepšovacích
návrhů 'a jej'ich uplatnění v resortu, Mk i podle výše j1e-
jich vočního celolspolečenského prospěchu. Z tohoto po-
hledu byl vyllOdnncen jako n lej Ú s P ě š něj š í z I e p-
š o vat ed v l' ° cel 9 8 O s ing. Miroslav Š e d Ý
z Geodézie, n. p., Brno. Uplatňuje' ve' své O'rganiz,aci mo-
derní pOlkr'Okovépoznatky v oblasti rozvoje vědy a tech-
niky ,a velmi se angažuje v rozvoji pracovní iniciativy
fOl'mo'Upodávání zlepšovacích návrhů. Nejvýznamnější-
mi zlepšovacími návrhy jsou "Propojení dálkoměru EOK
2000 s úhloměrným přístrojem Theo Zeiss OlOA a 020A"
a spoluautOll'ství na zle1pšovacím návrhu "Zdrsnění ou-
rofolu a j>eho využití jako náhrada Lla dovážený mate-
riál". Je také ř1ešitelem remMického úk,ollu "KrátlkodO'bá
signalizace trigonometrických ,a Llhušťovacích bodli ,při
mapovacích p<l1acech"a spoluřešite'lem res,oil'tního tema-
tického úkolu "Úsp0l'a pohonných hmot". Celkový roční
společenský prospěch byl ze všech zlepš. návrhů 127,8
tis. Kčs.
O l' Uh Ým Jl e j lep š í m z lep š o vat e lem resor-

tu ČÚKGbyl v roce 1980 s ing. Jos€'f H y k Yš z Geodé-
zie, n. p., Liberec. Celkový společenský 'P'l'Ospěch z jed-
noho roku využití zlepšovacích návrhů uvedeného auto-
ra č]nil 125,7 tis. Kčs. NHj1vÝ2mamnějšízlepšoV'ací nálv1rhy
jsou "Automatizovaný výběr výškových bodů", "Modelo-
vání souřadnic" a "SoubOr programů compucorp". Ing.
Hykyš pmcuje jalko vedoucí oddílu automatizace, v pm-
vozu ma'Pová,ní. Je akti:vním zlepšoIVatelempodniku již
'několik let a v podlnikové soutěži byl vyhodnocen jako
nejlepší Llle'pšo,vatelv roce 1978 a 1979.
Na dalších místech v soutěži byli vyhodnoceni Dr. Vla-

dimír O o I ní č elk z Geodézle, n. p., Brno, Ing. Iv,ain
K ř í ž z Geodézie, n. p., Liteirec, Petr K m í 'n e k z Geo-
dé'zie , n. p., Op,ava, Ing. F11anůišelk Páne ka Ja,n S a-
I a č z Kartografie, n. p., Pr,ahd a Ing. Rudolf Č a n-
č í k z Geodézie, n. p., Opava.
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Cel kovy společensky prospěch z

vyuiívaných xlepiov3clCh návrhů

v lis.KČS

Vermessung~technik, č. 11-80

Bormann, P.: Přírodovědné základy dálkového průzku-
mu Země, s. 357-360.

Biittner, R. - Niiser, K.: Možnosti digitalizace map
velkých měříte,k, s. 361-363.

Beyer, W. - Kern, H.-G.: Další rozvoj odvětvové nor-
my 26711 "Mapy velkých měříte,k", s. 363-365.

lrmscher, R.: Profily získané v topografických mapách
v měřítku 1:10000 (vydání pro národní hospodářství),
s. 365-367.

Katzarsky, Z. S.: Stabilita projekčních cente'f ste,reo-
metrografu s přihlédnutím k jeho použití pro polo-
analytickou aerotriangulaci, s. 368-369.

Meier, S. ~ Dorfel, G.: Přímá délka stochastických
čar a problém generalizace. Část II.: Vyrovnávání čar
bez zkreslení délky, s. 369-373.

Zimmermann, B.: K 350. výročí úmrtí Jana Keplera, s.
374-376.

Kautzleben, H.: Alfred Wegener a jeho přínos pro geo-
dynamiku, s. 377-378.
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~.UNDAKOV,IA. A.: Geodezičeskije raboty pri vozvede-
nii krupnych promyšlennych sooruženij i vysotnych zda-
nij. (Geodetické práce při stavbě velkých průmyslových
objektů a výškových budov.) 2. přeprac. a dopl. vydání.
Nakl. Nedra, Moskva 1980,343 s.,199 obr., tab. 41, lit. 59

Druhé vydání monografie, věnované geodetickým pra-
cím pro výstavbu průmyslu a bytovou a občanskou vý-
stavbu, je dalším dokladem prohlubující se specializa-
ce a složitost! těchto prací. Monografie je zpracována
v těchto kapitolách:

Část I - InženýrskogEodetické práce při stavbě vel-
kých průmyslových objektii
1. Geode-tické podklady

Obsahuje postup tvorby geodetických p=dkladů na sta-
veništích metodami polygoncmetrie a zásady pro výško-
vé podklady.
2. Inženýrská mikrotrHaterace

V této kapitole jsou uvedeny základy mikrotrHaterace,
její vyrovnání a použití pro podklady velkých průmyslo-
vých provozů.
3. Čtyřúhelníky bez uhlopříček

V této část! je teoreticky i prakticky zpracován systém
řetězců čtyřúhelníků bez uhlopříček, což může být vý-
znamné při rekonstrukcích pravidelné zástavby.
4. Vybudování stavebních sítí a speciálních podkladů

pro jednotlivé provozy pomocí čtyřúhelníků bez uhlopří-
ček
Tato kapitola rozvádí teorii pi'edešlé části a cbsahuje
pokyny pro volbu sítí, práce v terénu a výpočty.
5. Střední a malé světelné dálkoměry a jejich použití

pro měření délek na staveništích
Obsahuje jednak známé dálkoměry, používané i u nás
a řadu sovětských přístrojů a jednak způsob jejich p:J-
užití v daném prostředí.
6. Zvláštnosti geodetických prací při stavbě velkých

průmyslových objektů
Zde jsou popsány postupy projektování a vytyčování os,
vytyčování zemních prací, základových konstrukcí a
montáže včetně jeřábových drah.

7. Geodetická spolupráce při monitáži konstrukcí bez
vyrovnání.
V této kapitole je popsán postup stavby základů s přes-
ností, umožI1ující další montáž bez dodatečného vyrov-
návání; požadavky na vytyčování a kontrolu podklado-
vých desek jsou u tohoto způsobu montáže zvlášť přísné.

Část II - Geodetické práce ph stavbě výškových
budov.
8. Vytyčování stavebních jam a základů výškových

budov.
Tato kapitola obsahuje zejména postup vytyčení hlav-
ních os, vytyčování hlubokých stavebních jam a mě-ření
zdvihu dna stavební jámy po ndtěže:-.: ~dminy.
9. Polohová a výšková síť v úrovni 1. nadzemního pod·

laží.
V této stati jsou popsány zejména postupy vytyčení kon-
strukce v úrovni 1. montovaného podlaží a příprava pro
práce při montáŽi nosné konstrukce.
10. Vytyčování svislic.

Kapitola obsahuje popis metod vy-tycování svislic, pří-
stroje a jejich přesnost a vytyčení výchozích bodů
svislic.
11. Geodetické práce při montáži kovových konstrukcí

výškových budov.
V této k,apitole jsou zajímavé postupy kontrol výtaho-
vých šachet a schodišť.
12. Vytyčování cihelných stěn a obkladů.

V této kapitole jsou popsány některé speciální postupy
pro' vytyčení stěn od skeletu a určení průběhu stěn pro
obklady.

13. Geodetické práce při stavbě montovaných výško-
vých budov.
Tato část obsahuje zejména vytyčování panelových kon-
strukcí a konstrukcí kombinovaných.
14. Kontrola některých unikátních budova výškových

objektů.
Zde jsou popsány zejména práce pro stavbu budovy
RVHP v Moskvě a televizní věž v Ostankinu a při stav-
bě vysokých pecí.

Část III - Práce vysoké pi'esnosti při stavbě doprav-
níkl!.
15. Geodetické práce.

V této kapitole jsou popsány zcela speciální postupíY,
použití zvláštních jednoúčelových pomůcek a je zde
popsána i optickomechanická metoda záměrné přímky
pomocí drátu.
16. Velmi přesné měření metrologickými přístroji.

Tato kapitola obsahuje popis a použití mechanic-
kých měřicích pomůcek a přístrojů, používaných ve
strojnickém měření, např. dotyková zařízení s úchylko-
měrem, postup'y měi'ení vzdálenosti dvou rovnoběžných
ploch a dále optickometrické postupy měření deformací
strojních zařízení při stavbě dopravníků.

Část IV - Měření sedání průmyslových a výšk:vých
budov.
17. Měření sedání objektů elektráren.

V této části jsou podrobně zpracovány problémy vněj-
ších vlivů na měření v obvyklých podmínkách těchto
areálll, dále použití hloubkových stabilizací a jejich
stability, techniky měření, vyhodnocení a interpretace
výsledků.
18. Měření sedání výškových budov.

V této kapitole jscu zejména zpracovány otázky poža-
davkll na p,řesnost měření, volby značek pozorovaných
bodů a jejich umístění na z1kladové desce budovy.
19. Měření deformací budov stereofotogrammetricky.

Tato kapitola obsahuje zásady této metody při použití
k měření deformací budov, zejména pro pJlohu zákla-
den, značky pozorovaných bodů, popis p·rací v terénu
a vyhodnocení.
Publikace Ia. A. Sundakova je zpracována komplexně

a pJskytne jednak dobrý přehled o problémech, které
je třeba zvládnout pro dosažení dobrých Výsledků těchto
inženýrskogeodetických prací a jednak umožní specia-
listům další prohloubení technologie a interpretace vý-
sledků. O úspěšnosti této práce autora je dostatečným
průkazem již druhé vydání a je ji možné doporučit ze-
jména specialistům.

Ing. Miroslav Herda, CSc.,
VUGTK Zdiby

12 let činnosti studijní skupiny 6D
při 6. komisi FIG

Od ustavení studijní s,kup-iny 6D s náplní "Dokumenta-
ce podzemních vedení" stojí v jejím čele z pověření
ČSVTS č,e'",kos}ovenš'tí g'eodeti.
Ustavují,cí schůze této s'tudijní skujiny sel konala v říj-

nu 1970 v Pra'ze př,i příJ.eŽil'osti mezinárodního sympo-
zila "Technické mapy měrst". PLrvní kO[lta'kty byly v 1E;-
tech 1971-1974 vedeny pouze písemnou fOLrmou. Byl
zpl'acován dotazník o 1000 hesl,ech v němčině, angličti-
něa francouzštině a rozeslán voom čle[lským zemím
FIG.
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Ukázalo se, že mnohem účinnější a prospěšnější budou
kontakty osobní, p'roto se vedBlilí studijní skup'iny 60
rozhodlo, že uspořé1dá v roce 1974 v Lodži v PLR mezi-
národní konfel'e'nci "Úloha geodetů při inventarizaci
podzemních vedení ve městech". Souběžně s touto kon-
ferencí se konaly dvě pracovní pOl'ady studijní skupiny
60: v L,odži a v,e Varšavč.

V roce 1975 se konal,o zasedání studijní skupi'ny 60
v Bonnu v NSR a v l'oce 1976 v Szombathely v MLR opět
při příležitosti konání me'zinárodní konference "Kat,astr
pojzemních v,edení".

Na zasedání ve Stockholmu u příltežitos:ti XV.kongre'-
su FIG v roce 1977 bylo dohodnuto s p,rez.identem 6. ko-
mise J. v. d. Bergem, že p~o XVI. kongrtes FIG zpracuj'8
studijní skupina 6D brožuru "Katastr p'Ddz'8mních vede,-
ní" jako pomůcku pro člens,ké země FIG.

U příležitosti národní konferenc(~ se konalo pracovní
zasedání studijní skupiny 60 v rooe 1978 v Portoroži
v Jugoslávii.

Na mezinárodní konferenci v Bruě v 1'0:18 1979 obE,adi-
la naše, studijní skuptna půldenní b];ok pf,ednáše'k ob-
dobně jako tomu bylo na XIII. Ikongr1esu 've W'esbudenu
a na XV. kongre'su ve Stockhollmu. V Brně sle ,konalo též
pracovMzasedání, na kterém byly projedlnány úkoly pro
XVI. kongres FIG v roce 1981 a pi'íp,rav,a pro sympozium
1980 ve Lankfurtu n. M.

Pos:,ední zasedání studij1ní skupiny 60 se, konalo ve
dnech 1.-2. 9. 1980 ve Frankfurtu n. M.

Další zaSledání se plánuje do Nů<vého Saczu v Pol_sku
dne 21. 5. 1981, potom 14. 8. 1981 do Montreux ve Svý-
cars,ku a pro rok 1983 do SoHe v BLR při XVII. kongre-
su FIG.

Celkem se ,konalo dodneiS 11 pracovních zasedání, na
kt,e'rých se podílely svou úč,astí zástupci 11 členských
zemí FW. Byly to tyto země: Bulharskn, Československo,
Francie Hnla,ndslm, Jugoslá'vie, Maďars'k,o, Německá
spOlkOv'á republika, Polsko, Rakousko, Švédsko a Švýcar-
sko. Kl'omě těchto zase,dámí byla orgamizována řada ex-
kurzí na pracovištích v ČSSR, MLR, NSR, PLR a ve Švý-
carsku. Četným zájemcllm z Evropy a ze zámoří byla
zaslána řada dokumentárních mat,eriáli'1 o katastru pod-
zemních vedraní.

Jako t,ematickou nápl!"1 do příštích let si studijní sku-
pina vytkla za úkol prostudov,at možnosti zavedení digi-
tální formy v dokumentaci podzemních ved€lní v rámci
integrovaných městských inf,ormač'ních systémů.

Počet aktivně fungujících národních de),egací 5tudijní
skupiny 60 se z původníoh šesti člens.kých zemí v prů-
MIm 12 let zv)'šil na 11 a je předpoklad, ŽE' zájem o tu-
to činnos,t v FIG buder v dalších letech 'll<arů~tat.

Na závěr bych se chtěl zmínit o přínosu studijní sku-
piny 6D pro če,skoslovenské geodety. Dá se charakteri-
zovat takto:

sběrem infO!rmací o současném stavu v do'kumento-
vání podzemních ved,e.ní získat porovnání úro,vně na-
šich technických map měst se světovou špičkou,

sledo'váním světového vývoje ovlivnit racionalizaci
v tvmbě a údržbě technických map měst u nás,

prostřednictvím časopisu GaKO seznamc'vat ,naši geo-
detickou veřejnost s poznatky získanými na zahra-
ničních akcích, případně ze studia zahraniční lit'e-
ratury,

vydáním publikace FIG "Katastr podzemních vede/ní"
poskytnúut odborným skupinám ČSVTS-GK výsled~y
vlastní činnosti za uplynulé ohdobí let 1969-1981.

Ing. Jiří Šimek,
Proiektový ústav VHMP, Praha

ZE ŽiVOTA ORGÁNŮ
A ORGANIZACí ČÚGK A SÚGK

XVII. ročník přeborů ve stolním tenise
v Děčíně

Ve dnech 19.-21. února 1981 se konul v Děčíně již osm-
náctý celostátní přebor geodetů a kartografů, pracovníků
organizací obou národních resortů geodézie a kartogra-
fie. Zúčastnilo se jej celkem 103 aktivních sportovců (71
mužů, 32 žen) a 8 vedoucích výprav u hostů ze 16 resort-
ních organizací. Pořadatelům (Geodézie, n. p., Liberec)
se podařilo v Děčíně vytvořit ideální podmínky po všech
stránkách zásluhou vhodného výběru místa i všestranné
péče o zflvodníky zajišťované převážně příslušníky Stře-
diska geodézie v Děčíně. Přeborům věnovalo pozornost
vedení podniku v čele s ředitelem Ing. Pavlem Nedvědem,
který turnaj v 8.00 h. 19. 2. zahajoval a 21. 2. večer uza-
víral předáváním putovních pohárů a cen. Slavnostnímu
zahájení byla přítomna předsedkyně KVOS s. Marie Ne-
tolická. Na slavnostní vyhlášení vítězů se přišel s hosty
rozloučit místopředseda MěstNV v Děčíně s. Stanislav
Pazderka. Pozornost letošnímu přeboru věnoval i předsedu
ČVOS s. Lubomír Křivinka, který předal pořadatelům
putovní pohár, a předseda Slovenského úřadu geodézie
a kartografie Ing. Ondrej Michalko, který věnoval hod-
notnou vázu. Ceny medailistům (výrobky sklářských zá-
vodů Severočeského kraje) připravilo ředitelství pořá-
dající organizace za přispění předsedy Českého úřadu
geodetického a kartografického s. ing. Františka Koubka
a předsedkyně KVaS v Ústí n. L.
Boje za zelenými stoly probíhaly v přátelském ovzdu-

ší vždyť se mnozí účastníci znají již od roku 1963, kdy
byla soutěž založena z iniciativy Ústavu geodézie a kar-
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tografie v Prešově. Trvaly více než 30 hodin ve třech
dnech a demonstrovaly dobrou fyzickuu kondici zeměmě-
řičů, získanou každodenní náročnou prací v terénu. Ve
vzájemných utkáních se tu setkávají zeměměřiči či kar-
tografové z celé republiky, mladí, ale zejména ti dříve
narození, kterých je většina [průměrný věk účastníků je
36,5 roku). Mnozí z nich počítají roky svého života podle
právě skončeného turnaje a rádi se do jeho prostředí
vracejí.

Vitězové na slavnostním večeru pi'evzali putovní poháry
[celkem 9 soutěží) a ceny z rukou ředitele pořádající
organizace ing. Nedvěda a vedoucího střediska ing. Houš-
ky.

0/)1'. 2.: První tPi družstva v soutěži žen. Zleva [dvoučlenná
družstva): družstvo Geodézie, n. p,. Zilina [vítěžné), druž-
stvo Geodézie, n. p., Opava [2.), družstvo Geodézie, n. p.,

Plzeň [3.)

Na závěr celého turnaje pozval ředitel nár. podniku Geo-
dézie v Opavě Ing. Milouš Kukeně letošní účastníky do
Severomoravského kraje na příští, XIX. ročník v roce 1982
a za všechny účastníky poděkovala pořadatelům Milada
Sýkorová z Opavy za bezchybnou organizaci a vynikající
podmínky.

Obr. 3.: První tři družstva v soutěži mužů. Zleva [po 4
hráčich): družstvo Geodézie, n. p., České Budějovice [3.),
družstvo Geodézie, n. p., Pardubice [2.), družstvo Geodé-

zže, n. p., Praha [vítězné}.

Tec hni c k é v Ý s led kyj e dno t I i v Ý c h s o u-
těž í:
1. S o u těž d r u ž s t e v III u Ž Ů [pohár Geodézie, n. p.,

České Budějovice)
1. Geodézie, n. p., Praha [Ing. Eismann, Hájek, Kulka,

Petr)
2. Geodézie, n. p., Pardubice [Ing. Kuře, Nejedlý, Va-

šina, Ing. Vlček)
3. Geodézie, n. p., České Budějovice [Hromádka, Ing.

Brak, Masáček, Šťáva)
4. Geodézie, n. p., Liberec [Černý, Smolík, Ing. Houš-

ka, Ing. Tajovský)

2. S o u těž d r u ž s t e v žen [pohár Geodézie, n. p.,
Bratislava)
1. Geodézie, n. p., Žilina [Pagáčová, Kučerová)
2. Geodézie, n. p., Opava [Tichá, Sýkorová)
3. Geodézie, n. p., Plzeň [ing. Skálová, Průchováj
4. Geodézie, n. p., Prešov [Kundriková, Somošiová)

3. D vou hra muž ů [pohár předsedy CÚGK)
1. Ing. Otakar Kuře z Geodézie, n. p., Pardubice
2. Pavel Černý z Geodézie, n. p., Liberec
3. Ing. František Smižanský z Geodézie, n. p., Bra-

tislava
4. Milan Hromádka z Geodézie, n. p., České Budě-
jovice

4. D vou hra žen [pohár předsedy SÚGK)
1. Emilia Pagáčová z Geodézie,lll. p., Žilina
2. Anička Tichá z Geodézie, n. p., Opava
3. Ing. Květa Nováková z Geodézie, n. p., Praha
4. Jana Kundriková z Geodézie, n. p., Prešov

5. Č t Y ř hra muž ů [pohár Geoodézie, n. p., Pardubice)
1. Ing. František Smižanský, Jozef Szabá, Geodézie,

n. p., Bratislava
2. Ing. Mir. Eismann, Karel Hájek, Geodézie, n. p.,

Praha
3. Pavel Černý, Jiří Smolík, Geodézie, n. p., Liberec
4. Vít Kubánek, Petr Šimek, Geodézie, n. p., Opava

6. Čt Y ř hra žen (pohár předsedy ÚVOS Prahe)
1. Emilia Pagáčová, Jana Kučerová, Geodézie, n. p.,

Žilina
2. Jana Kundriková, Margareta Somošiová, Geodézie,

n. p., Prešov
3. Ing. Hůžena Skálová, Věra Průchová, Geodézie,

n. p., Plzeň
4. Anežka Bílková, Magd. Fořtová, Kartografie, n. p.,

Praha

7. Smíšená čtyřhra [pohár býv. ÚSGK Praha]
1. Ing. Květa Nováková, Ing. Mir. Eismann, Geodézie,

n. p., České Budějovice
2. Helena Marečková, Milan Hromádka, Geodézie,

n. p., České Budějovice
3. Milada Petrová, Karel Hájek, Geodézie, n. p., Praha
4. Helena Borsiczká, ing. Frant. Smižanský Geodézie,

n. p., Bratislava

8. S o u těž k o I e k t i v ů [pohár býv. Inženýrské geo-
dézie, n. p., Praha)

1. Geodézie, n. p., Praha
2. Geodézíe, n. p., Opava
3. Geodézie, n. p., České Budějovice
4. Geodézie, n. p., Bratislava
5. Geodézie, n. p., Prešov
6. Geodézie, n. p., Žilina
7. Geodézie, n. p., Liberec
8. Geodézie, n. p., Plzeň
9. Geodézie, n. p., Pardubice

10. Kartografie, n. p., Praha
11. SOGK, Bratislava
12.-16. ČÚGK, Praha

VÚGTK, Praha
Geodézie, n. p., Brno
Geodetický ústav, n. p., Praha bez bodovéhc
Geodetický ústav, n. p., Bratislava zisku

41 bodů
37 bodů
29 bodů
26 bodů
26 bodů
24 bodů
21 bodů
18 bodů
15 bodů
14 bodů

1 bod

Ing. Josef Vlk,
středisko geodézie Ustí nad Labem
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Z geodetického kalendáře
(červenec, srpen, září)

Výroči 50 let:

21. července 1981 - Vitězslav Smid, vedoucí odborný re-
ferent v ekonomickém odboru ČOGK. Pracuje v ústřed-
ním orgánu od založení resortu a za tuto dobu získal
bohaté zkušenosti v oblasti účetnictví. Je dlouholetým
členem ZV ROH v ČÚGK.

27. července 1981 - Ing. Zdeněk Novotný, vedoucí útva-
ru řízení výroby a jakosti Geodézie, n. p., Plzeň. Rodi1k
z Prahy, nastoupil 1. 11. 1954 po ukončení studia na fa-
kultě stavební, obor geodézie a .kartografie ČVUT v Pra-
ze do Oblastního ústavu geodézie a kartografie v Plzni
a v resortní organizaci Zi1padočeského kraje pŮSQ,bído-
sud. Je absolventem VUML. Výsledky jeho činnosti byly
oceněny titulem "Nejlepší pracovník resortu ČOGK",
meda'i'!í k 20. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou
armi1dou, čestným odznakem "zasloužilý, pracovník re-
sortu ČÚGK", pamětní plaketou k 25. výročí založení
resortu a je držitelem stříbrného odznaku BSP. V součas-
né době je předsedou ZP ČSVTS Geodézie, n. p., Plzeň, čle-
nem KV ČSVTS, členem komise výstavby ONV Plzeň 2,
členem revizní komise SBD Plzeň 2 a vedoucí KRB. Je
odpovědným pracovníkem li dobrým organizi1torem.

4. srpna 1981 - Ing. Jan Havelka, vedoucí střediska
geodézie v Jihlavě. Do resortu geodézie a kartografie
přešel v r. 1974, když předtím působil v resortních or-
ganizacích ministerstva zemědělství a výživy v různých
hospodářských funkcích. V r. 1948 byl komisařem pro
agri1rní operace VI Znojmo, v r. 1950-1954 vedoucím
odd. KNV Jihlava, v letech 1954-1960 ředitelem Apro-
projektu lihlava a v r. 1960-1974 ředitelem Zeměděl-
ského stavebního podniku Jihlava. Na SG Jihlava, které
od r. 1974 řídí, zavi1dí s kolektivem pracovníků racio-
nální metody v údržbě EN v těsné spolupráci se zeměděl-
skými Výrobními organizacemi i orgi1ny NV. Veřejně
pracuje! v KSČ, je poslancem - v I. 1954-1980 KNV Jihla-
va - od r. 1960 až dosud ONVJihlava. Za svou dosavadní
uvědomělou pri1ci byl odměněn četnými uznaními a vy-
znamenáními resortu MZVZ, stranickými vyznameni1ní-
mi a v minulém roce! byl vyznameni1n titulem "Nejlepší
pracovník resortu ČÚGK".

Výročí 65 let:

15. srpna 1981 - Doc:. Ing. Frantiiiek Steiner, dřívější ve-
doucí katedry geodézie a pozemkových úprav a prodě-
kan stavební fakulty ČVUT v Praze. Po studiích zeměměř.
inž. na vys. škole spec. nauk ČVUT pracoval řadu let ja-
ko výkonný zeměměřič. Po vi1lce byl povoli1n do Agro-
projektu, kde zaSti1val funkci vedoucího odboru. V r. 1958
přechi1zí na ČVUT, kde předni1ší HTÚP a geodézii. V r.
1962 je jmenovi1n docentem a později se stavi1 vedoucím
katedry geodézie a pozemkových úprav, v jejímž čele
stojí až do r. 1980. Dlouhou řadu let zasti1val funkci
proděkana směru geodézie a kartografie a později pro-
děkana pro politickovýchovné otázky stavební fakulty
VUT v Praze. Pro svou otevřenou povahu byl vždy u stu-
dentů i spoluzaměstnanců obHben. Je spoluautorem řady
skript a jedné vysokoškolské učebnice. Jeho veřejni1 čin-

nost byla též rozsi1hli1 jak ve stranických, tak i v odbor-
ných funkcích. Za tuto činnost obdržel četni1 uznlíní
a vyznameni1ní. KOncem školního roku 1980/81 odchi1zf
z činné služby po mnohaleté úspěšné pedagogické prácI.

2. září 1981 - Ing. Dr. Stanislav Ledabyl, dlouholetý ve-
doucí zeměměřického odboru SPŠS v Brně, významný
pracovník a pedagog v oboru středně technického škol-
ství. K výchově mladé zeměměřické generace byl před-
určen nejen svým širokým rozhledem a bohatou praxí,
ale i svým mori1lně politickým profilem. Významni1 byla
jeho publikační činnost zaměřená na tvorbu středoškol-
ských učebnic, v nichž se vždy projevovala jeho rozsi1h-
li1 praxe! s hlubokým zájmem o teoretickou praci.

Z dallick výročí pnpomináme:

23. července 1871 - před 110 lety byl zákonně zaveden
v našich zemích metr, jako zi1kladní délkovi1 míra.

4. srpIJ181901 - před 80 lety se narodil Prof. RNDr.
Emil Buchar, DrSc., člen korespondent ČSAV, profesor
geodetické astronomie a geofyziky na FSv ČVUT v Pra-
ze. Významný československý astronom, zabývající se
oti1zkami geodetické astronomie a družicové geodézie.
Člen mnoha domácích i zahraničních vědeckých institu-
cí a společností. Vynikající pedagog, ale též konstruktér
zajímavých řešení některých astronomických přístrojů a
pomůcek. Zemřel 20. září 1979 v Praze.

5. srpna 1881 - před 100 lety se narodil Dr.h.c. C. F.
Baeschlin, profesor Spolkové vyso,ké školy technické
(ETH) v Curychu. Významný geodet světové úrovně a vý-
značný pedagog, který vychoval několik generací geodetů
a fotogrammetrů. Bohati1 byla jeho publikační činnost a
činnost veřejná, zejména na poli mezinárodním. Ta byla
oceněna jeho jmenovi1ním čestným prezidentem Mezini1-
rodní geodetické a geofyziki1lní unie. Byl ve styku s čs.
geodety. Zemřel 7. prosince 1961 v Curýchu,

3. září 1881 - před 100 lety se narodil v Kolíně doc.
Ing. Gustav Vejšícký, dlouholetý externí pracoV'ník Vys.
školy spec. nauk ČVUT v Praze. Od r. 1922 přednášel
"Dějiny měření a zeměměřictví". Jeho zi1sluhou byl vzbu-
zen zi1jem o h'istorii zeměměřictví. které věnoval též
několik svých prací. Zemřel 21. prosince 1927 v Praze.

12. září 1881 - před 100 lety se narodil v Cyrilově
u Vel. Meziříčí Ing. Frantiiiek Bárta, který pracoval od
r. 1903 v různých kat. měřických úřadech, potom v OÚGK
a v Geodézii, n. p" Birno, jako výkonný zeměměřič plných
75 let a vychoval tři generace technických odborníků na
úseku EN. Zemřel 19. října 1978.

23. září 1901 - před 80 lety zveřejnil Dr. Carl Pulfrich,
vědecký pracovník zi1vodů Carl Zeiss v Jeně, konstrukci
nového přístroje stereokompar6toru, využívajícího ste-
reoskopického principu pro fotogrammetrické účely. Tím
dal zi1klad stereofotogrammetrii.

1861 - před 120 lety se narodil zakladatel ondřej ov-
ské hvězdárny Josef Jan Frič. Byl synem zni1mého revo-
lucionáře J. V. Friče. J. J. Frič zakoupil od ondřejovské
obc81pozemek, kde postupně budoval od r. 1898 na vrchu
Zalově observatoř. Roku 1928 daroval J. J. Frič hvězdi1rnu
sti1tu. V observatoři působili středoškolštf profesoři Fran-
tišek Nušl a Bohumil Mašek. J. J. Frič spolu s prof. Nuš-
lem zkoustruQIVali na observatoři řadu původních pří-
strojů pro geodetickou astronomii, zejména cirkumze-
nitál.

1931 - před 50 lety zkonstruoval významný sovětský
optik M. M. Rusinov první širokoúhlý fotogrammetrický
objektiv velmi progresívních parametrů, se zorným
úhlem 100".

1951 - před 30 lety změnil ni1š odborný časopis ni1zev
ze Zeměměřického obzoru na Zeměměř'fctví a jeho náplň
byla přizpůsobeoo novým zákonným opatřením a pokro-
kovému politickému vývoji.
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Po ťažkej chorobel zomrel dňa 22. októbra 1980 Ing. JUDr.
Pa.vol P a I' o b e k, nositel štátneho vyznamenania Z a
z a s 1u h Y o v Ý s t a v b u. Posledná rozlúčka so zosnu-
lým bola 25. 10. 1980 na bratislavskom cintoríne v Slá-
vičovom údolí.
Narodil sa 8. 2. 1910 v Kokave nad Rimavicou, okres

Lučenec. Do štátnej zememeračskej služby nastúpil v ro-
ku 1950 na SJovenský zememeračský a kartografický
ústav v Bratislave. V rokoch 1954-1956 bol vedúcim
sekre,tariátu na Správe geodézie a kartografie na Sloven-
sku. Po rozčlenení Geodetického, topografického a kar-
tografického ústavu v Bratislave (na Geodetický a Kar-
tografický a reprodukčný ústav - GŮKRÚ) bol 1. 1. 1957
menovaný riaditelom KRŮ v Modre-Harmónii (od roku
1963 v Bratislave), z ktorého bola v roku 1968 vytvore-
ná Kartografia, n. p., Bratislava, a od roku 1970 Sloven-
ská kartografia, n. p., Bratislava (SK). Funkclu riadi-
tela vykonával do 31. 12. 1969. Od 1. 1. 1970 do 15. 3. 1970
bol poverený vedením SK. Od 16. 3. 1970 do 31. 10. 1971
pracoval ako ve,dúci personálneho a právneho oddela-
nia na Slovenskej správe geodézie a kartografie.
Ing. JUDr. P a I' o b e k dvojnásobné vysokoškolské

vzdelanie ukončil popri zamestnaní v rezorte geodézie
a kartografie, a to právo v roku 1953 a lnštitút národo-
hospodárskeho plánovania na Vysokej škole ekonomic-
kej v roku 1957. Bol aktívnym účastníkom Slovenského
národného povstania. V roku 1966 mu bolo udelené štát-
ne vyznamenanie "Za Zásluhy o výstavbu". Zaslúžil sa
o organizačné dobudo.anie a rozvoj kartografie na Slo-
vensku.
Lúčime sa s Ing. JUDI'. Pavlom P a I' o b k o m a slo-

vami nezabudneme dakujeme mu z úprimného srdca za
jeho prácu. Cest jeho pam'iatke.

PŘEHLED ZEMĚMĚŘICKÝCH
ČASOPISŮ

przegllld geodezyjny, Č. 9-10/80

Rezoluce XXVII. sjezdu delegátů Polské geodetické spo-
lečnosti, ~daňsk, 17. 5. 1980, s. 315-317.
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Klopotowski, T.: Geodetická služba rolnickému resortu
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až 323.

tak, M.: XXVII. sjezd delegátií Polské geodetické společ-
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Zglitíski, A.: Ceny předsedy Hlavního úřadu geodézie a
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až 332.
Siporski, L.: Měření mikrovlnným dálkoměrem SIAL MD
60 v přírodě, s. 332-335.
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cheometrů. Část 1., s. 366-371.

Kada;, R.: Vyrovnání s odlehlými měřeními, s. 371 až
375.

Orzechowskz, S.: Několik úvah k "Technickým směrni-
cím modernizace evidence nemovitostí", s. 375-377.

Cymerman, R.: Program likvidace neproduktivních po-
zemků na příkladě elblagského vojvodství, s. 377-379.

Piekarski, E.: Konturové snímání obsahu leteckých
snímku pro potřeby úpravy lesŮ, s. 380-381.

Pr6szyf1.ski, W.: Řešení nezávislých realizačních sítí
s podmínkami pro opravy vytyčení, s. 382-384.

Cza;a, T.: Určení prostorové polohy osy otáčení rotují-
cích objektů pomocí teodolitu, s. 384-389.

Gw6idZ, T.: Geodetická inventarizace továrních hal
v procesu modernizace prilmyslových závodů, s. 390
až 395.

Piasecki, M. H.: Nové zařízení PM-l pro přenos bodů,
s. 397-398.

Bernasik, T.: Problémy zavádění metod pozemní foto-
grammetrie v Polsku, s. 398-399.

Smolka, M.: vývoj základního geometrického a kine-
matického systému teodolitu, s. 400-402.

Wolny, B.: Pionýři ze Štětína, s. 403-405.
Beluch, T. - Tatarczyk, T.: Pl'ehled elektronických ta-
cheometrů. Část II., s. 405-411.

Pietrzniak, T.: Automatizace procesů zpracování map
velkých měřítek, s. 412-413.

Krzeszowski, M.: Metoda měření polohy skutečné osy
souboru kolejí, s. 414-417.

Gralak, A. - Piasek, Z.: Evídence geotechnických důl-
ních děl - základ zpracování tematické a současně
digitální mapy podloží pro stavby, s. 417-419.

Baran, P. - Grala, M.: Určení výchylky budovy meto-
dou úhlového protínání, s. 419-420.

Glowacki, W.: Transformace souřadnic bez deformace
kartezianského prostoru, s. 421-423.

Dqbrowsk/, Wl. - Wan/c, A.: Prototyp nástěnné geo-
detické značky, s. 424-425.

Dmitriev, W.: Geodetické technickohospodářské práce
v údolí řeky Noteci, s. 426-429.

Gorczyf1.ski, G. - Kasprzycki, K.: Geodézíe v bielsklém
vojvodství, s. 431-433.

Dudek, Zb.: O spolehlivosti minipočítačových systé-
mů, s. 436-437.

Wilary, B.: Minipočítačový systém GEO 20 v Krajském
geodetickém podniku ve Varšavě, s. 437.
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528:377[457.10) ,,1951/1981"
DVOŘÁK, J.
30th Annlversary or Proresslonal School for Surveyors
ln Prague, the Holder or the "Merlts for Bulldlng up"
Order
Geodetický a kartografický obzor, :!7, 1981, No. 8,
pp. 205---207, 1 fig.
HIstory of the Professlonal Schoul for Surveyors ln
Prague. A meanlngful share of the school on an Increa-
se of the professlonal sklll 01 technlcal speclallsts. The
development of study and ils orms and partlclpatlon of
the school on ralslng the level of Czechoslovak geo-
desy.

[52B:377( 437.10) 1: [69:377 [437.222)] ,,1951/1981"
]UNGMANN, V.
30 Years of Collaboration wlth the Professlonal School
for Surveyors ln Prague
Geodetický a kartograJlcký obzor, 27, 1981, No. 8,
pp. 208-209
The development oi studylng geodesy on the Bulldlng
Professlonal School ln Brno and the cooperatlon of thls
school wilh the Professlonal School for Surveyors ln
Prague.

[092 ]371.1/.2: [528:377( 437.10)]
MASIN, Z.
How We Have InlUated
Geodetický a kartografický obzor, 27, 1981, No. 8,
pp. 209-210
Memorles of the flrst members of the teachlng stalf
of the Professlonal School for Surveyors ln Prague and
atmosphere, ln which teachers have been worklng.

[528:377[437.10) I:371.2(091)
ROULE, M.
They Lead the Way to Us
Geodetický a kartograflcký obzor, 27, 1981, No. 8,
pp. 211-212, 1 flg.
Memorles of one of the flrst students of the Professlo-
nal School for Surveyors ln Prague of members of the
teachlng stalf and forms of glvlng tha lessons on thls
school.

69.02:514.8
HERDA, M.

Géométrle ďun élément de construcUon
Geodetický a kartografický obzor, 27, 1981, No. 8,
pages 193-197, 8 llIustratlons, 17 blbllographles
Déflnltlon de I'ělěment de constructlon du pOlnt de vue
gěométrle, expllcatlon de la conceptlon paramétre géo-
métrlque et espace de tolérance. Dlfférents procědés
de détermlnatlon de la forme et des dlmenslons et leur
évaluatlon.

528:681.3.01
VALIS, J.
Fondements théorlques de crlíaUon de la base des
données glíodlíslques
Geodetický a kartografický obzor, 27, 1981, No 8,
pages 198-203, 2 llIustratlons, fl blbllographles
Prlnclpes thěorlques fundamentaux pour crěatlon de
la base des données du systéme automatlsé ďlnforma-
!ions dans le ressort de la géodésle et cartographle.
Sltuatlon de la base des données dans le systéme,
fonction de la base des donněes, but de la créatlon
de base des données géodéslques et cholx de localltěs
destlnées II étre lncorporées dans la base des dononées
géodéslques.

528.063.3: [347.235.11:34]
LETOCHA, K.

Snr les changemeuts des conlenances des terralns du
cadastre
Geodetlc.ký a kartografický obzor, 27, 1961, No 8,
pages 203-204, 3 blbllographles
Idées pour la solutlon des problém(.s émanant de,
contenances des terralns dans le cas, ou Intervlent
un changement de ces contenances pour ralsons ďem-
plol ďun autre procédé de détermlnatlon, que celul
ďorlglne. Appllcatlon de la modlflcatlon jurldlque ac-
tuelle du cadastre pour les contenances des terralns
du polnt de vue de leur caractére obllgato!re.

528:377[457.10) ,,1951/1981"
DVOŘÁK, J.
30 années ďelltlstence de I'Ecole Moyenne Industrlelle
ď Arpentage ji Pregue, dlícorée de la dlstlnctlon "Pour
mérltes ďédlflcatlon"
Geodetický a kartograflcký obzor, 27, 1981, No 8,
pages 205-207, 1 iIlustratlons
H!stolre de l'Ecole Moyenne Indus'rlelle ďArpentage
II Prague. Partlclpatlon Importante de I'école II la
crolssance de nlveau professlonnel des eadres technl-
ques moyens. Evolutlon de I'enselgncment et des for-
mes et partlclpatlon de l'école II la formatlon du nl-
veau de la géodésle tchécoslovaque.

[528:377[437.10) J: [69:377 (437.222) 1,,1951/1981"
]UNGMANN, V.
30 années de coopératlon avec I'Ecole Moyenne Indu·
strlelle ďArpentage ji Prague
Geodetický a kartografický obzor, 27, 1981, No 8,
pages 208-209
Evolutlon de l'enselgnement ďarpentage II l'Ecole
Moyenne lndustrlelle du biltiment II Brno et coopéra-
Uon de cette école avec l'Ecole MLlyeune lndustrlelle
ďArpentage II Prague.

[092 )371.1/.2: [528:377 (437.10) I
MASIN, Z.
Comment on a débuté
Geodetický a kartografický obzor, 27, 1981, No 8,
pages 209-210
Famlllarlsatlon aveo le profll humaln des premlers
membres du personnel enselgnant de l'Ecole Moyenne
Industrlelle ď Arpentage a Prague et mllleu oíl lIs ont
travalllés.

[528;377[ 437.10) 1 :371.2[091)
ROULE, M.
IIs furent pour nous un modele et olltemple
Geodetický a kartograf.lcký obzor, 27, 1981, No 8,
pages 211--212, 1 lllustratlons
Souven!rs décrlts par un des premiers étudlants de
I'Ecole Moyennc Industrlelle ďArpentage II Prague
lllustrant les membres du personnel enselgnant et les
formes ďenselgnement dans cette école.
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()BNOSTI

V první části přináší kniha úvod do teorie pravděpodobnosti a
matematické analýzy; výklad používajíci aparát matematické
analýzy a Iineárnr algebry dovoluje při poměrně molém rozsahu

zpracovat velké množstvr poznatků. Druhá část obsahuje me-

todické poznámky k látce vyložené v· prvnr části a různé doplň-
ky odborného charakteru.

Z OBSAHU.
Stručný kurs teorie pravděpodobnosti

,. Diskrétni prostor elementárních jevů

• Podmrněná pravděpodobnost. Nezávislost
• Náhodné veličiny o>jejiéh základní charakteristiky

• Cebyševo~a nerovnast. Zákon velkých čísel
,. Bernoulliovo schéma. Poissonova věta

• Statistické testováni hypotéz
,. Rozdělenf náhodných veUčin

• Centrální Iimitnf věto a jejf užiti
,. Výběr. Odhad parametr6

• Obecný lineární model spojený s normálnrm rozdě-
lenfm chyb pozorovánío. Dalšr ulití metody nejmenších čtvercQ

. Teoretické a metodické poznámky

Slrokému okruhuzájemc6 t rad fn!en9r6, vedeckých prooovnfktJ

a posluchač6 technických :ipffrodovědeckých fakult vysokých
škol.

Zde odstflhnl.~e a potlete- na adresu SNTL - Nakladatelstvl technickě llteratury, odbytově odděleni,
Sl*418D651, 11302 Praha 1

OBJEDNACI lISlrEK
Objednávám(e) závaznl


