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Poznatky Z výpočtu hlavných
geodetických úloh na počítačoch

Využitie výpočtovej techniky v geodetickej praxi
našlo najrozsiahlejšie uplatnenie v. hromadných výpočtoch a pri hromadnom spracovauí dát, ako sú
napr. technickohospodárske mapovanie a evidencia
nehnuteIností. To sposobilo, že táto oblasť je z teore·
tického, ale najma z technologického hfadiska najlepšie prepracovaná. V oblasti spracovania menej
frekventovaných úloh geodetickej praxe, napr. z oblasti vyššej geodézie je už menej praktických skúseností. V literatúre [4] a [5] podali autori riešenie
hlavných geodetických úloh metódou numerickej
integrácie.
Využitie výpočtovej techniky pri riešení sférických,
resp. sféroidických úloh geodézie má, tak ako každá
iná oblasť, svoje špecifické problémy. V predloženom
článku sú niektoré tieto otázky riešené na príklade
hlavných geodetických úloh (HGÚ) na Krasovského
elipsoide. V článku sa sleduje predovšetkým otázka
matematickej formulácie úloh z aspektu vhodnosti
využitia samočinného počítača, posudzuje sa vhodnosť programovacích jazykov a počitačov pre podobné
typy úloh. Pre rozne dlhé geodetické čiary sa porovnáva dosiahnutá presnosť výsledkov. Praktické riešenie úloh na počitačoch, ktorých výsledky v článku
uvádzame, bolo vykonané v rámci diplomovej práce
[U] na Katedre geodetických základov SVŠT.

. 2. K problematike výpoětu hlavných
geodetických úloh
Pod 1. HGÚ rozumieme výpočet zemepisných
súradnic koncového bodu geodetickej čiary P2 (lp2' .1.2)
;a jej azimutu A2 v tomto bode, ak poznáme zemepisné súradnice počiatočného bodu PI (lpI' )'1)' dížku
geodetickej čiary 8 a jej azimut AI v bode PI. Pod
II. HGÚ rowmieme zasa výpočet dížky geodetickej
čiary 8 a azimutov AI a A2 v jej koncových bodoch
PI a P2, ktoré sú dané svojimi zemepisnými súradnicami.
Z literatúry [1], [7], [10], sú známe viaceré matema·
tické formulácie rieše~ia HGÚ. Štruktúra a vefká
operačná rýchlosť, s akou počitač vykonáva aritmetické operácie, umožňuje využitie aj takých metód,
ktoré na mechanických počitacích strojoch pre vefký
počet úkonov nie je možné riešiť. Pre počítač sú
vhodné metódy a formulácie, ktoré majú jednoduchú
logickú štruktúru, pričom počet elementárnych cyklic.
ky sa opakujúcich aritmetických operácii nie je rozhodujúci. Z geodetického hradiska je pritom doležité,
aby zvolená metóda rielíenia zaručovala žiadanú
presnosť výsledku.
Podfa takýchto úvah boli vybraté 4 sposoby riešenia HGÚ, ktoré v dalšom stručne charakterizujeme.
V niektorých pripadoch uvedieme vieobecnú formu-

láciu a niekde poukážeme len na literatúru. Z literatúry boli prevzaté aj priklady, riešené "klasickým"
sposobom. Výsledky nášho výpočtu sa potom po.
rovnávajú s prevzatými výsledkami najma s ohfadom
na dosiahnutú presnosť.
Z teoretického hfadiska je zrejmé, že HGÚ možno
riešiť na guli, resp. na fubovoInom rotačnom elipsoide.
V našom. príspevku uvádzame riešenie na elipsoide
Krasovského. Pokiaf ide o sposoby riešenia, sa v odbornej literatúre ([1], [7], [10]) rozne postupy v závislosti na dížke geodetickej čiary, matematického
sposobu odvodenia vzorcov, presnosti výpočtu i po.
užitej krivky. S ohfadom na dížku geodetickej čiary,
ktorá má rozhodujúci vplyv na sposob riešenia,
zauživalo sa pri riešení I.IGÚ rozdelenie na krátke
vzdialenosti (do 100 km); stredné vzdialenosti (do
1000 km) a na vefké vzdialenosti (nad 1000 km).
Toto rozdelenie je zachované i v našom príspevku.

3. Riešenie hlavných geodetických úloh
3.1. Riešenie

1. HGÚ na malé vzdialenosti

Pre riešenie 1. HGÚ na malé vzdialenosti je použitý
priamy sposob pomocou geodetickej čiary na elipsoide.
Rozvoj do radov je vykonaný podfa počiatočného
argumentu. Ide o Legendreovo riešenie, kt,oré v našom
pripade sa upravilo na počítač MINSK 22 v progra.
movltcom jazyku MAT 4 ([3]).
Matematická formulácia vychádza z diferenciálnych rovníc geodetickej čiary s.
ds.cos A = M.dlp
d8 . sin A = N. cos lp. dA
d A = sin lp.d"
Tieto vzťahy, platné pre diferenciálny element geo.
detickej čiary, je možné použiť iba do dížky 200 m.
Hodnoty hfadaných vačších rozdielov zemepisných
súradnic a azimutov sa menia s dižkou 8 a sú jej
funkciami. K ich určeniu použijeme rozvoj do MacLaurinovho radu a pre deriváciu uvážime lp = lpI;
A = AI pre bod s = O.

Lllp = -dlp]

8

d8

LI"
LlA

8=0

d"]

= _.

ds

= -dAl
dB

8

-2

-

8=0

+ -d:182
2

8

.=0

s
=0

2
2

,,]

-2
8

.=0

+ -d2Al
d82

1
+ d "l

2

+ dds2lp]
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3

-

8
6

+ ...

S3
-

+ ...

=0

3
-3

2

=0

3

d lp
d8

+-3

=0

3

-82 + -dd8A]

3 .• =0

6

3

-86 +
(2)

Konvergencia radov (2) je závislá na dÍžke geodetickej
čiary. Čim je krivka dlhšia, tým je konvergencia
pomalšia a pre vefmi dlhé krivky konvergencia
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prestáva ([1]). Napr. pre
určiť až piatu deriváciu.

Abelovič,

8

do 70 km bolo potrebné

Prvé derivácie predstavujú vzťahy (1). Druhú až
n·tú deriváciu odvodíme postupne z prvej podla
literatúry [7]. Podstata našej úpravy pre počítač
spočíva vo vyjadrení hodnot opakujúcich sa vo vý.
počte. Tieto vopred vypočítame a v ďalšom používame ako konštanty. Pre daný prípad sú to hodnoty:
a2_ b2
e'2=- __

b2

V2

=

1

v

= -V

u

=-

c

+

Vališ,
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Poznatky z vypočtu hlavnych
geodetických úloh na počitačoch

Preto v našej úprave prvky často sa opakujúce boli
počítané najprv samostatne a v ďalšom výpočte
vystupujú ako konštanty. 8ú to hodnoty e'2, r;2, t,
V, c podra vzorcov (3) a ďalej vzorce (5)
C

M=ya

qJ=

N=~

A=

V

qJI

+ qJ2
2

AI

-+- A2
2

LlqJ = qJ2 - qJl
LlA = A2 - AI

(5)

1]2

Výsledky výpočtu sú v tab. 2.
Rozdiel vo výpočte je vysvetlitefný počtárskymi
chybami zo zaokrúhfovania prevzatých výsledkov,
keďže presnosť vypočítaných hodnot je (5.10-6)".
Presnosť, výsledkov možno zvyšovať použitím počítačov pri vhodnej matematickej formu lácii po určitý
stupeň.

.A

.8.Bln

V
.8.COS

A

C

Zavedením konštánt (3) sa zjednodušia vzťahy pre
odvodenie derivácií a zefektívni sa číselný výpočet
na počítači.
Po úprave rovníc (2) podla naznačeného postupu
boli výpočtom
dosiahnuté
výsledky
pre 8 =
= 57478,983 m zostavené v tab. 1.
Prevzaté výsledky v tab. 1 sa vypočítali Legendreovou met6dou dvorní sposobmi. Raz pomocou
tabuliek Tárczy-Hornoch-Christov,
druhý-krát
logaritmicky v úprave Izotova.
Výsledky z riešenia
oboch sposobov sú zhodné, preto ich uvádzame len
raz. Z tab. 1 vidieť, že výsledky prevzaté sa vypočítali
s presnosťou rádove o jeden stupeň nižšou, ako výsledky naše. Rozdiel hodnot (pri presnosti výpočtu na
počítači (5.10-6)")
potom predstavuje
počtárslm
nepresnosť zo zaokrúhlovania
posledného miesta
prevzatých hodnot.
3.2. Riešenie

t,

6/1975

II. HGÚ na malé vzdialenosti

Na výpočet II. HGÚ na malé vzdialenosti je použité
priame riešenie pomocou geodetickej čiary na elipsoide podra stredného argumentu. Ide o Gaussova
riešenie stredných širok, upravené pre počítač MIN8K
22 v programovacom jazykll MAT 4.
Podstata riešenia spočíva v použití mysleného
pomocného bodu P m (qJm, A",), ležiaceho presne v strede
geodetickej čiary. Na odvodenie vzťahov sa použije
Legendreov rozvoj (2) pre obe strany krivky ([1],
[7]), ktorých vzájomným odčítaním dostaneme

Úprava rovníc (4), známa z literatúry {[7]), sa na
výpočet na počítačoch ukázala ako nie najvhodnejšia.

Pozn.: Spósoby výpočtu, uvedené v predchádzajúcich
kapitolách 3.1 a 3.2 na malé vzdialenosti, je možné
použiť aj na rieěenie HGÚ na stredné vzdialenosti primeraným rozěírením počtu členov radu. Je zrejmé, že
spósoby rieěenia na verké vzdialenosti, možno použiť aj
na stredné vzdialenosti tým skór.

3.3. Riešenie

I. HGÚ na velké

vzdialenosti

Riešenie I. HGÚ na veTké vzdialenosti je priame
riešenie pomocou geodetickej čiary na elipsoide
s použitím eliptických integrálov. ,Ide o Besselovu
metódu, ktorú sme upravili pre počítač IBM 360/40
v programovacom jazyku FORTRAN IV. Matematická formulácia, vychádzajúca z použitia eliptických
integrálov, pre svoju zložitosť a rozsiahlosť nedovoTuje popis v našom článku. Odvodenie vzťahov je
podla [7] a [10] a ich úprava pre počítač v [9].
Podla tohto postupu bol riešený prípad I. HGÚ
pre dížku geodetickej čiary 8 = 14700,00 km. Výsledky z nášho výpočtu i prevzaté z literatúry sú v tab. 3.
Tab. 3 potvrdila správnosť hodnot prevzatých
i vypočítaných v medziach svojej počtárskej presnosti. Vyššia presnosť hodnot vypočítaných na počítači bola dosiahnutá použitím ďalších členov rozvoja
eliptických integrálov, ČO umožnila velká kapacita
počítača. V tomto smere treba tiež vidieť aj ďalšie
možné zvyšovanie počtárskej presnosti výsledkov.
3.4. Riešenie

II. HGÚ na veTké vzdialenosti

Na riešenie II. HGÚ na veTké vzdialenosti je
použité priame riešenie pomocou geodetickej čiary na
elipsoide s použitím eliptických integrálov. Ide teda
znova o Besselovu metódu, aplikovanú na počítač
IBM 360/40 v programovacom jazyku FORTRAN IV.
Matematická formul6,cia, vychádzajúca z použitia
eliptických integrálov, známa z literatúry [7], použila
sa na vyčíslenie v úprave podla [9]. Uvedeným sposohom sme vypočítali predchádzajúci príklad. výsledky sú zostavené v tab. 4.
Rozdiely hodnot v tab. 4 vznikli v dosledku nepresnosti vstupných hodnot pre II. HGÚ, za ktoré
sme uvažovali prevzaté hodnoty z tab. 3, získané
riešením I. HGÚ klasickým sposohom. Ten istý
výpočet pri uvážeiIí za vstupné hodnoty "vypočítané
hodnoty" z tab. 3 znížil rozdiely rádove na 5.10-5,
čo svedčí o správnej formulácii a vyčíslení úlohy
i vyššej presnosti výpočtu.
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hodnoty prevzaté

48 33' 52,4932"
18 40' 43,1735"
335 39' 35,247"

\

0

!p.

A.

0

0

A.

I
Ai

A,
8

hodnoty prevzaté

!P.
A.

279 07' 50,448"
98 42' 19,481"
52 618,1578 m

48
166
317

0
0

0

18' 21,741"
37' 29,729"
38' 52,023"

8

116 00' 00,000"
317 38' 52,022"
14 700 000,000 m
0

0
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hlavných

hodnoty vypočítané

· .. 52,493 14"
· .. 43,17353"
· .. 35,246 90"

I

rozdíel

+0,00006"
-0,00003"
+0,00010"

II

hodnoty vypočÍtané

rozdiel

-0,001 08"
-0,00109"
+0,00090 m

· .. 50,449 08"
· .. 19,482 09"
· .. 618,15690 m

0

hodnoty prevzaté

Ai
A.

I

0

hodnoty prevzaté

A.

I

výpoč1u

I

hodnoty vypočitané

I

rozdiel

-0,00001"
-0,00043"
+0,00009"

... 21,74101"
· .. 29,729 43"
... 52,022 91"

hodnoty vypočitané

rozdiel

· .. 00,000 43"
· .. 52,022 64"
... 00,000 33 m

-0,00043"
-0,00064"
-0,00033

o

R2 - R2 - J2
RI-R1-J1
R -R-J

Rl-Rl+60
R - R -1

R2' R2+bO

R2 - R2-60

RI - RI- 1

RI

=

R

RI

B

J

JI

RI + I

U

R1- RI-bO
R - R +1

"

I

A
R2sR2+J2
RI-R1+J1
R-R+J

m

R2
J2
.~.-

V práci [11] sa uvádza problematika aplikovaná tiež na
- výpočty vykonané na elipsoide
Hayford, Bessel,
- riešenia oboch HGÚ na stredné
a velké vzdialenosti na guli počítačom ODRA 1013 v programovacom jazyku ALGOL-60,
- vzájomné porovnanie dosiahnutých výsledkov.
Výsledky týchto úloh nedokumentujeme číselnými príkladmi, ale
v ďalšom spomenieme len niektoré
poznatky z riešenia, ktoré by mohli
byť pre čitatela zaujímavé. Predovšetkým treba uviesť, že výpočet
na guli počítačom ODR,A.1013, kde
vstup a výstup umožňuje 8 platných
miest, dosahuje presnosť nižšiu; rádove - 0,01".
Programové vybavenie počítača
sovietskej výroby MINSK 22 nie je
pre daný typ úloh najvhodnejší.
Táto okolnosť je v našom prípade
čiastočne riešená tým, že súčet a
rozdiel uhlov sa vykoná priamo
v šesťdesiatinnej sústave vstupom
D podia vývojového diagramu, znázorneného na obr. 1. Toto umožňuje
dosiahnuť požadovanú presnosť a jej
zvýšenie spojením počítača s potrebným počtom členov rozvoj a radu.
Počítač IBM 360/40 je počítač s verkou kapacitou pamati, vhodný na
všetky druhy technických výpočtov
vačších rozsahov s vysokou presnosťau. Na riešenie daného typu úloh
matematickej
geodézie je vermi
vhodný.
Systém automatického
programovania MAT 4 je symbolická
kódová sústava, určená prevážne na
úlohy z oblasti hromadného spracovania dát. Je jazykom strednej
úrovne, dostatočne vzdialený od základných programov, nahradzujúcich jednu strojovú inštrukciu inštrukciou symbolickou. Jeho vypracovanie je záslužným prínosom
čsl. technikov k všestrannému využitiu počítača MINSK. Na výpočet
HGÚ a ostatných úloh matematickej
geodézie by bolo vhodnejšie spojenie počítača MINSK 22 a jazyku
FORTRANIV.

Programovací jazyk FORTRAN IV je jedným zo
základných programovacích jazykov pre vedeckotechnické výpočty. Séria príkazov a popisov umožňuje zápis algoritmov riešených problémov, ktoré
. obsahujú velký počet číselných operácií. Jeho výhoV článku sú stručne uvedené sposoby riešenia,
dou pre geodetické úlohy je použitie dvojnásobnej
ktoré majú všeobecnejšie použitie najma s ohTadom presnosti a na takéto úlohy sa ukázal najvhodnejna matematickú formuláciu.
ším.
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Súčasná výpočtová technika, včítane nami POUZItých počítačov MIN8K 22 a IBM 360/40, dosahuje
vysokú úroveň. Využitie širokých možností počítačov v plnej miere vyžaduje hfadanie, resp. úpravy
najvhodnejších matematických formulácií. V tomto
vidíme aj ďalšiu možnosť uplatnenia výpočtovej techniky v geodézii i prínos nášho článku pre prax.
V súlade s celkovým trendom zavádzania počítačov do geodetickej praxe a výuky geodézie je výhodné
ich plné využívanie aj v takých úlohách, ktoré nie sú
v súčasnej praxi vefmi časté, ale zato náročné na
počtárske spracovanie. Ďalšou prednosťoll takéhoto
postupu pri riešení HGÚ a iných úloh vyššej geodézie
je možnosť zvyšovania presnosti výpočtu prakticky
bez zvýšenej fudskej námahy a ekonomických strát.
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Lektoroval:

Tvorba digitálních účelových map
velkého měřítka a hlavní oblasti
jejich využití

Prof. Ing. Vladislav Hojovec, CSc.,
ČVUT v Praze

Ing. Miroslav Herda, CSc.,
Výzkumný ústav geodetický, topografický
a kartografický v Praze

V r. 1974 byla ve VÚGTK Praha v rámci státniho výzkumného úkolu, zaměřeného na informační
systém geodézie a kartografie, dokončena metodika tvorby digitálních účelových map velkého
měřítka [1] a byly zpraoovány potřebné technologie [2]. Ověřovací zkoušky prokázaly, že tato
metodika, vedoucí k úplnému digitálnímu vyjádření
účelových map velkého měřítka a k jejich komplexnímu využití, je současnými zařízeními pro
zpracování dat a automatickou krp.sbu běžně využitelná a bylo také přikročeno v několika lokalitách k její realizaci.
Úplným digitálním vyjádřením se zde rozumí
mapa, odpovídající definici podle 2. návrhu výkladového sllOvníku pro oblast mapování [3], podle Illíž "digitální mapa je mapa s číselným vyjádřením svého obsahu, který je možno prostřednictvím výpočetní a zobrazovací techniky zpětně
graficky znázornit nebo jinak účelově využít, při
čemž záznam se pořizuje buď početním zpracováním měřických údajů nebo digital1zací mapy a je
trvale uložen na vhodném pamětovém médiu (např.
magnetické pásce) ". Ve shodě s touto definicí je
digitální záznam na magnetické pásce podle uvedené metodiky svébytný a grafický výstup, tj. mapó
v grafické formě, je pouze jedním možným výstupem, možno uvést doplňujícím, nebot hlavním výstupem jsou tištěné údaje buď úplné nebo v omezeném rozsahu z hlediska zájmu. V současné době
není názvosloví v tomto úseku mapování ustáleno

a jako digitální se označují i mapy, odpovídajícl
definici číselné mapy podle [3], což je "pův.1dní
mapa pořízená na podkladě číselných údajů, jéž
jsou obvykle dokumentovány a umožňují obnavit
originál mapy při jeho ztrátě nebo zničení", přičemž grafický obraz je doplněn seZlllamem souřadnic. Ani údaj o spojlování podrobných bodli podle [4] nepostačuje k naplnění definice digitální
mapy, nebot chybí údaj o významu čar a mapových ZIllaček.
Účelovými mapami velkého měřítka jsou podle
uvedené metodiky jednak standardní mapy - technická mapa města a základní mapa závodu (sídliště apod.) podle [5] - a jednak mapy, pro
něž není vydán předpis, jako mapové podklady
velkého měřítka pro projektování staveb, a pro
různé evidence (evidence podzemních a nadzemních vedení v městech, evidence městských komunikací apod.).
Za velká měřítka se ve shodě se zpracovávanou
normou pro mapy velkých měřítek [6] považují
poměry 1:200 až 1:5000.
Charakteristika digitální formy
Uvedená metodika tvorby digitálních účelových
map velkých měřítek je charakterizována zejména
způsobem znázornění jednotlivých předmětů, tvořících obsah mapy, dále způsobem uspořádání předmětů mapového obsahu a způsobem záznamu na
I?agnetlckou pásku.
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obsaženy předměty mapového obsahu, které v terénu neexistují nebo jsou označeny jen měřickou
značkou, jako neznatelné správni a jiné hranice,
pokud se neuživaji k výběru, hranice ochranných
pásem chráněných oblastí, geodetické body, stavební územní flo,zhodnuti a stavební povolení popř.
situační údaje o projektovaných stavbách. V s u br e g i str u 3. 4 se uvádějí např. pri\.jezdy budovami a vjezdy na pozemky. Údaje o tvaru terénu
v r e g i str u 6 se ukládají ve formě kótovaného
plánu, v němž výškové body maji polohové určeni souřadnicemi.
R e g i str
7 zahrnuje
údaje
o všech plochách v mapované lokalitě z hlediska
druhu a užívání. V r e g i str u 8 jsou inženýrskogeologické údaje. kódované podle metodiky geologické mapy Prahy 1:5000. R e g i str 9 je určen
pro záznam o speciálních pri\.myslových zařizeních
a objektech, pokud nepatři do r e g i str u 3; třídí
se podle druhu hlavní výroby podniku nebo závodu.

Způsob znázornění předmětl1 mapového obsahu
odpovídá definici čárových map velkého měřítka.
Používá se systém lomových bodů kresby, které
se spojují většinou přímými spojnicemi, výjimečně
exaktními křivkami a dále systém mapových značek, pokud značky znázorňují předměty (značky
pro údaj o způsobu využívání pozemki\. a významu
čar apod. se neužívají). Význam kresby je zřejmý
z tištěných výstupi\..
Předměty mapového obsahu jsou uspořádány jednak podle druhu do mapových registri\. a subregistrů a zde ještě dále tříděny do skupin a podskupin, a to v rámci základních územních jednotek.
Ozemní jednotky se volí podle druhu mapy. U technické mapy jsou to katastrální území nebo listy
mapy 1:5000, u základní mapy závodu to jsou
správní nebo evdenční územní jednotky podniku
nebo závodu (závody, provozy, cechy, oddělení
apod.), u účelových map pro ri\.zné evidence to
jsou např. evidenční obvody ( u podzemních vedení I popř. městské obvody (evidence městských
komunikací)
apod.. Poloha předměti\. v dalších
územních jednotkách je součástí popisných údaji\.
o jednotlivých předmětech. Obecné schéma o devíti registrech a dalších subregistrech je zřejmé
z tab. 1. Další třídění uvnitř registrů a subregistra
podle skupin a podskupin je již součástí bližšího
označeni druhu a územní příslušnosti, tzv. il;lentifikátoru. Jako příklad je v tab. 2 uvedeno uspořádání sub registru 4.2 - podzemni vedení - pro technickou mapu města a evidenci podzemních vedeni
v městech. Di\.ležitou zásadou pro obsah mapy a jeho uspořádání je pružnost systému, použivat lze jen
registry a subregistry podle účelu mapy. a potřeb
uživatele a ostatní vynechat, a totéž platí o uspořádání v subregistrech, ovšem s přihlědnutim k di'lsledlků změn v programech.
.
K jednotlivým registri\.m je třeba
doplnit několik informaci. V r e g i str u 1 jsou uvedeny
hranice zájmových jednotek, které přicházejí v úvahu pro tříděni a výběr údajů. V r e g i str u 2 jsou

Digitální zpracování
Digitální mapa se zpracovává v následujfcich
třech etapách:
a) měření v terénu nebo pořízeni fotogrammetrických snimki\.,
b) výpočet souřadl'l.ic podrobných bodi\. kresby a
značek nebo numerické vyhodnoceni snímki\.,
c) sestaveni registri\. a uložení údaji\. na magnetickou pásku.
V etapách a J a b 1 se pracuje pod1e běžných
postupi\.. Vlastni digitální zpraoování, etapa c, se
provádí do formuláře o 80 sloupcl:ch (ve shodě
s děrným štHikem); používaji se 3 mirně odlišné
formuláře pro kresbu, značky a popisné údaje.
Sestavení formuláře
je jednoduché, pro každý
podrobný bod se použije jeden řádek formuláře,
opakující se údaje u téhož předmětu se dále neopisují, pořadi podrobných bodů ve flormuláři pro
kresbu určuje současně s několika doplňkovými
kódy zpi\.sob spojování bodi\., souřadnice a výšky
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1. POTRUBÍ
1.1 vodovod
1.2 teplo vod (parovod, horkovod)

1.3
1.4
·1.5
1.8

M.:

1. Objekty a zařízení městských podzemních vedení
(šachty, hydranty, šoupata
apod.)

kanahzace
plynovod, vzduchovod
produktovody
jiná potrubí

2. KABELY
2.6 elektrické silové
2.7 sdělovací
2.9 jiné
,
3. KOLEKTORY - POTRUBNI
KABELOVÉ KANÁLY
3.1 kolektory
3.2 potrubní a kabelové kanály

se nezapisují, počítač je rpřevezme ze seZ:lamu
souřadnic a výšek etapy b]. Při předpisování společných hranic a údajů pro jiné registry se zápis
rovněž ne8pakuje, použije se kód pro klopírování vyznačí se pouze údaj pro první a poslední bod
nebo zápis již předtím zapsané kresby nebo popisu.
Význam sloupců a způSiObzápisu je zřejmý z příkladu formulářů, v nichž jsou zapsány údaje o podzemním kanalizačním potrubí [evid. č. 01 v evidenčním obvodu 151004 - ulice Za Vackovem,
včetně tří vstupních a jedné větrací šachty].
Uložení údajů na magnetickou pásku se provede
děrováním zápisu ve formulářích a dalším zpracováním v počítači podle ukládacího programu.
Ukládací program i aplikační programy jsou zpracovány pro počítač Tesla 200 v jazyku Cobol, program pro kresbu je zpracován pro automatický
koordinátograf
Coragraph [7].
Digitální mapy lze zpracovat také digitalizací
využitelných mapových podkladů buď přepisem
měřených hodnot do zápisníků podle [4] a výpočtem souřadnic, nebo kartometricky,
sejmutím
souřadnic některým digitalizátorem, nejlépe z kartografickéhiO originálu popř. i z reprodukce mapy.
Při číselném zpracování se využije beze ztrát přesnost měření, ale předpis je často obtížný, někdy
je třeba doměřovat, neboť měřické postupy odpovídají obvykle jen grafické loonstrukci kresby. Kartometrická
digitalizace je podstatně rychlejší a
levnější, ovšem přesnost digitální mapy je limitována přesností původní kresby a nezjistí se
chyby pfivodní kresby.
Organizace .zpracování
Organizace zpracování a návaznost jednotlivých
prací s rozdělením na. práce v terénu a kanceláři

Tvorba digitálních
úi5elových
měřítka a hlavní oblasti

map velk~ho
;e;ich využití

Li Číslo evidenčního obvodu - název
ulice
1.2 Číslo vedení v evidenčním obvodu číslo kolektoru
1.3 Název a adresa správce nebo vnitropodnikového správce
1.4 Rok uložení - uvedení do provozu
1.5 Způsob uložení
1.6 Průleznost
2.1 Materiál
2.2 Rozměry
2.3 Tlak, napětí
2.4 Směr toku
2.5 S;pád
2.6 Učel, obsah (medium) nosič tepla uložení vedení, druh proudu
2.7 Počet vedení v rýze
. (v tvárnicové trati)
2.8' Počet žil v kabelu
2.9 Druh izolace
3.1 Typ vedení
3.2 Příslušnost ke kabelovému koridoru
4.1 Přesnost polohy a výšky vedení
4.2 Přesnost polohy a výšky zařízení ve
vedení
5. Podnikový pasport
6. Údaj o dalším průběhu vedení
6.1 Identifikátor označující pokračování
až trasy v sousedních evidenčních obvo6.2 dech .

je zř.ejmá z připojeného schématu tab. 3. Je zde
uvážena i možnost digitalizace využitelných mapových podkladů. Etapu zpracování registrů lze
zač'lenit do obou skupin prací; při zpracování v terénu se využije znalost situace u· terénních pral;ovníků, při zpracování v kanceláři lze využít méně kvalifikované pracovníky a pracovníky, kteří
nemohou pracovat v terénu, ovšem zpracování je
obtížnější a obsahuje obvykle větší počet chyb.
Provádění změn - aktualizace mapy
Údržba se provádí tak, že se pro všechny změněné a změnami dotčené předměty obsahu mapy
sestaví nové formuláře pro uložení údajů, a po
vyděrování se pomocí programu pro změny odstraní z původního záznamu změněné předměty
a' nahradí se novým záznamem. Při provádění změn
na pásce se pracuje s celými registry v celé územní jednotce, takže nevznikají místa bez záznamu
nebo naopak se nemfiže vyskytnout nedostatek
místa pro změněné záznamy.
Efektivnost digitálních účelových map
velkých měřítek
Při posuzování efektivnosti digitálních map je
třeba nejprve uvážit přednosti a výhody digitální
formy; v oblasti využívání digitální forma umožňuje:
a] rozšířit
prakticky bez omezení Obsah mapy
o všechny předměty a jevy podle potřeb Uživatelfi (obsah mapy v grafické formě je omezen podmínkami zřetelnosti kresby v závislosti
na měřítku, tlouštce a minimální vzdálenosti
čar apod.],
b] využít přesnost a podrobnost měření (mapování] beze ztrát [překonat omezení grafické for-
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Tabulka 3: Organizaoe

zpraoování

digitální

účelové mapy velkého měřítka

Terén
__ M_ě_ř_en_l_'
_a_s_b_ě_r_ú_d_a_ju_'
,j..

.

J

Digitalizace

využitelnýoh

map

-}

Předpis měřených a zjištěných údajů
z využitelných podkladů
Měřický náčrt
Způsob záznamu
-ruční
Zápisník
Způsob záznamu
- ruční
- zařízení pro záznam s děrnou nebo
ID agnetickou
páskou

Záznam měřenýoh a zjištěných údajů
Měřioký náčrt
Způsob záznamu
-ruční
Zápisník
Způsob záznamu
-ruční
- zařízení pro záznam s děrnou nebo
magnetiokou páskou

Zpraoování registrů
Způsob záznamu
-ruční
- psaoí stroj pro snímání znaků

I
---

,j..

1

--

I
Digitální

mapa na magnetioké

pásce

l

Výpočet souřadnio a výšek
Způsob záznamu
- seznam souřadnio a yýšek na děrné nebo
magnetické pásce

Sejmutí souřadnic z využitelných
podkladů
pomocí digitalizátoru
Způsob záznamu
- seznam souřadnic na magnetické pásce

Uložení úda' ů - di itální ma a na
--_I_m_a_g_n_e_ti_o_k_é_k_á_s_ce
__ g
p

_

j--ó>--- ~1_K_r_e_sb_a_(v_h_·b_o_v_o_ln_é_m_m_ěř_i_tk_u_a_r_o_z_sa_h_u_
~

i

Tištěné údaje z počítače
kontrolní výstup (úplný)
zájmové výpisy

a

my, dané přesnostt
podrobností grafické konstrukce a kresby v závislosti na měřítku),
c) využívat polohové a popisné údaje mapy postupy, obvyklými v bankách dat a informačních
systémech, tj. vytvářet libovolné sestavy a výpisy a vést mechanizovanou evidenci (katastr,
inventarizaci, pasport) o předmětech mapy (bez.
namáhavého sestavování kartoték na základě
grafické formy),
d) využívat možnosti automatické kresby, tj. kreslit v libOVlOlném měřítku, a lokalizOvat předměty mapy s požadovanou generalizací,
e) číselně a popř. již "i automa.ticky projektovat
stavby a kontrolovat
polohovou přesnost při
výstavbě a dokončováni
objektů.; pro účely
projektování digitální forma poskytne:
kresbu a údaje o libovolně omezené části území,
kresbu a údaje o libovolném předmětu mapového obsahu (stavebního objektu, podzemního
vedení apod.),
výběr libovolného polohového i výškového bodu mapové kresby.

Tyto údaje lze použít při číselném řešení projektových úloh ve vodorovné i svislé rovině (řešení základních
dispozic, optimálních
terénních
úprav apod., návaznosti na dosavadní objekty, identifikace překážek), dále při výpočtu vytyčovacích
prvků a po rea'lizaci k určení polohových a výškových odchylek skutečného provedení. K digitálním údajům o skutečnosti před výstavbou se
takto získají digitální údaje o projektu a posléze
o reralizaci.
Digitální forma účelových map velkých měřítek
tedy představuje novou, vyšší kvalitu mapy, která
překonává omezení grafické formy a umožňuje
využívat mapu daleko šířeji a intenzívněji.
V oblasti 2lpracování mapy umožňuje digitální
forma zvýšit míru automatizace,
neboť digitaUzace je základním automatizačním
prostředkem.
Ve spojení s digitálními elektronickými tachymetry se něautomatizované
úkony omezují na tv\1.rčí
a řídíc1 činnosti, z větší části neautomatizovatelné.
Dále je třeba uvážit nevýhody digitální mapy.
Hlavní nevýhodou je podstatně vyšší náklad na
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zpracovánI ve srovnání s grafickou mapou. Dále
je třeba jako u všech nových metod uskutečnit
potřebný zácvik pracovníků, neboť digitální forma
je pro smysly člověka nesrozumitelná
a tedy
i obtížnější pro Zlpracování. Pro odh'ad nákladů
~ze použit náklady na zpracovánI technicko-hospodářské mapy strojovým způsobem pro odpovídajícI
část obsahu a tyto náklady zvýšit o náklady na
dalšI obsahové složky a o vyššI pracnost zpracování registrů ve srovnání s předpisem kresby
pro THM. Tyto náklady se nepřímo snižují o úsporu živé práce, plynoucf ze zvýšenI míry automatizace.

[4] Ná'vod pro vedení měřického náčrtu a zápisníku měřených údajů ke strojovému zpracování. CÚGK 1971.
Návod ,pro vedení předpisu pro -kresbu a vý,po-čet
'výměr při strojovém zp'racování techniclkohospodářské mapy. CÚGK 1971.
[5] Technická ma-pa města - Návod. CÚGKG 1969.
Směrníce pro vyhotovení základní
ma,py závodu.
CÚGK 1971.
[6] Návrh CSN Mapy velkých měřítek (projednává se).
[7] WJTTINGEROVÁ, E.: Popi's programu a programová
dokumentace
digitální
technické
mapy
města.
VúGTK Praha 1974
[8] CÁLEK, J., ŠILAR, F.: Báze dat digitální technickohospodářské
mapy. Výzkumná zpráva č. 498/1972
VOGTK Praha.

Ze srovnání vyplývají předpoklady efektivnosti.
DigitálnI forma je proto u účelových map velkých
měřítek efektivní za následujIcIch předpokladů.:
a} intenzívní využívání ma;py; přichází v úvahu
zejména v prů.myslových podnicích se složitým
technickým zařízením uloženým v zemi nebo
mimo budlOvy, vyžadujícím častou údržbu nebo
rekonstrukci, a v podnicích s intenzívním využíváním volných ploch (evidence skladových
ploch} ve městech a podnicích při vedení evidence a pasportů podzemních a nadzemních
vedenI a komunikacI, při projektovánI staveb
a při postupné dokumentaci dokončené výstavby v závodech a sIdlištIch s postupným zpracováním základní mapy,
.
b} snadný přIstup k počítači a kreslicimu zařIzenI (podnikové počitače, počítače městského
informačního
systému, možnost používat terminály apod.),
c} možné omezení obsahu mapy jen na využívané
registry (evidence a pasporty),
d} při zajištění nutné údržby (u některých registrů. permanentní, u jiných v přiměřených lhůtách).

Do redakce

došlo dne 20. 2. 1975
Lektoroval: Ing. Josef Žampach, ČÚGK

Popsaná metodika byla zlmšebně ověřena na pěti listech
technické ma-py Prahy. Je za'vedena při tvorbě technické mapy Bra'tislavy u podzemních vedeni a dále v Chemiokýoh závodech CSSP Záluží, ~kde si podnik vkoope!laci s Geodézií, n. 'p., Liberec sestavuje na vlastním počítaoi Tesla 200 digitální mapu dosavadního
zá'vodu i
nově budovaného ,komplexu Petroohemie.
Ing. Josef Zampach

Literární ceny ČMT - SNTL za rok 1974
Dne 26. března 1975 byly na valné hromadě Ceské matice technické slavnostně uděleny ceny CMT a SNTL Nakladatelství
technické
literatury
za rok 1974. Tyto
ceny se každým rokem udělují za původní díla, která
významně pi'ispívají k rozvoji československé
vědy a
techniky.
I. cena 10 000 Kčs

Koncepce, zvolená pro digitální účelové mapy
velkého měřitka, se bHžI minimálnImu informačnImu systému či bance dat o území. Vzhledem
k předpokIadu tvorby těchto map jen v lokailitách
s intenzIvnIm využívánIm uložených dat a kresby,
je tato koncepce i při vyššIch nákladech oprávněná. NehodI se ovšem pro jakákoliv územI, i když
byla nově mapována číselnými metodami s automatickou kresbou. Zde je vhodná 'koncepce podle
{BJ, založená na doplnění seznamu souřadnic podrobných bodů. a předpisu kresby o indikaci příslušnosti podrobných bodů k jednotlivým předmětům mapového obsahu, jak se v současné době
použIvá v technicko-hospodářSkém
mapování.

(1] HERDA, M.: Výz'kum digitalizace ttteluvJCJr mJail---\ffi'1kých mě'řítak. Závěrečná výzkumná -zpráva č. 542/
/1974, VúGTK Pra,ha.
[2] HERDA, M.: TechlIlologiaký postup pro zpracování
digitální
teohnické
mapy města (Návrh). Příloha
k výz'kumné zprávě č. 530/1973 VÚGTK Praha.
Technologiokýpostnp
pro zpracování
digitální zá'kladní mapy závodu (Náv'rh). Příloha k výz-kumné
zprávě 542/1974 VÚGTK Praha.
[3] 2. náv,rh systemaUdky utříděného vf'kladového slovníku názvů patřícíoh do oblasti mapování. Termino. logická komise pro geodézii -a kartografii.
Praha
1974.

Václav Rohlena a kolektiv
BEZVnETENOVÉ PŘEDEN!
II. cena 8000 Kčs
Prof. RNDr. Karel Rektorys, DrSc.
VARIAČNI METODY V INZENÝRSKÝCH PROBLÉMECH
A V PROBLÉMECH MATEMATICKÉ FYZIKY
III. cena 7000 Kčs
Doc. Dr. PhMr. Robert Kalvoda, DrSc.
POUZITt OPERACNlcH ZESILOVACO V CHEMICKÉ INSTRUMENTACI
Česná uznání obdržela díla
Prof. Ing. arch. Vladislav Dlesek, CSc. - Ing. Bohuslav
Stuchlý
LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁSTĚ BUDOV
Ing. Jaroslav Verfel - Doc. Ing. Dr. Zdeněk Tkaný, CSc.
TĚSNĚNI ZÁKLADOVÝCHPůD
Poprvé Zél rok 1974 byla oceněna díla zabývající se tematikou OCHRANY ZIVOTNIHO PROSTŘEDl
Mimořádnou cenu 8080 Kčs obdržela kniha
Ing. Otakar Štorch, CSc.. a kolektiv
CIŠTĚNI PRůMYSLOVÝCH PLYNŮ A EXHALACI ODLUCOVAČI

Mimořádné čestné uznání získalo dUo
Ing. Ctirad Smetana, CSc.
MĚŘENI HLUKU A CHVĚNl
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Příspěvek k mapovým podkladům pro
operativní řízení rostlinné
zemědělské výroby

V.: Přtspěvek
k mapovým podkladům
pro operativní
řízení rostlinné
zemědělské výroby

Ing. Václav Pichlík, CSc.,
Výzkumný ústav geodetický, topografický
a kartografický v Praze

1. Mapové podklady pro operativní řízení rostlin·
né zemědělské výroby a pro zvýšení její efektivnosti.

efektivnosti zemědělské výroby a nahradit úbytek
pracovních sil v zemědělství. Do roku 1960 byly
pozemkové úpravy prováděny převážně formou
slučování parcel a rozoráním mezí. Tak byly vyV současné době pro řízení zemědělské výroby,
tvořeny pozemky až do velikosti asi 50 ha, obpro letecko-chemickou
činnost (LCHČ) [9] a pro
hospodařované zemědělskými závody, jejichž povypracování generelu koncentrace a specializace
čet s udáním výměry orné a celkové zlemědělské
zemědělské výroby kooperačních seskupení
[15]
půdy, je uveden v tabulce 2.
se užívá montáží zmenšenin
pozemkových map
Z porovnání údajů tabulky 2 s údaji Maškovy
existujícího fondu map velkých měřítek do měpublikace [5] z roku 1948 je patrna míra uskuřítka 1:10000. Skladba zmíněného mapového fontečněné socializace
zemědělské
výroby. Podle
du, uvedená ve "Studii o mapách velkých měří[16] 78,2 % zemědělské půdy ČSSR je obhospotek ... " [11] z roku 1968 je následujícL
dařováno
jednotnými
zemědělskými
družstvy
(JZD) a státními statky, jejichž
počet je jen 0,5 % z celkového
počtu zemědělsky hospodařících
jednotek.
CSR
Pot.
I SSR I CSSR
Druhy map velkých měřítek
čÍs.
Z rozboru efektivnosti zemědělvyjádřeno v % celkově výměry
ské výroby vyplynulo, že pro další
1
2
5
3
4
rozvoj výrobních sil je nutná cíleI
I
vědomá koncentrace a specializa1
Katastrální mapy z původního mě·
ce rostlinné a živocišné výroby.
ření v prvé polovině 19. století
94,4
89,0
80,9
Uvedený proces
je nerozlučně
3,7
5,6
2
Mapy v S - J T S K
8,6
spjat s vytvářením agrochemicTechnickohospodářské mapy
1,0
0,7
3
0,1
kých center a s letecko-chemic4
Jiné druhy map a náhradní mapy
4,7
0,9
10,4
kou činností, bez níž nelze efekCelkem
tivně využívat stále větší sortiI 100,0 I 100,0 100,0
ment hnojiv a agrochemikálií,
pesticidů a biologicky aktivních
Údaje v tabulce 1 se podstatně neliší od sou·
látek. LCHČ [9] a setí letadly je zajišťováno n. p.
časné skladby map velkých měřítek v ČSSR. Je
Slovair se sídlem v Bratislavě, a to na pozemcích
z nich patrno, že katastrální
mapy v měřítku
od výměry asi 7 až 10 ha.
1:2880 původního měření z prvé poloviny 19. stoJe-li průměrná výměra pozemků socialistického
letí pokrývají převážnou část území ČSSR. Jsou
sektoru 10 až 15 ha [5], průměrná výměra půdy
proto užívány všude tam, kde podle katastrálního
obhospodařována
jedním JZD asi 10 km2, s pravzákona Č. 177 a z roku 1927 o novém měření, neděpodobným
vzrůstem
v blízké budoucnosti do vebo kde podle usnesení vlády ČSSR Č. 43 z roku
likosti kolem 20 km2, kooperačního seskupení ze1962 o technicko-hospodářském
mapování nebyly
mědělských závodů asi. 70 km2 a agrochemických
nahrazeny novými mapami.
center asi 200 až 250 km2 (viz písecký okres v Jihočeském kraji), pak mapy v měřítkách 1:2880,
Původní mapování v prvé polovině 19. století
1:2000, nutné pro přesnou evidenci nemovitostí
i nové měření po roce 1927 spadalo do doby, kdy
(EN) a často i mapy v měřítku 1:5000, nebo zmenzemědělská výroba byla téměř výhradně zajišťošeniny uvedených pozemkových map do měřítka
vána jednotlivě hospodařícími rolníky. Soukromé
1:10 000 se nejeví nejvhodnější pro operativní řízemědělské
závody obhospodařovaly
zpravidla
zení rostlinné zemědělské výroby zemědělskými
větší počet pozemků zemědělské půdy o takové
závody socialistického sektoru.
celkové Výměře, že tehdejší měřítko map 1:2880
a po roce 1927 z dekadických měřítek převážně
Přehlednost celkově obhospodařované půdy zeměřítko 1:2000 plně vyhovovalo jejich potřebám.
mědělskými závody socialistického
sektoru
je
Mašek [5] v publikaci z roku 1948 poznamenává,
ovlivněna výměrou 1,3 km2 území zobrazeného na
že součástí fondu map velkých měřítek bylo gramapě v měřítku 1:2000, výměrou 2,9 km2 území
fické znázornění
a popis 30 miliónů pozemků,
zobrazeného na mapě v měřítku 1:2880, a tím i porozdělených do 16662 katastrálních
území a počtem mapových listů se zobrazením všech pozemdrobněji popsaných ve 4 miliónech pozemnostků obhospodařovaných jednotlivými závody socianích arších. Důvodem vzniku uvedeného mapovélistického
sektoru. Na listu mapy v měřítku
ho fondu byly fiskální cíle.
1:5000 se zobrazí území o výměře 5 km2. PřehledPo roce 1945 bylo přistoupeno k pozemkovým
nost map v měřítku 1:5000 nebo zmenšenin poúpravám zemědělské půdy s cílem, umožnit v nejzemkových map do měřítka 1:10 000 pro operavětší možné míře mechanizací
zemědělských
tivní řízení zemědělské výroby je však nepříznivě
prací, tím vytvořit
předpoklady
pro zvýšení
ovlivňována
počtem
zobrazených
podrobností,
I
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Hospodářskézemědělskézávody
Výměra půdy

Druh

Státní statky
JZD (včetně sdružených výpasků)
Součet
Ostatní státní a jiné závody
a záhumenky členů JZD
Jednotlivě hospodařící rolníci
Celkem

Počet

I
I

I

309
4121
4430
46624
792762
843816

-

I

0,5

I

I

0,5

I

5,5
94,0

I

I

100,0

Poznámka: Za jednotlivě hospodařící rolníky jsou považováni
a jiné zemědělské nebo lesní půdy s výměrou nad 10 arů.

nutných pro mapy EN. Vhodnost zmenšenin pozemkových map do měřítka 1:10000 je kromě toho ovlivněna malou
orientační
možností
pro
LCHČ a pro vypracování
generelu
koncentrace
a specializace
zemědělské
výroby kooperačních
seskupení tím, že zmíněné mapové podklady neobsahují potřebnou výškopisnou složku zobrazeného území, zvláště důležitou pro projektování
pozemkových
úprav ve svažitých územích. Pro
zmíněné činnosti jeví se vhodnější tematická zemědělská mapa v měřítku 1:10000, v některých
případech
v měřítku 1:25000, odvozená ze základní mapy v měřítku 1:10000 (ZM 1:10 000).
Pozemek o výměře 10 ha by se jevil na tematické zemědělské mapě v měřítku 1:10 000 (na níž
je zobrazeno území o ploše asi 18 km2) jako obrazec o ploše 10 cm2 a na tematické zemědělské
mapě v měřítku 1:25000 (na níž je zobrazeno
území o ploše asi 114 km2) jako obrazec o ploše
1,6 cm2•
Půda obhospodařovaná jedním }ZD, s vyznačenými hranicemi i orné půdy pozemků od výměry
asi 10 ha, by se zpravidla zobrazila na jednom
listě tematické
mapy zemědělské
v měřítku
1:10000, nebo maximálně na části montáže čtyř
takových mapových listů.
Půda kooperačního
seskupení
zemědělských
závodů by se zobrazila asi na pěti listech tematické zemědělské mapy v měřítku 1:10 000, nebo
zpravidla na jednom nebo opět na části montáže
maximálně čtyř mapových listů tematické zemědělské mapy v měřítku 1:25000.
Pro agrochemická centra by byly vhodné tematické zemědělské mapy v měřítku 1:25000.
Slovair při své činnosti by s výhodou využil
tematické
zemědělské
mapy
jak v měřítku
1:10000, tak i 1:25000.
Domnívám se, že přínosem zmíněných tematických zemědělských map, kromě snadné orientace o poloze všech pozemků o výměrách v podstatě rozhodujících o výši rostlinné zemědělské výroby ve státě, by bylo též usnadnění možnosti
soustavného
sledování postupu agrotechnických
prací během roku i během delších časových období.

orné

v%

I

zemědělskécelkem

v km'

I

v%

I

v km'

I

v%

10 192
30752

I

20,6
61,8

I

14528
40663

I

20,5
57,7

82,4

I

55 191

I

78,2

12,8
4,8

I

10589
4823

I

15,0
6,8

100,0

I

70603

I

100,0

40944

I

6363
2358

I

49665
t

i uživatelé

domovních

a rekreačních

zahrádek

2. Základní mapa v měřítku 1:10000 a z ní odvozená tématická zemědělská mapa.
Z Haškovy výzkumné zprávy "Soubor topografických map pro služební potřebu [1] uvádíme:
"Základní
mapa
v měřítku
1:10000
(ZM
1:10 ODD) podle vládního usnesení Č. 327 z roku
1968 je součástí mapového souboru, jehož cílem
je sloužit jako základní mapové dílo pro potřeby
plánování a hospodářské výstavby, a jako vhodný
mapový podklad pro tvorbu tematických a účelových mapových děl.
Zpracování a vydáváni ZM 1:10000 postupuje
po aktualizaci dosavadních topoli:rafických map
v měřítku 1:10000 podle generálního projektu, sestaveného CÚGK a SÚGK na podkladě průzkumu
potřeb jednotlivých oblastí."
V aktualizované topografické mapě v měřítku
1:10 000 a v ZM 1:10 000 jsou pro zemědělskou
půdu, kromě orné půdy, stanoveny
smluvené
značky. Za ornou půdu se považují pozemky, na
kterých se pěstují zemědělské plodiny, zpravidla
ve střídavém
osevním postupu. Podle "Instrukce ... " z roku 1957 [8], jejich hranice, které se
neztotožňují s hranicemi jiných zemědělských pozemků anebo s předměty zobrazení, pro něž je
stanovena smluvená značka, se v mapách zakreslují jen na příkaz bývalé ÚSGK.
Se zřetelem na možný přínos tematické mapy
pro operativní řízení rostlinné zemědělské výroby
a pro LCHČ, v měřítku 1:10000 se zákresem
(vhodně zvolenou barvou) hranic pozemků orné
půdy od výměry asi 10 ha, jeví se účelné při aktualizaci topografických map v měřítku 1:10000
zakreslovat
do zvětšenin leteckých snímků též
hranice pozemků orné půdy od uvedené výměry.
Bude to zpravidla možné bez místního šetření
a měření, v některých případech i bez terénní pochůzky.
Zákres změn hranic předmětů měření by bylo
nutné provádět podle zásad uvedených v [1], jako při výskytu změn na velkých plochách. Hranice pozemků orné půdy by tedy byly fotogrammetricky vyhodnocovány
na samostatné
listy
astralonu, dále použité pro vyhotovení zvláštních
tiskových desek.
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Pichlík,

Vyhotovení tematických
map pro zemědělství
v měřítku 1:10000 by následovalo, po předchozím priizkumu zájmu o ně, ihned po vytištění ZM
1:10000.
Výměry pozemkii orné piidy na tematických
mapách by byly v případě potřeby pro operativní řízení rostlinné
výroby určovány z operátů
EN, při využití zmenšenin pozemkových map jednotlivých katastrálních území do měřítka 1:10000
na priihledný materiál. V územích, kde nejsou
k dispozici pozemkové mapy se zobrazením současných hranic pozemkii, lze jejich výměry určit
s dostatečnou
přesností
početně, po grafickonumerickém
fotogrammetrickém
vyhodnocení,
z transformovaných
souřadnic
lomových
bodů
hranic.

[3] HODAČ, K.: Pozemkové úpravy a komplexní péče
o ·půdu. MZVž, Praha 1971.
[4] KOUBEK, F.: 20 let úspěchu československých geodatfi a kál'tografů.
GaKO, 1 - Praha 1974.
[5] MAŠEK, F.: Pozemkový katastr.
Min. financí, Praha 1948.
[6] PICHLÍK, V.: Přesnost ploch jako kritérium přesnosti fotogrammetr-ické metody.
GaKO, 11 - Praha 1968.
[7] Katastrální zákonč. 177 z 16. 12. 1927.
[8] Instrukce pro mapování v měřítlkác.h 1:10000 a
1:5000 - První díl, topografiCiká instrukce.
ÚSGK, Praha 1957.
[9] Návrh směrnice o leteoko-chemické činnosti v čes
koslovenském zemědělství a lesnictví.
MZVž, Pr-aha. .
[10] Příručka pozemkových úprav IV. P'rojektování a
výstavba pozemkových úprav.
MZVž, Praha 1967.
[11] Studie o mapách velkých měřítek v ČSSR, jejich
ÚdDŽběa využívání.
ÚSGK, Praha 1968.
[12] Směrnice pro techniokohospodářské
mapování.
ČÚGK, Praha 1969.
[13] Návrh návodu pro tvorbu základní mapy 1:10000.
GÚ, Praha 1969.
[14] Směrnice pro tvorbu základní mapy 1:10000 (ZM
1:10000J.
ČÚGK, Praha 1970.
[15] Metodické směrnice pro genereI rozvoje, koncentrace a specialtzace zemědělské výroby koopera'čních seskupení.
MZVž,Praha 1973.
[16] Statistioká ročenka o půdním fondu v ČSSR podle
údajů evidence nemovitostí.
ČÚGK a SÚGK, Praha 1974.
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Ověření přesnosti výměr fotogrammetricky
vyhodnoceného polohopisu bylo provedeno na zkušebním fotogrammetrickém
poli Pecný I 6 1.
V současné době je pro účely ZM 1:10000 na
území ČSR ročně snímkováno území o celkové
výměře asi 5000 km2 a na území SSR o výměře
4000 km2 •.
Lze předpokládat,
že vyhotovení
tematických
zemědělských map v měřítku 1:10000 by vyžadovalo jen nepodstatné zvýšení pracovních kapacit
v převážné míře nutných pro vyhotovení ZM
1:10000.
Výměry zemědělské
piidy, rozčleněné
podle
procent z celkové výměry v ČSR, SSR a ČSSR
v roce 1973 jsou uvedeny v tabulce 3.

Celková výměra zemědělské půdY v jednotlivých
I

podle % z oelkové výměry
v rooe 1973

okresech

V.: Příspěvek k mapovým podkladům
pro operativní
řízení rostlinné
zemědělské výroby

Do reda,kce došlo dne 27. 6. 1974

na územ!
CSR

I

SSR

Lektoroval:

I

CSSR

Ing. Karel Čípa, ČÚGK
Ing. Aleš Hašek, ČÚGK

v km'

nad
od 60 do
od 50 do
do

70
70
60
50

Součet

%
%
%
%

5557
15855
6900
16228

6114
1223
6561
12 165

11671
17078
13 461
28393

44540

26063

70603

Se zřetelem na skutečnost, že aktualizace topografických map v měřítku 1:10000 byla zahájena až po roce 1968, od kteréžto doby se pravděpodobně jen někde po úpravách pozemkii orné
piidy změnily jejich výměry, bylo by možné dodatečně využít snímkovaných
materiálii
pro ZM
1:10000 též pro vyhotovení
tematických
map
v měřHku 1:10000.
Postup vyhotovení účelových map v měřítku
1:25000 pro zemědělská
kooperační
seskupení
a pro agrochemická centra by byl shodný s postupem, navrhovaným
ve výzkumné zprávě č.
396/69 VÚGTK - 121.

Potřeby řízení zemědělské velkovýroby si vyžádají již
v nejbližší budoucnosti vydání speciální,ch map se zemědělskou tema'tLkou. Tento tematický obsah, ~pracovaný
na podkladě státních mapových děl, by měl být mnohem
bohatší, než zatím autor článku předpokládá. K rozsahu
obsahu se ,však musí vyjádřit především uživatelé, t.j.
zemědělští odborníci.
•

OZ NÁM ENí
---------------------Odborná skupina fotogrametrie Slovenskej geodetic·ko-kartografickej
spoločnosti VTS, vedecké laborat6rium
fotogrametrie
SVŠT a Závodná pobočka SVTS na Stavebnej fakulte SVŠT u s por i a d a j ú v diíoch 22.
a 23. septembra 1975
Fotogrametrický

seminár '75
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o aktuálnych problémoch fotogrametrie
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Příspěvek k automatizaci zpracování
tematických map

Ing. Marie Horová,
Výzkumné středisko 090, Praha

2. Automatizace zpracování síťových ploch
Automatizaci tvorby a vydání map je v kartografických kruzích věnována stále větší pozornost;
zvláště to platí pm oblast tematických map, jejichž aplikační sféra se soustavně rozšiřuje do
nových úseků vědy i společenské praxe. Autorka
se již ve své předešlé práci [1] otázkami racionalizace zpracování tematických map zabývala a
nyní se k nim vrací z hlediska řešení některých
dílčích problémů.
Následující práce je v této souvislosti věnována automatizaci
zobrazení
kartografických
sítí
a smluvených značek pro tematické mapy. Předkládané výsledky vyplynuly z výzkumu, uskutečněného v letech 1973-74 v n. p. Kortografie v PraZg ve spolupráci
s katedrou mapování a kartografie Stavební fakulty ČVUT v Praze. Zpracování
vstupních dat a příprava řídících programů prIJ
automatizované zobrazení sítí a značek byla uskutečněna na systému IBM 360/40, vlastní zobrazovací práce se pak realizovaly na automatickém
komdinátografu
Coragraph.

Výrazovým
prostředkem,
který
se zejména
v obrazu tematických map uplatňuje velice často,
jsou různé druhy sítí, určené k výraznému odlišení kvantitativně
nebo kvalitativně
různých
areálů. Jedním ze směrů, rozvíjených při technologickém řešení této problematiky v podmínkách
automatizace procesu zpracování map, je automatizované vyřezání masek do sloupávacích
vrstev
s následným tradičním vykopírováním litJografických sítí přes získané masky.
V některých případech však může být ekonomické připravit automatizovaným
procesem přímo
originály síťových areálů zpraoovávané mapy; toto řešení se navíc vyznačuje nezávislostí volby
síťových v~orů na jejich komerčně dostupném sortimentu. S ohledem na tyto okolnosti byl vypracován vzorník sítí, založený na komplexním využití možností, které poskytuje účelový program
pro síťování, zahrnutý
do firemního
software
automatického
koordinátografu Coragraph (obr. 1).
Vzorník obsahuje zatím 76 vzorů sítí, vytvoře-
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ných převážně
jednoduchou
nebo vícenásobnou
kombinací Slouvislých, příp. různě přerušovaných
linií a při jeho vytváření bylo přihlédnuto jednak
k určitým zvyklostem, jež se projevují v současné
tematické kartografii, a jednak k možnostem ;ejich racionální přípravy, dané softwarem jmeaované zobrazovací techniky. Ukázky tohoto vzorníku
jsou reprezentovány
na obr. 1. Jejich využití při
tvorbě velikostních
stupnic pro tematické mapy
pak ukazuje v několika příkladech obr.Z.

mnozma uspořádaných souřadnicových dvojic, reprezentujících
hranice areálu určeného k vysíťování. Pro zkušební práce byl digitalizací vytvořen
účelový soubor záznamů hranic pno vymezenou
oblast; do budoucna se však předpokládá, že záznamy hranic katastrálních
území, administrativně
správních celků a jiných standardních území bude
pro potřeby automatizované
tvorby tematických
map poskytovat věcně příslušný registr budovaného informačního systému geodézie a kartografie.

Při praktickém
zpracování
originálu síťových
areálů mapového obrazu na automatickém kloordinátografu Coragraph se do standardního programu
jako vstupní data zadávají sklon, rozestup a typ
čar (příp. jiných grafických prvků) a dále pak

Jako ukázka provedených experimentálních
prací s využitím vyznačené techniky auĎomatizovaného síťování areálů se na obr. 3 uvádí ukázka
kartogramu,
realizovaná
na automatickém
koordinátografu Coragraph pozitivní rytinou c!Jovrstvy;
vysvětlivky byly pořízeny montáží fotosazby.
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Z hlediska technologie zpracování obrazu tematických map se rovněž ukázalo vhodným ověření
možností automatizovaného
zobrazení některých
bodových značek v příslušných
kartografických
originá'lech. Přitom se jako nadějné jeví touto
technikou zobrazovat zejména značky v kartodiagramech, zatímco řadu jiných kategorií značek Je
iv podmínkách automatizace zatím účelné zpl'acovávat tradiční metodou suchých obtisků, montáží nálepek apod ..
I ve sféře kartodiagramových
značek je však
racionální
se zaměřovat
na automatizované
zobrazení především jednodušších typů značek.
V souladu
s tímto principem byl vytvořen
vzorník 41 druhů uvedených bodových značek,
který je uveden na obr. 4. Všechny použité
značky jsou konstruovány
na bázi
51
základních
geometrických
útvarů
a pro jejich automatizovanou realizaci bylo s výhodou využito možností obecného kreslícího
programu koordinátografu
Coragraph.
VzhledJem k tomu, že sé
tyto značky pokládají
za
standardní,
byl pro zobrazení každé z nich vytvořen
ucelený program ve strojovém jazyku řídícího počítače uvedeného zobrazovacího systému a tento pro-
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gram se do vytvářené
řídící pásky pro automatizovanou
tvorbu
originálu
mapy vyvolává
jen znakovou identifikací
a pořadovým
číslem
značky dle vzorníku. Všechny značky, obsažené
ve vzorníku, jsou velikostně řešeny jako vepsané
dJO kružnice o poloměru R= (A/100)!/3, kde A je
množství, vyjadřované danou značkou.
Tato standardizace
plochy zaujímané značkou
přispívá k racionalizaci procesu přípravy pro automatizované umísťJOlváníznaček do originálu, v němž
již postačuje brát ohled pouze na proměnný faktor R, zatímco ke tvaru značky není nutno přihlížet. Vlastní umísťování značek koordinátografem
se přitom uskutečňuje
na střed kružnice, daný
v souboru vstupních dat pro automatizovanou tvorbu mapy svými souřadniéemi.

Prezentované výsledky představují jen dílčí poznatky z výzkumu problematiky automatizace zpraoování tem a t i c k Ý c h map,
který si ovšem
ani:zídaleka
nečiní nároky na komplexní a hluboké pokrytí naznačené vývojové oblasti. Přesto
však dosud získané poznatky umožňují již dnes
činit ve vztahu k těmto i n o v a c í m některé
zobecňující závěry. V této souvislosti se především
ukazuje, že je nezbytné při současné hladině cen
provozních časů výpočetní a zobrazovací techniky
velice bedlivě zvažovat ekonomické aspekty a u tomatizované
tvorby
tematických
map.
Přitom je třeba námi rozpracovávaný
přístup
k automatizaci
kartografických
činnosti již předem považovat za orientovaný především do oblasti tvorby map trvalé hodnoty, kladoucí důraz
na estetickou
stránku díla; tento přístup tedy
v žádném případě nechce svými výsledky konkurovat co do rychlosti a láce grafickým počítačovým výstupiim, poskytovaným pro operativní
účely systémem SYMAP apod.
Současně se při experimentálních
pracl:ch potvrdilo, že účinnému priiniku automatizace do procesu tvorby a vydání tematických map napomiiže
budoucí realizace informačního systému geodézie
a kartografie, jakož i dalších styčných informačních systémii, která příslušné i n o v a ční
tec hno log i e zbaví nákladné přípravy vstupních dat.
V nejbližším období pak některé nové praktické
poznatky poskytne provozní upla1tnění výsledkii
výzkumu, realizované v letošním roce v n. p. Kartografie.
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Obr. 4. Ukázkový
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Akumulátorové baterie pro novou
techniku v geodézii .

Hannover,

Ing. Václav Podroufek,
Geodézie, n. p., České Budějovice

Většina nové techniky, zaváděné v současné
době do výroby, jako elektronické
dálkoměry,
rádiová pojítka, elektronické kalkulačky a kalkulátory jsou vesměs přístroje, které pro svou funkci potřebují elektrickou energii. U přenosných zařízení jsou zdrojem elektrické
energie většinou
akumulátory, na které má být také zaměřen tento článek. Nejde zde o teoreticky vyčerpávající
pojednání, ale o stručný přehled, doplněný některými praktickými zkušenostmi, s cílem usnadnit
orientaci pracovníkům přicházejícím s touto problematikou do styku.

jsou zdroje stejnosměrného
proudu získávaného
z chemického
vratného
procesu
probíhajícího
uvnitř článku mezi elektrodami a elektrolytem.
Podle povahy elektrolytu se dělí akumulátory na
alkalické a kyselé. Pro běžné použití přicházejí
v úvahu ze 'skupiny alkalických články niklkadmiové, označované též zkratkou NiCd a články
stříbrozinkové
(též SZ). Elektrolytem je v obou
případech vodní roztok KOH. Z kyselých je používán akumulátor olověný s elektrolytem ze zředěné H2S04. Úvodem si zopakujme několik termínů užívaných v technických údajích společně pro
všechny typy akumulátorů.

r

Kartographie.

Kapacita (C
se uvádí v Ah (ampérhodinách)
a lze z ní vypočíst dobu v hodinách, po kterou je článek schopen dodávat proud I (v ampérech). Např. článek
o kapacitě 22 Ah může dodávat proud I = 2 A po
dobu 22:2 = 11 hod.
Napětí (U)
článků se uvádí ve V (voltech). Používá se zde
termínů
" jme n o v i t é na pět í ", což je (zjednodušeně) průměrné napětí odevzdávané článkem během vybíjení podle stanovených podmínek,
"m i nim á I ní na pět í ", do kterého je možné akumulátor bez nebezpečí poškození vybíjet,
"maximální
napětí",
do kteréholzečlánky nabijet.

Proud (I)
se uvádí v A (ampérech). Rozlišujeme proudy
vy b í je c í, tzv. "normální", bývá uváděn jako
zlomek kapacity (C) článku v Ah. Zpravidla se
pohybuje v rozmezí 0,1 až 0,2 C. Vybíjecí proud
"maximální" se uvádí u některých akumulátorů
a je to hodnota, která by neměla být s ohledem
na životnost akumulátoru překračována.
n a b í j e c í - "normální" se opět často uvádí
jako zlomek kapacity článku v Ah. Bývá obvykle (podle druhu článků) v rozmezí 0,05 až
0,2 C. Nabíjecí proud bývá někdy ještě omezován maximální hodnotou. Podobně jako u vybíjení je důležité i při nabíjení nepřekračovat
výrobcem doporričené hodnoty.
Charakteristické
elektrické parametry různých
druhů akumulátorů jsou patrné z tab. 1. Jsou to
hodnoty přibližné, které se mohou podle výfnbce
i typu článků poněkud lišit.

Napěti
plně nabitého čt
V

Povolené vy.
bíjení do
V/článek

Nabijení
max. do
V/článek

2,2

1,7-1,8

2,6-2,7

1,4

1,0-1,1

1,8-1,9

Akumulátor

Jmenovité
napětí
V

olověný

2

NiCd

1,2

SZ

1,5

1,8

1,0

2,1

Elektrické parametry nebudou samozřejmě jediným kritériem při volbě baterií. Zde přistupují
další hlediska, která lze podle důležitosti seřadit
asi takto:
kapacita
nároky na provoz a údržbu
životnost
váha a rozměry
cena.
V případě potřeby vestavět baterii do již existujícího zařízení, může být pořadí hledisek samozřejmě jiné. Podobně i tehdy, když je již k dispozici příslušenství (nabíječka)
a přechod na jiné
akumulátory by je neumožnil využít.

1975/167

Geodetický a kartografický obzor
168 roěník 21/63, ěíslo 6/1975

Přednosti a nedostatky
olověných, NiCd a SZ
akumulátorfi:
O lov ě n é a k u m u 1á to ryse
vyrábějí většinou s kapacitou od několika Ah do několika desítek Ah. Podle provedení se dělí na vozidlové
baterie a na články pro napájení nepohyblivých
zařízení. Pro naše účely budou použitelné baterie
vozidlové.

nezbytná nízká váha a malé rozměry při požadavku značné kapacity. Předepsaná údržba je poměrně složitá, nedodržení provozních podmínek
má více než u jiných druhů akumulátorů za následek poškození článku nebo v nejlepším případě citelné snížení kapacity. Životnost článků pro
pokles kapacity na 90 % je dle údajů výrobce 80
cyklů při stálém provozu, resp. 25 cyklů během
1 roku. (Záruční hodnoty.)

Nárok na údržbu během provozu i mimo něj je
poměrně značný. Je nutné opatrné zacházení nebezpečí
potřísnění
elektrolytem,
možnost výbuchu při neopatrném zacházení během nabíjení.
Životnost při trvalém provozu je až několik set
cykl Ů (na bití + vybití článku). Pořizovací cena
je nejnižší, v provozu přibudou náklady na údrž-

Cena je ze srovnatelných
akumulátorů tuzemské výroby nejvyšší, v provozu přibudou další náklady na údržbu. Na druhé straně je třeba odečíst
z pořizovací hodnoty částku cca 30 %, za kterou
jsou opotřebené články vykupovány.

bu.

Kapacita článků vyráběných v ČSR se pohybuje
podle typů od 3,5 do 50 Ah.

NiC d a k u m u lát o r y jsou nejčastěji používány pro napájení pohyblivých zařízení. Také sortiment vyráběných článků je s ohledem na kapacitu nejširší. Běžná je kapacita asi od 0,01 do několika desítek Ah. Podle provedení tvoří NiCd
akumulátory dvě skupiny - tzv. normální (též
"otevřené) a tzv. plynotěsné ("uzavřené") provedení.

Srovnatelné údaje jednotlivých druhů akumulátorů přepočtené na 1 Ah při 12 V poskytuje tab. 2.
Za základ byly vzaty firemní údaje, v případě cen
pak skutečně fakturované
částky. Pro srovnání
jsou uvažovány baterie s kapacitou 5-24 Ah; údaje v tabulce jsou průměrné, individuálně se mohou pro konkrétní případy lišit.

Baterie z uzavřených
článků mohou pracovat
v libovolné poloze. Jsou proto vhodné pro zabudování přímo do přístrojů, a tak je také používá
většina výrobců elektronických zařízení. Pro vyšší nároky v provozu - zatížení značnými vybíjecími proudy a možnost tzv. rychlého qobíjení bez
podstatného omezení životnosti - byly ve skupině uzavřených článků vyvinuty NiCd akumulátory s tzv. sintrovanými
elektrodami.
Uzavřené
články jsou prakticky
bez nároků na údržbu.
Články je třeba pouze nabíjet a vybíjet podle provozních podmínek stanovených Výrobcem. U otevřených článků přistupuje navíc předepsaná kontrola hladiny a hustoty elektrolytu
v pravidelných intervalech. Pro zacházení s těmito články
je třeba stejné opatrnosti jako u článků olověných. Ve srovnání s nimi je výhodou NiCd článků
možnost skladování v nabitém i vybitém stavu.
Cena je poměrně vysoká, zejména u článků
uzavřeného typu. Vysoké pořizovací náklady se
však v provozu vrátí zvýšenou životností, která
se pohybuje od několika set do několika tisíc
cyklů. Náklady na údržbu budou o něco niŽŠí než
u akumulátorů olověných. V případě uzavřených
článků pak tato položka prakticky odpadá.
Váha a rozměry jsou zhruba srovnatelné
nými akumulátory.

s olově-

S Z a k u mu lát o r y jsou používány tam, kde je

Akumulátory

Olověné vozidlové
(Akuma)
Stříbro zinkové (Elak)
Niklkadmiové (Ferak)
typ NKN
NKNU
("důlní") NKDU
NiCd plynotěsné Varta
sintrované elektrody

I

Objem článku
dm'jlAh-12V

0,23
0,07
0,36
0,23
0,26
0,27-0,34
0,16

I

Vába
kgjlAh·12

0,40-0,48
0,12-0,15
0,66
0,45
0,38
0,60-072

V

Samostatným problémem provozu i údržby je
nabíjení. Do značné míry na něm závisí životnost
baterií, které již dnes představují např. v n. p.
Geodézie, Č. Budějovice hodnotu několika desítek
tisíc Kčs. Poměrně jednoduchá situace je při použití uzavřených NiCd článků v zařízení, kde součástí příslušenství je vhodná nabíječka. Všechny
další citované baterie vyžadují složitější údržbu,
při které se již nevystačí s jednoúčelovou nabíječkou. Běžně jsou dostupné většinou nabíječky olověných akumulátorů. Po určitých úpravách jsou
některé z nich použitelné pro nabíjení akumulátorů NiCd. Stříbrozinkové
baterie vyžadUjí speCiální zdroje nabíjecího proudu.
Požadavky na údržbu baterií stanovuje Výrobce
v provozních podmínkách. Většinou se předpokládá možnost měření napětí a proudu článků měření hustoty elektrolytu a nabíjení proudem ~ různé intenzitě. Taková údržba je v podmínkách polních pracovišf těžko realizovatelná.
Uvážíme-li
navíc množství různých typů baterií s kapacitami od zlomků Ah do několika desítek Ah je
zřejmé, že těmto požadavkfim může vyhovět pouze laboratorní zdroj. Situaci může komplikovat
dále současné používání alkalických a kyselých
akumulátorů.
Společné skladování a manipulace
s články obou druhfi je zakázána. Problematika
údržby baterií
v celé své šíři vyžaduje určité
I
Cena Kčs
odborné znalosti, které jsou zceI (DMljlAh·12 V
la mimo rámec osnov zeměměřického vzdělání.
20 Kčs
Pro úplnost uvedu ještě struč160 Kčs
ný přehled výrobců baterií, s nimiž se v naší praxi můžeme nej65.Kčs
častěji setkat.
115 Kčs
Olověné
akumulátory
vyrábí
pod označením "Akuma" Pražská
36 DM
akumulátorka Mladá Boleslav.

0,33-050
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Niklkadmiové akumulátory vyrábí rovněž Pražská akumulátorka
pod označením "Ferak".
Ze zahraničních výrobků jsou u nás známé zejména olověné akumulátory z BLR, NDR, Jugoslávie a v poslední době výrobky firmy Sonnenschein NSR.
Vysoce kvalitní plynotěsné NiCd akumulátory
v nejrůznějším
provedení vyrábí firma Varta,
kterou v CSR zastupuje Mercanta a. s., Balbínova 22, Praha 2.
Při výběru vhodných baterií je třeba mít na zře-
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teli nejen jejich cenu, ale i tu skutečnost, že právě spolehlivost zdroji'l elektrické energie je jedním z rozhodujících
faktOl'ti provozuschopnosti
daleko větších investic, bez nichž si dnes již technický pokrok a rúst produktivity práce v geodézii nelze představit.

Ing, Milan Klimeš
Geodézie,
n. p., Brno

Myšlenka
burz technických
zlepšení
vznikla
v oddílu
technického
rozvoje
někdejšího
Ústavu
geodézie
a kartografie
v Brně již v roce 1962. FLlvodním
cílem tét8
v resortu
neznámé
akce bylo rozšiřování
zlepšovacích
návrhů
mezi ústavy
Ústřední
správy
geodézie
a kartografie,
výměna
zkušeností
zlepšovatelů
a pracovníků
techniokého
rozvoje
s jejich realizací
a zaváděním.
Součástí programu
byl íestival
geodetických
filmů. Termínová i věcná náva'Znost
na m8zinárodní
strojírenský
veletrh
byla zajištěniJ
ve formě
"lnformiJčního
střediska
Mezinárodního
velc,trhu
Brno",
v kterém
se vystřídali
postupně
zástupci
fy Aritma,
Adast, Meopta
a Klimsc'l
A. G. Během tří dnů této burzy prošlo stísněnými
prostorami provizorních
kance'áří
OGK Brno nečekané
množství 350 návštěvníků.
Do pamětní
knihy tehdy
napsali.
Ing.

Kasl,

ÚGK Plze!'í:

Mám dojem, že tento ZpflS::J1Jvýměny zkušeností
a
propagace
ri'lzných osvědčených
ZN, případně
výsledků
výzkumu
je značně
lepší a účinnější,
než
dny nové techniky.
Ing. Kelnar,
KRÚ Modra-Harmónia:
Technicky
je burza
velmi dobře
organizovániJ
a
tento způsob výměny poznatků
a rozšiřování
nové
techniky
by se měl pořádat
každoročně
s rozliř,lenim expozic
na geodetick8
il kartografické.
Pracovníci
ÚGK Opava:
OGK Brno udělal pro technický
rozvoj a zlepšovatelství
kus záslužné
práce.
Dík a uznání
patří
všem, ktel'í se na organizaci
a uspořádání
podíleli, a to až do posledního
pracovníka.
Uspořádání
takové
akce při normálním
chodu zaměstnání
vyžaduje
od všech
účastněných
mimořádné
úsilí il
obětavost,
kterou
může posoudit
jen ten, kdo něco
podobného
pořádal.
Tyto povzbuzující
zápísy
a celé
ovzduší
tehdejšího
"zlatého
věku zlepšovatelství"
byly vzpruhou
pracovní
kům techníckého
rozvoje
a tehdy mladé pobočce
ČSVTS
pro další
léta k zavedení
burz technických
zlepšení
(BTZ) jako periodicky
se opakující
akce. A nebyla
to
léta hubená.
Nejlépe
o tom ovšem mluví čísla a tak se
k této metodě
také uchýlíme,
abychom
dokumentovali
nejen
zájem
ústavu
(později
národního
podníku),
ale
i geodetů
z celé republiky
o tuto akci (tab. 1.)
S ro'Zvíjejícím
se technickým
standardem
oboru se zvyšovaly
nároky
na úroveií
exponátů
a předávaných
informací.
Došlo k specializaci
jednotlivých
běhů BTZ, aby
se jednak
docílilo
srovnatelnosti
technické
úrovně
jednotlivých
pracovišť,
jednak
aby se tematicky
podnítila
tvůrčí činnost
výzkumníků,
novátorů
a zlepšovatelů.

Každoroční
opakOVání
byio
podmíněno
neutuchaj:cí
aktivitou
pobočky
vědeckotechnické
společnosti,
nutností získávat
informace
pro Výrobní inovace,
ale současně
i zájmem
odborníků
z ostatních
resortních
i mimoresortních organizací,
kteří burzu považují za příležitost
k pravídelným
a užitečným
setkáním
geodetfl
z celé republiky. Přispívá
k tomu i vhodné
prostředí
Muzea děinickébo hnutí
Brněnska
a kladný
postoj
vedení
podniku,
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Poř.

Počet

Tematické zaměřeni BTZ

čis.

BTZ

Doplňkový program

exponátů

I vystavovatelů

1~astni~

organiltaci

ZN pro geod. práce
festival geod. filmů,
společná návštěva MVB
THM a průmyslové
festival geodetických

měření
filmů

práce SG a inž. geodézie
výstava: geodetické práce v zahraničí
a práce vzorné k';'"ality
kartografie a reprodukce,
spec. aplikace fotogrammetrie
stav a výhled zpracování
v ČSSR a zahraničí

a til!lku map

ZN pro geodetické práce
výstava: stolní e1. kalkulačky
a radiopojítka
práce v invest. výstavbě
výstava: zařízení pro mikrofilm,
aut. koordinátografy
technická

zlepšení

výstava: kódové teodolity,
elektr. dálkoměry, hledačky
ZN pro geodetické práce
výstava: práce geodet. zahraničních
pracovišt a čs. expertů
burza přístrojů,
mechanizace

pomůcek a materiálů

a aut. geod. prací

GOD: geod. přístroje, výpoč. technika,
reprodukční zař. a materiály
GID: geod. přístroje, elektronické
kulačky, zpracování dat,
zařízení a mater. pro reprodukci

kal400
300

ZN pro geodetické práce
GOD: pracovní prostředí pro geodetické
práce
exkurze: velkokapacitní technické
kanceláře

lIT

GID: geod. přístroje, výpočetní technika,
zařízení a materiály pro reprodukci
a reprografii

které přípravu burzy nejen umožňuje, ale morálně,
nančně i organizačně soustavně podporuje.

fi-

10. burza technických zlepšení v r. 1972 byla určitým
experimentem v tom smyslu, že mimo geodetických pracovišt byli pozváni tuzemští a 'Lahraniční výrobci pomůcek, přístrojů a materiálů, používaných pro geodetické,
kartogr,afické a reprodukční práce. Při této příležitosti
došlo k zásadnímu rozhodnutí o budoucím uspořádání
burz. Impuls pro stanovení k·oncepce budoucích ročníků
BTZ vyšel z Ceskoslovenského výboru ČSVTS pro geodézil a kartografii, který velmi kladně zhodnotil dosavadní
vývoj BTZ a rozhodl v tomto typu vědeckotechnické a'kce
pokr,ačovat i nadále. Změna, ke které došlo, spočívá
v cyklickém střídání náplně burz. V sudých létech jsou
burzy pořádány ve svém tr.adičním pojetí společně s geodetickými oborovými dny [GOD], v létech lichých jako
geodetické informační dny [GIO). Rozdíl je v tom, že
oborové dny mají stanoveny jen úzce vymezenou tematiku, týkající se naší profese a umožňuji velmi detailní

prodiskutováni problémů. Informační dny naopak zasahují do nejširších oblastí geodetických a fotogrammetrických přístrojů, zařizeni a pomůcek pro zpracování dat
a dalších stykových odvětví geodé'Lie a kartografie, tak
;a'k jsou presentovány na výstavišti v rámci souběžně
probihajících veletrhů.
11. burza
technických
zlepšení (Geodetické
informační dny 1973) zapadla již do této nové řady a svým
ohlasem nezůstala za předchozimi běhy. K informaci
účastnfků o současném stavu vývoje přístrojové techniky
byly předneseny fundované výhledy rozvoje některých
oblasU geodézie ,a kartogr.af1e vybr,anými československými odborniky. Doplnily je informace o novinkách
výrobního programu jednotlivých domácich i zahraničních výrobců, kteři se účastni brněnského
veletrhu.
Zpětná vazba užívatel-vý,robce
byla oběma účastněnými stranami zvlášt vyso!:e hodnocena a mohIa by
v budoucnu sehrát významnou roli při realizaci nově
vyvijených zařízení a přístrojů podle požadavkd praxe.
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Konečně 12. burza, konaná 'v září 1974, představovala první pokus o kumulaci "klasického"
typu burzy
s Geodetickými oborovými dny tak, jak bylo orgány
ČSVTS g. k. rozhodnuto v roce 1972.
V rámci 12. BTZ bylo vystaveno 53 exponátfi, které
měly charakter
nejen zlepšovacích návrhů, ale i racionalizačních
opatření, výsledkfi výzkumu či inovací
výrobních pwgramfi. Při detailním seznámení s expozicemi bylo možno najít celou řadu novinek, které
mohou přispět k racionaliz,ačním
programfim geodetických pracovišť.

Geodetické oborové dny 1974 byly zaměřeny na pracovní prostředí v n'i.zných fázích geodetické a kartografické výroby.
V rámci programu oborových dnů byly předneseny
tyto přednášky:
Doc. Dr. Demek, CSc. (CO ČSAV Brno]: Krajina, pracovní prostředí geodetú (přednesl Ing. Wágner],
Ing. Rys (GKS Praha]: Požadavky na optimální praco'vní prostředí geodetických praco'višť (přednesl Ing.
Zámečník],
Doc. Ing. Šolc, CSc. (SVŠT Bratislava]: Návaznost kvalifikace geodetů na jejich pracovní podmínky,
Blažek, Ing. Cívka, Dmbníček,
Ing. Kozderka, Ing.
Strnad (Kancelářské stroje Brno]: Pracovní prostředí
ve výpočetních střediscích,
Ing. Pukl (Geodézie Brno]: Péče o pracovní prostředí
na polních geodetických
pracovištích,
Dip!. Ing. Gruber (Opton Vídeií): Vliv automatizace
geodetic kých prací na pracovní podmínky.
Ve sborníku, který vyšel v předstihu a který je dosud
zájemcům k dispozici, byly dále publikovany tyto příspěvky:

Doc. Ing. Šmidrkal, CSc. (ČVUT Praha): Pracovní prostředí fotogrammetrických
pracovišť,
Schllltz (AB Spacio Malma]: Moderní prostředky a metody ke zvýšení výkonu v technické kanceláři.
Na doplnění programu byly promítnuty dva filmy z oblasti životního prostředí. GOD se celkem zúčastnilo 111
přihlášených účastníků. Ze zahraničních
účastníků přijalo pozvání celkem 9, a to:
BLR: Ivan Jogdanov Pejev (Sotia],
MLR: Bolczek Gyargy (Budapest],
NDR: Ki:!rl-Heinz Rodig (TU Dresden),
PLR: Marian Chmielak (Biuro Urzadzania Lesu, Warszawa], Tomasz Maciejewski (Min. Rolnictwa Warszawil}, Wlodzimierz Chelminski (Poznaií], Bohdan Bogonos (IGiK, Warszawa),
Stanislav Rózanke
(Warszawa ],
Rakousko: Karl Gruber (Opton Wien].
Ke každé BTZ byly vydávány katalogy a sborníky
přednášek.
Katalogy exponátu jsou cenným dokumentem rozvoje techniky a technologie v odvětví geodézie
a kartografie v ČSSR za posledních 12 let a bude jistě
zajímavé provést v budoucnu jejich zhodnocení. Sborníky přednášek obsahují mnohá zvučná jména z řad
domácích odborníkil i zahr,aničních expertů.
Prostorami Muzea dělnického hnutí prošla tedy od
roku 1962 v době konání burz technických
zlepšení
již velká část pracovní!,ů resortu
i ostatních geodetických pracovišť. Tím se ovšam stává org,anizace BTZ
rok od roku náwČnější. Dosud se vždy našel dostatek
pracovníků, kteří bez ohledu na rozsah úkolů, časové
zaneprázdnění
a další potíže zvládli celou přípravu
BTZ a její organizační zajištění. Je-li tedy burza dnes
již pojmem, patří především dík těmto spolupracovníkům. Přáli bychom si, aby ostatní geodeti do Brna přijížděli rádi a s výhledem, že informace zde získané
budou patřit vždy k nejnovějším a nejhodnotnějším.
S tímto cílem jsou na 11. září t. r. připravovány další Geodetické informační dny jako třináctý běh burzy
technických zlepšení. Také letos bude maXimálně využito té skutečnosti, že v období podzimního> mezinárodního veletrhu se v Brně soustřeďuje značný počet
vjrobců,
na jejichž dodávkách
závisí jak O'kamžité,
tak i perspektivní inovace v oblasti přístrojového i mater;álního
vybavení
geodetických
a kartografických
pracovišť. Pořadatel
akce, kterým je z pověření Ov
společnosti geodézie a kartografie opět pobočka ČVTS
při národním podniku Geodézie v Brně, se připravuje
na tradičně široký rozsah a dobrý standard programu,
na kterém jsou všichni zájemci vítáni.

Z činnosti ČVTS na zeměměřickém
směru ČVUT

Odborná skupina geodézie a kartografie závodní pobočky ČVTS fakulty stavební ČVUT v Praze uspořádala
v uplynulých měsících několi'k akcí.
V březnu 1974 to byla beseda s Ing. R. K o I á ř e m
a Ing. L. Za j í č ke m, pracovníkem GO o speciálních
geoty;zikálních
a vytyčovacích
pracech pro Transsaharskou dálnici v Zambi! a Alžksku, pořádanou ve spolu-

práci se SSM.
Přednášku na téma "Optimalizace
pro;ektů úprav terénu" proslavil ,v říjnu loňského roku Doc. Ing. G. Ch.
Z I a ta n O' v, CSc, pracovník
Vysoké školy stavební
v Sofii, který krátce navštívil naši školu. Přednášející
naznačil možnosti řešení problému zejména výškových
terénních úprav pomocí samočinných počítačfi. Dík za
umožnění této přednášky patří vedení směru a katedry speciální g'eodézle.
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V bř,eznu letošního roku p1'Oběhla beseda s Ing. M.
K a š par e m, CSc, o výsledcích úspěšného ověřovacího VF

eklektromagnetického

měření

přístro;em

KPS-l

ČS. konstrukce
při prospekci
rud v dolech společ[lOSti BBU v Bleibergu v Rakousku.
Tyto akce 'poskytly většině posluchačů nový pohled
na jiné. a často i exotické problémy geodetické praxe.
V současné době probíhá ve spolupráci s 'katedrou
matematiky a deskriptivní geometrie FSv matematický seminář, jehož vedoucím je Doc. RNDr. B. Bud í ns k ý, CSc. Svou náplní [v tomto semestru to j'sou
aplikace vektorového počtu) je urč,en především mladým praoovníko.m směru.

Ukončenie postgraduálneho štúdia
geodézie a kartografie na SVŠT
v Bratislave

V januári 1975 S3 záverečnými
skúšk,ami skončil
,prvý beh postgraduálneho
štúdia na odbore geodézia
a kartografia
St,avebnej fakulty
Slovenskej
vysokej
školy technickej v Bratislave.
Proces vzdelávania kádrov v podmienka'ch vedeckot,echnickej revolúcie, ako to zdoraznH laj XIV. zjazd
KSC a najmi!. májové pléna ÚV KSCa OV KSS v ro'ku
1974, je jedným za základných predpokladov
pri zavádzaní nových vedeckých pooznatkov, nových pracovných prostriedkov
a technologických
postupov do výrobných proceoov. V podmienkach
prudkého narastania vedeckotechnického
pokroku
[prírastok
nových
poznajjkov za posledných 10 rokov činí 30 až 50 %),
ako aj s prihli'adnu'tím na priTodzený 'P'roceszabúdania, nemožno poskytnúť také jednorázové
vzdelanie,
ktoré by zaisťovalo úspešnú prácu v priebehu 10 až
20 rokov. Okrem toho vedeckotechnická
revolúcia potrebuje aj nové typy iužinie,rsko-technických
praco\lIlíkov, špecialistov rozličných profesií, so šiJrokým prof!lom, ktorí sú schopní tvorivo a vedecky riešiť úlohy
rozvoja a zdolkonalovania vý'robných proceoov .. Menia
a zvyšujúsa
aj požiada'vky na kvalifikáciu inžinierskotechnických pracovníkov najmi!. na úseku riadenia a racionalizácie výroby. Z uvedeného vyplýva, že pre riadenie výrobných
procesov
v podmienkach
vedeckoteohnickej revolúcie je nevyhnutné
nadstaV'bové~p'Ostgraduálne
vzdelávanie
vedúcich a riadiacich
pracovníkov.
PostgraduMne
štúdium. organizované
na vysokých
školách, vystupuje ,ako objektívna
potreba vzdelávacieho systému, vyplývajúca z dynamiky rozvoja národného hospodárstva
a potrieb s'poločenskej pl\axe. Aj
v odbore geodézie akartografie
je v poslednom desať'ročí zaznamenaný rýchly rast šíriky a náročnosti úloh
a s tým súvisiaci vedecikotechnický rozvoj, ch-ar,akterizovaný' rastom
automatizovéllllého systému
riadenia
a automat1zácie geodetických a kartografických
výrobných procesov, ako významných a rozhodujlÚci'ch súč.astí komplexnej racionalizácie
výroby. Riadiaci pracovníci vo všetkých stupňoch rIadenia pri príprave,
7Javádzaní a rozvoji
automa'tizovaných
procesov meraČ'Slkej, 'vyho'dnoco'v,acej aZOlbl"azolVa.ce'j'techniky, musia sa opierať o komplexné poznatky sú,č·asného stavu
techniky a jej ekonomického
dosahu ·a poznať tendencie ich rozvoja. Plné využitie týchto
pOZlIlatkov
však predpokladá
laj systémový prístupk
automatizácii a poznanie moderných metódriadeni,a.

Vývojautomatizácie
výrobných procesov v geodézii
a kartografii '10 svete .néfpreduje' rýchlym tempom a
dnes automatizácia sa dotýka aj všetkých obl,astí geodézie a kartografie. Z toho vyplýva, že abso'lvent vysOkoškolského
štúdia
nemóže ani v jednej oblasti
svojho posobenia vystačiť len s poznatkamí zo školy,
alemu,sí
sa dalej systematicky vzdelávať 'a inovovať
svoje vedeckotechnické,
ekonomické
a sociálno-politické po-znatky.
Dalšie vzdelávéllllie pncovníkov
v praxi možno zaisťovať
cestou lndividuálneho
štúdia,
krátklodobými
kurzami, vedeckou ašpirantúrou
a štúdiom organi'z'Ovianým vysoko-u školou f'Ormou inovačného alebo špecialiwvaného
postgraduálneho
itúdia.
V podmienkach
geodézie
a. kartografie
inovačné
po'stgraduálne
štúdium poskytne inžinie'rom vo vedúcich a riadiacich funkciách vedeckotechnické
poznatky
v celej šírke odboru geodézie akartografie
so zameraním na nové poznatky z oblasti ,automatizácievý,
robných procesov a spracovania informácií, met6d riadenia, kádrovej ·a personálnej
politiky'. Ta,kéto zameranie postg1raduálneho štúdía je v súlade aj s racionalizačnými tendenciami vývoj,a národného hospodárstva.
V zimnom semestr i škols,kého roku 1972/73 sa oivorilo na SVŠT v Bratislave postgraduálne
štúdium inovačného charakte.ru. Zúčastnili sa ho vybraní pracovníci [minimálne so 6-ročnou praxou.] 'z podnliilrov rezortu geodézi,e a kartografie
a z IGHP, n. 'po Žílina.
K realizácii štúdia SB pristúpilo na požiadanie Slovenského úradu geodézie a kartografie
[SOGK) v súlade
s platnými normatí'vnvmi
predpismi, najmi!. vyhlášky
MŠ č. 49/1967 Zb. o postgraduálnom
štúdiu. Postgr'aduálne štúdium sa materiálne zabezpečilo prostredníctvom S'úGK z prastriedkov
vysielajúcich' organizácií.
Vý<belr uchádzař.ov sa vykonal na základe prihlášok
podaných cestou SÚGK. Po obsa,hoVej stránke postgrílduálne štúdium nadv1izuje na vysokoškolské
štúdiurh
a tvorí jeho organický vyšší stUlpeň. Zúč,astnení pracovníci získali najnovšie vedeckotechrtic'ké poznatky, ktoré
sa vyvinuli od doby skončenia ich vysokoškolskéhO
štúdia a to v kvalitea
komplexnosti potrébnej na rozhodO'vanie, riadenie a orgalllizá.ciu práce.
Program postgraduálneho
štúdila obsahoval 382 hodín,
metodicky rozdelených do 4 semestrov. PTi zostavení
učelbného 'plánu a OISnov jednotUvý,ch dis'Cilplín štú'dia
sa vychádzalo z požiadaviek rewrtu geodézie a kartogl'afi.e pri zabezpel'ovaní technicky náročných
súčasných a perspe'ktívnych
úloh národného
hospodársiva
a. spoločenskej praxe. Pre inf.ormáciu uvádzame uč!rtJnýplán
a rozsah disciplín v hodinách.
I. semester:matematika
- 20, fyzika - 20, vyrovnávací počet - 15'; výpočtová azobrazovacia
technika
- 15, nová technika v geodézíi - 20.
II. semestel': programovaníe' - 26, základné geodetické siete - 28, fotogrametria
- 25, inžinierska geodézia - 22.
III. semester: karto-grafická tvorba a reprodukcia
máp
- 25, technicko-hospodárske
mapovanie - 30, aktualizácia máp velkých mierok - 22, automatické spracovanie EN - 15.
IV. SBmeste,r: právne predpisy - 20, plánovanie a financovanle - 25, te6rla rladenia - 25, 'kádrová a persOllálna práca - 10, záverečná
práca
[konzurtácie)
-

20.

Postgraduálne
štúdium sa realizovalo
formou diaIkového štúdia s účelným spojením s formou denného
štúdia. V každom semestri .boli štyri trojdňové sústredenia [štvrtok, piatok, sobota). Základnou formou výučby boli: 'samdsltaitnéštúdium,
prednášlky, konzultácie, cvič,enia a exkurzie. Výučba v jednotlivých discí,
plínach sa zaisťovala
tímovým sp6sobom
učitermi
Stavebnej fakulty SVŠT. poprednými
odborn~kmi rezortu SOGK a clalšími pracovníkmi z iných výso·kých
škol, resp. ÍIIlštitúclí. Štúdlum sa skončilo záverečnými
s~úškamí pred skúšo'bnou komisiou. Záverečná skúška
powstávala
z písomnej zá:verečnej práce a jej obhajoby. Témy záverečnýc:h prác určili ,katedry odboru
geodézie a kartografie po dohode s vysielajúclmi organizáciami.
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Záverečné práce maliveYmi
dobrú vedeckotechnickú
úroveň. Viaceré
práce majú značnú dokumentačnú
a
koncepčnú
(jroveň a poskytujú
komplexný technický
a ekonomický
pohlad na riešenú problematiku,
takže
ich mo'žno plne využiť v podJnikovej a rezortnej sfére.
Pre širšie využitie záverečných
prác v praxi, ktoré sú
uložené v knižnici VÚGK v Bratislave, uvádzame auto,rov a témy prác:
Ing. Alfonz Bar t [) š, SÚGK, Bratislava
- Mikrofilm v geodetickej
a kartografickej
dokull1entácii,
Ing. Ladislav
Ča n i g a, Slovenská kartografia,
n. p.,
Bratislava
- Norll1alizácia
tvorby
máp z hYadiska požiadaviek
užívateYov,
Ing. Július D o val,
Geodézia, n. p., Prešo,v
- Fotograll1etrické
mapovanie zastavaných
častí v digitálnoll1 vyhotovení,
Ing. Mi,kuláš Far k a Š, Slovenská kartografia,
n. p.,
Bratislava
- Projektová príprava tvorby reliéfnych máp,
Ing. Ladislav G a I' g a lov i č, Geodetický ústav, n. p.,
Bratislava
- Posúdenie presnosti
gravimetra
CG-2 z experimentálnych meraní
Ing. Andrej G o g a, Slovenská I,artografia,
n. p., Bratislava
Optimálny model redakčných a technickoredakčných
prác,
Ing. Imrich Hor ň a n s k ý, Geodézia, '11.p., Bratislava
- Plánovanie
presnostia
metodiky geodetických
vytyčovacích prác
Ing. Ján Jan e k, IGHP, n. p., Zilina
- Sledovanie zosuvných území geodetickými metódami,
Ing. Břetislav
K e I na r, Slovenská k1artografi,a, n. p.,
Bratislava
- Optimálne
lícovacie systémy pri tvorbe viacfarebných máp,
Ing. Pavol Km e ť k o, Slovenská
k'artografia,
'11. p.,
Bratislava
- Kartografia
v spoločenskej
komunikácii
informácií,
Ing. Michal K o I e s á r, Geodézia, n. p., PrešiQiV
- Systémová analýza činnosti strediska geodézie,

Ing. Daniel K o v á Č, Geodézia, n. p., Zilina
- Návrh kartografického
zobrazeni a pre seizmograficku stanicu na strednom Slovensku,
Ing. Ladislav K o v á Č, Geodézia, n. p., Bratislava
- Štúdia možnosti dek,adizácie máp,
Ing. Ján Krá I i k, Slovenská kartografia,
n. p., Bratislava
- Efektívnosť
využiti a plastiokých
fólií v kartogra[ických a reprodukčných
procesoch,
Ing. Jozef Ma rek,
Geodetický ústav, n. p., Bratislava
- Systémové spracovanie
údajov v THM,
Ing. Michal M a 'I' u š á 'k, Krajská sprálva geodézie a
kartografie,
Prešov
- Systémový prístup k budovaniu organizačnej
štruktúry rezortu geodézie a kartografie,
Ing. Zdenko Mat LII a, Slovenská kaTtogT'afia, n. p.,
Bratislava
- - Kartografická
tvorba z hladiska potrieb socialistickej spoločnosti,
Ing. Michal N a z a d, Geodézia, n. p., Prešov
- Perspektivy
technickohospodárskeho
mapovania
vo
Východoslovenskom
kra ji do rokli 1985,
Ing. Alojz R i t-o m s k ý, Geodetický ústav, n. p., Bratislav,a
- Vyšetrovanie
zmien dížky latového metra invarových nivelačných lát,
Ing. Květoslav S p i I I e r, Geodetický ústav, n. p., Bratislava
- AlItomatizácia zobrazovacích
prác v geodézii a kal'tografii,
Ing. Stanislav
Str e Č a n s k ý, Geodézia, n. p., Bratis:a'Va

- Aktualizácia
máp velkých mierok,
Ing. Drahomír Š tec her,
Slovenská kartografi,a, n. p.,
Bratislava
- Efektivnosť fotosadzby v kartografii,
Ing. Michal Val k Il Č á k, Geodézia, n. p., Prešov
- Prognóza rozvojainž:nierskej
geodézie vo Východoslovenskom kraji,
Ing. ]ozef Wo I I e 111a n n, Geodézi'il, n. p., Bratislava
- Využitie novej techniky pri budovaní PBPBP.
Prvé postgraduálne
štúdiull1 na SVŠT s,končilo 24
absolventov
z 25 prijatých
uchádzačov.
Možno povo-
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dat, že poskytlo

dobré poznatky o st,ave techniky v geodézii a kartografii uielen pre 'absolventO'v štúdia ale
aj pre učitefov postgr.aduálneho štúdi,a. Piri štúdiu došlo
k vzájomnej konfrontácii teoretických po'znatkov s konkrétnymi praktickými poznatkami v praxi. Takáto konfrontácia a výmena poznatkov je velmi cenná a prispievak
.rýchlejšiemu
rozvoj u jednotli'Vých oblastí
geodézie a ka1rtografie.
Pokial ide o obsah, zameraniea
rozsah realizovaného postgraduálneho
štúdia možno uviesť, že vcelku
sa splnili stanovené
ciele ,a zámery. Úroveň štúdia,
vdak,a vynikajúcej študijnej disciplíne absol'ventov. bola
velmi dobrá a pozitívne sa prejavila v ro'zšírení' komplexného vedeckotechnického
ob2íoru ·absolventov št,ú.
dila. Potvrdili to jednak velmi dobrá úroveň vll.ČŠilty
záverečných prác a ioh obhajoby, ďalej samotní ab~
solventi štúdia pri hodnotení prínosu štúdia a jednak
členovia sk'úšobnej komisie a predsta'vitelia
re2íortu
SiúGK. Mnohí absolventi poznatky získané počas postgroad.lIálneho štúdia už uplatnili aj V praxi s pozitívnyml výsled·kami. Treba však uviesť, že postgraduálne
štúdium je vefmi náročné a vyžaduje od účastní'kov
vefa fyzických a duševných síl a sebezaprenia na prekonávanie a zvládnlltie roznych ťažkostí a teoreti<ckých
p'roblémov štúdi,a, pri súčasnom plnení zoďpovedných
služobnfch
funkcU a povinností. Študijné podmienky
absolventov d61ežité pre úspešné dokončenie štúdia na
jednotlivých p'racoviskách sa líšili. Cenné. bolo to, že
absolventi sa navzájom povzbudzovali, pri štúdiu si
vzájomne pomáhali a vll.čšinou kolektívne sa pripravovali na škúšky z jednotlivých disciplín. Velmi kladne trebahodnotiť
aj svedomitú prácu pNlcovníka Katedry geodetických základov Ing. Karola J u r d u, ktorý
ako vedúci učitel, venoval velkú starostliv,osť Qrganizačnému zaisteniu po..;;tgraduálneho štúdia.
MožQo preto povedat, že uvedené inovačné postgraduálne štúdium bolo úspešné a možno ho považQvať
ako jednu z forlem na zvyšovanie úrovne vzdelávania
vy'braných pracovníkov. v od'vet'ví geodézie a kartografie.
Podla predbežnýc'h konzultácií s rezortom geodézie
a kartografie
(SÚGKj pripravuje
sa další beh postgraduálneho
štúdia na SVST. Okrem postgraduálneho
štúdi,a inovačnéhQ charakteru, určené pTe vedúcich a
vybraných pracovníkovaž
do úroVlne okresných stredísk geodézie, prichádza do úvahy aj špeci.alizované
šttldium v oblastiach alltomatizácie práce, ekonomiky
a. ri.adenIa v od?<>re geodézie a kartografie, ďalej špecI,ahzov,ané šttldmm 'v kartografii, prípadne v inžinierskej geodézli. Podla potrieb a požiadaviek praxe m6že
prichádzať do úvahy ajkratšie
inovačné postgl'aduálne
štúdlum iednotUvých predmetoov pre vybraných
pracovnnmv-špecl aUstov.
Dňa 24. 1. 1975 slávnosmým
sposobom, za tlčasti
Ing. Ondlreja M i c h a I,k u, predsedu SÚGK, Prof. Ing.
Anton,a S uch á n k a. CSc., prorektora SVST, Doc. Ing.
Viliama Ma g u I u, CSc., prodek,ana Stavebnej fakulty
SVST, Doc. Ing. Michala Da n i š a, CSc. a Prof. Ing.
Dr. Pavela G á I a, DrSc., - vedtlcich katedier a za
prítomnosti poprednýoh pracovnfkov praxe a učltelov
z vysokej školy, dostalo 24 absolventov vysvedčenie
o tlspešnom absolvovaní postgraduálneho
šttldla na odbore geodézia a ,kartoografja SVST. V ten Istý deň priialabsolventov
štúdia
predseda
SÚGK Ing. Ondrej
MI c h a I k o
v prítomnosti
vedtlclch
pracovníkov
SÚGK, ri,aditelov p,odnjkov SÚGK a učitelov zo SVST
a v družnom, priatelskom
a spoločenskom
posedení
blahoželal absolventom k tlspešněmu dokončeniu štúdl,a.
Všetkfm
absolventom
postgraduálneho
šttldia na
SVST srdecne blahoželáme a prajeme im vela zdaru
a pracoV'ných tlspechov prl uvádzaní získaných poznatkov v praktlokej činnosti.
Prof.

Ing. Ondrel

Mlchalčák, CSc.

Ve dnech 7. až 16. září 1974 se v hlavním městě USA
konal XIV. kongres Mezinárodní
federace
zeměměřičů
(FIG). Kongresy FIG, které se podle statutu
této mezinárodní nevládní organizace pořádají v tříletých intervalech, patří v odvětví geodézie a kartografie
k závažným událostem a to jak z důvodů ryze odborných, tak i organizačních.
Odborný program kongresů je zajišťován formou pracovních zasedání všech devíti komisí FIG, od.;bornými
výstavami a konečně odbornými exkurzemi.,
..,
Organizační problémy, spojené s exi'stencía rozvojem
tak velké organizace, jsou jednak předmětenL jednání
valného shromáždění, kterého se mají právo účastnit
v libovolném počtu příslušníci kterékoliv členské orga·
nizace, jednak zasedání stálého výboru, složeného z početně omezených národních delegací. O důležitých otázkách se hlasuje jedním hlasem za členskou' zemi, bez
ohledu na počet národních organizací, registrovaných
ve FIG.
Zasedání XIV. kongresu se za ČSSR účastnila dvoučlenná delegace: Ing. M. Klimeš, předseda Československého geodetického komitétu (oficiální zástupce ČSVTS)
a s. prof. Ing. A. Suchánek, OSe. vedoucí katedry geodetických základů SVŠT Bratislava a předseda Československého výboru pro geodézii a kartografii (za Ministerstvo školství SSR). Tato početně nevelká delegace se
účastnila všech jednání stálého výboru a valného shromáždění FIG a podle svých časových možností závažných částí odborného programu,
tj. zasedání komisí
či exkurzí. K hlavním_ úkolům československé delegace
patřilo zastupování
OSSR při jednáních
vrcholných
orgánů FIG a v souladu s ostatními delegacemi socialistických států podporovat pokrokové vývojové tendence
v této mezinárodní organizaci, účastnit se aktivně na
odborném programu konference a tím dokumentovat
přednosti a vysokou odbornou úroveň sjednocené geodetické služby socialistického státu, získat maximum dostupných pozaatků a písemných materiálů z jednání
komisí a tím vším dokumentovat
trvalý zájem ČSSR
o další aktivní činnost v této mezinárodní
organizaci
s konzultativním
charakterem vůči OSN.
•

V rámci časových možností se oba českoslovenští delegáti účastnili vybraných
zasedání odborné komise 2
(odborná výchova), komise 5 (p'řístroje a metody) a komise 6 (inženýrská geodézie). Československý podíl na
odborném
programu
nebyl zanedbatelný.
Ostatním
účastníkům kongresu byly předloženy vytištěné národní
zprávy o dosažené úrovni československé geodézie za
období mezi XIII. a XIV. konresem, zpracované československými korespondenty
příslušných komisí:
doc. Ing. Sv. Michalčákem,
Ing. F. Šilarem, OSe.
Ing. V. Slabochem
Ing. M. Brychtou,
Ing. J. Hurníkem

OSe.

OSe.

pro komisi 2 - odbor·
ná výchova
pro komisi 3 - odborná literatura
pro komisi 5 - měř.
přístroje a metody
pro komisi 6 inženýrská geodézie
pro komisi 7 katastr
a pozemkové
úpravy.

Vyžádané referáty byly publikovány péčí pořadatelů
ve sbornících
podle jednotlivých
komisí. Referáty
československých
autorů se setkaly - ne náhodou ve sborníku komise 6 (inženýrská geodézie). Byly to
tyto:
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-

Herda, M.

-

-

Kollar, K. Nádeník, Z. -

-

Novosad, Z. -

-

Šilar, Fr.

-

-

Šiitti, J.

-

Check Measuring Precision Design of
Prefabricated Elements and Strucures
ird3uilding Industry
Generalbericht der E!~udiengruppe D
Zur Theorie der Ubergangkurven
(raumliches Analogon zur Klotoide)
Digital Coordination of Comprehensive Development Project
Computing of EarthworkvolumesData Collection and Classification
The Effect of Initial Data in Adjusting
Conditional Observations with Para·
meters.

Po dohodě s předsedou komise 6 prof. Lesniokem (P)
byly tři z uvedených referátů předneseny za nepřítomné
autory Ing. Kljmešem,' a to referáty Ing. Šilara CSc,
Ing. Kollara a Ing. Novosada. Ke všem byla vedena
krátká diskuse. Referát Ing. Herdy, CSc byl přednesen
p. van den Bergem (S).
K dokreslení obrazu úrovně československé inženýr.
ské geodézie přispěly i osobní referáty českých a sloven·
ských autorú, které byly organizátorúm kongresu před.
ložené v dostatečném počtu výtiskú. Šlo o následující
referáty:
Cirbus, J.

-

-

Gyroinstruments and Their Application
in Underground Surveying
Numerical,Map and its Application in
Construction and Reconstruction
of
Cities
Einfluss der Gliederung des Gelandes
auf die Genauigkeit der Erdmassen·
berechnung
Mikrotrigonometrische Netze fiir Ver·
messungen der Horizontalverschiebung
von Talsperren und deren Vereinfachung
Influence
of Setting.out
Network
Errors upon the Accuracy of the Dimensions of the Objects
Automatisches System der Verarbeitung von geodii.tischen Informationen
und die Ausnutzung im Prozess der
Projektierung.

-

-

-

-

-

-

b) Katastr
-

Velký zájem účastníkú XIV kongresu se soustředil
na obě výstavy, otevřené v době kongresu v prostorách
hotelu Hilton, kde se konala veškerá zasedání. Především to byla komerční výstavba výrobcú geodetických
přístrojů, výpočetních zařízení, dodavatelskýcp firem,
ale i specializovaných odborných firem a pod. Učastnilo
se jí 65 firem.
Samostatná část výstavy byla věnována národním
expozicím některých členských státú FIG.

Formulovat v krátkosti všechny zajímavé poznatky
a novinky z jednání kongresu, odborných výstav
a exkurzí není jednoduché. Většina materiálů, zvl.
z komisí, bude vyžadovat dlouhodobější studium, které
se plánuje jednak pro korespondenty': jednotlivých
komisí FIG, resp. pro odborné skupiny CVTS či SVTS.
Nicméně již nyní je možno uvést některé nové tendence,
které se na XIV. kongresu FIG projevily v oblastech
našeho intenzivního zájmu.
a) Mapování
-

-

velkých

-

-

-

evidence

nemovi to stí :

všeobecný trend směřuje k víceúčelovému katastru,
obsahujícímu tyto registrý: evidence nemovitostí,
fyzikální údaje, topografické informace, přír. podmínky, technické informace (inž. sítě), hospodářské
informace (kultury, ochranné zóny ap.);
rozsah informací ukládaných do databanky je mj.
ovliviíován i rozvojem zařízení pro zpracování dat,
především nejnovějšími typy terminálů interaktivního charakteru, umožňujícím grafickou kontrolu
obsahu databanky
a plnější využívání obsahu
databanky pro geodetické i projekční účely;
byla zdůrazněna vazba pracovní náplně geodetú na
péči o životní prostředí (P).
c) Ortofototechnika:

-

-

měřítek:

v oblasti instrumentária se pro geodetické merení
neobjevily žádné nové či převratné konstrukce;
k obecně známým typům elektronických tachymetrů
AGA 710 a REG ELTA 14 se na výstavě připojila
jedině japonská firma Sokkisha s elektronickým
tachymetrem neregestračního typu SDM-3;
u dálkoměrú je zřetelný pokrok v použití další
generace elektronických prvkú, umožňujících opět
zmenšování rozměrú a váhy přístrojú (např. TELL U-

ROMETER CD 6, MIKRORANGER,. ZEISS ELDI
2 a našim požadavkúm snad nejvíce odpovídající
dálkoměrný nástavec KERN DM 500);
v návaznosti na zatím stabilizovanou konstrukční
úroveň elektronických tachymetrú byly publikovány
praktické
zkušenosti s "blokovou tychymetrií"
(resp. "tachymetrií bez stanovisek"), jejíž aplikace
při mapování především větších souvislých území
bude jistě patřit mezi perspektivní inovace i u nás;
pro mapovací práce v územích bez geodetických
základú resp. jen s velmi řídkou sítí se nabízí aplikace
přístrojú, využívajících navigačních družic a Doppenova efektu při příjmu radiových signálú na 150
MHz a 400 MHz; zařízení o váze 16 kg je provozuschopné z vlastních zdrojú cca 35 hod., vlastní registrace prúletu družice na magnet. kazetu trvá asi
2 minuty; udávaná přesnost určení polohy v UTM je
± 1,5 m; zař'ízení (fa JMR Instrument) bylo uvedeno
na výstavě;
rozvoj automatických mobilních zařízení pro určeni
polohy a výšky doznává dalšího vývoje v přesnosti,
která na polygonu více než 100 km dosáhla ± 1,00 m
při rychlosti jízdy 10-80 km/hod.; i takové zařízení
najde pravděpodobně své uplatnění při mapování
území bez hustější geodetické sítě;
v jednání kongresu se velmi často obje'vily informace
o digitálním mapování ve všech jeho fázích včetně
návaznosti na obsah vytvářených databank; v této
spojitosti se objevuje požadavek mezinárodní standardizace vstupních informací i jednotná forma
jejich uložení;
vývoj kapesních a stolních elektronických kalkulaček
se promítl v aplikačních programech (A), umožňujících programovatelné zpracování vstupních dat na
vysokém stupni při maximální pohotovosti;
tisk účelových map "na sklad" se stává svým způsobem anachronizmem ve srovnání s 'širokou škálou
mikrofilmových a elektrografických zařízení; progresivní se jeví mj. i automaty na barevné fotografické
kopie 1 : 1, údajně používané v USA pro vícebarevné
mapy.

publikovány zkušenosti s využitím automatického
korelátoru ITEK EC 5 ve spojení s Planimatem, kde
dosahovaná přesnost vyhodnocení je 10/00 výšky;
US Geological Survey zavádí digitální ortofotogram.
metrické metody pro mapy měřítka
1: 24 000
případně většího, aby jeden operátor mohl obsluhovat až tři ortofotoskopy;
byly získány ukázky ortofotomapy
1: 1200, vyhotovené na strojích fy Galileo Co., která je určena
pro technické (projekční) účely;
d) Ekonomická

-

efektivnost

geod.

prací:

jako příspěvek k systematizaci geod. prací lze
považovat referát (CND), rozdělující veškeré geodetické metody na prvky, přináležející k 8 základním měřickým skupinám:
a) polygon s pouze měřenými délkami,
b) protínání z délek,
c) prodlužovací (extenzívní) metoda,
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d) ortogonální metoda,
e) polygonový pořad,
f) polární metoda,
g) protínání vpl'ed z úhhl,
h) protínání zpět.
-

-

v rámci odb. programu byly publikovány (USA)
zkušenosti s dokumentací 200 000 tiskových podkladů 10 x zmenšených, které umožňují přímé
vyhotovení tiskových forem při minimální ztrátě
hodnoty výsledných tisků; mikrosnímky 70 a 100
mm se zvětšují do požadovaného měřítka na jednoúčelovém zařízení, a to pro čárové i polotónové
prvky;
jednou z mála studií, věnovaných ekonomice geod.
prací, bylo porovnání šesti nyní používaných měřických metod pro mapování a vytyčování, u nichž
hospodárnost

-

1975 - Finsko (Helsinky), 1976 - Nigerie (Lagos),
1977 - Švédsko (Stockholm - XV. kongres), 1978
Francie (Paříž); pro rok 1979.byla požádána o orga·
nizaci zasedání sMlého výboru FIG Československá
soc. republika.

byla určena podle vzorce w

=

_L_
m.t

(w = hospodárnost,
m = střední chyba metody,
t = čas potřebný pro srovnatelnou MJ); pro mapování stanoveno jako nejefektivnější použití re·
gistračního elektronického tachymetru, resp. současné protínání ze dvou stanovisek, pro vytyčování
elektronický tachymetr;
autoři (DK) pracují na
podobné studii pro oblast fotogrammetrie;
většina referátů věnujících pozornost digitálním
metodám
konstatuje
úsporu živé lidské práce
v různé výši.

Závěry jednání a doporučení jednotlivých komisí
pro období do dalšího kongresu v r. 1977 jsou stanoveny
v rezolucích.

4. Jednání Stálého výboru a Valného shromáždění FIG
Během kongresu se sešel třikrát Stálý výbor FÍG
a dvakrát Valné shromáždění FIG. Program zasedání
byl značně široký, naši pozornost zaslouží alespoň tyto
body, které se dotýkají bezprostředněji ČSSR:
a) Přijetí nových členů: dodatečně schváleno členství
Japonska a jako noví členové FIG přijati Brazílie
a Mexiko. Maroko bylo vyloučeno pro ztrátu kon·
taktů. Tím dosáhl FIG 46 členských společností
z 42 států.
b) Volba čestných členů a udělení čestných uznání:
potřebnou 4/5 většinou byli schváleni další čtyři
čestní členové FIG, mezi nimiž byl dlouholetý
předseda bulharské NTS s. prof. Vasil Pejevski.
Mezi zasloužilými funkcionáři
FIG za období
1970-72 byl mj. oceněn čestným uznáním FIG
i s. prof. Václav Krumphanzl za úspěšné vedení
6. komise.
c) Změna cyklu konání kongresů: na tomto zasedání
byla ukončena dlouhodobá diskuse o změně tříletého
cyklu konání kongreslt FIG na čtyřletý, v souladu
s Mezinárodní fotogrammetrickou společností (ISP)
a Mezinárodní kartografickou asociací (ICA). Roz·
hodnuto ponechat dosavadní tříletý cyklus.
d) Volby místopředsedů komisí: na základě cyklické
obměny ve vedení jednotlivých komisí, byli určeni
místopředsedové komisí, kteří autqmaticky přejdou
do funkcí předsedů v období 1978-1981. U nej.
důležitějších komisí bylo rozhodnuto takto: kom. 5
(přístroje a metody) - Bulharsko, kom. 6 (inž.
geodézie) - Švédsko. Československo bylo požádáno
o obsazení funkce sekretáře kom. 2 (odb. výchova),
jejíž předsednictví je v období 1975-78 svěřeno
Maďarsku.
e) Nové vedení FIG pro 1975-78: po letošním zasedání
stálého výboru FIG bude řízení celé společnosti
předáno do rukou nového - tentokráte švédského
vedení FIG, které zajistí XV. kongres v r. 1977
ve Stockholmu: president C. O. Ternryd (S),
víceprezidenti - E. Carlegrin (S), W. B. Overstreet
(USA), Albert Jaquet (CH), generální tajemník L. Linder-Aronson (S).
f) Program zasedání stálého výboru FIG: pro další
pětileté období byla organizace zasedání stálého
výboru svěřena následujícím členským zemím FIG:

I přes téměř dvouleté vakuum, které vzniklo neúčastí ČSSR na jednání stálého výboru FIG, je posta·
vení ČSSR v této mezinárodní nevládní organizaci
velmi dobré. Je to důsledek pracovních úspěchů čs.
geodetů v 6. komisi za řízení prof. Krumphanzla a Ing.
Brychty, CSc ve funkci tajemníka. V tomto období se
jasně prokázaly kvality a vysoká úroveň čs. geodézie.
Obdobně dobrý zvuk má i náš školský resp. mimoškolní systém vzdělávání odborníků-geodetů. Výsled.
kem tohoto obecného ocenění je jednak udělení čestného
uznání prof. Krumphanzlovi, dále návrh na obsazení
funkce sekretáře 2. komise (odb. vÝ.chova) a především
návrh na pořádání stálého výboru FIG v r. 1979 v ČSSR.
Ze získaných materiálů, které si vyžadují dalšího
podrobného studia, docházíme již nyní k závěrům, že
odborná úroveň kongresu byla vysoká. Množství před.
nesených referátů představuje ucelený soubor infor·
mací o špičkové technice a technologii, z nichž mnohé
mají bezprostřední význam pro rozvoj odvětví' geodézie
a kartografie v ČSSR.
K popularizaci získaných poznatků podnikli již oba
účastníci kongresu řadu besed. Mat!lriály kongresu
jsou uloženy jednak v ODIS při VUGTK v Praze,
jednak na katedře geodetických základů SVŠT Brati·
slava. Pro vážné zájemce byly vyhotoveny mikrofilmy
ze všech sborníků, které lze objednat u n. p. Geodézie
v Brně.
Lze si přát, aby se kolem Čs. geodetického komitétu
ČSVTS pro FIG soustředili další politicky, odborně
i jazykově fundovaní odborníci, kteří by se na půdě
FIG aktivně podíleli na popularizaci vysoké úrovně
československé geodézie i na zpracovávání získaných
informací pro inovační programy rozvoje odvětví.

Z cyklu vědeckých předná~ekz oboru
geodézie na ČVUT v Praze

V pondělí 6. ledna 1975 byly uvedeny opět na CVUT
dvě přednášky. První proslovil Ing. Jiří Zálesk1, pracovník Hydroprojektu n. p. v Praze, na téma: Použitt
nivelace
staveb.

pro

sledování

vertikálních

posunu

vodních

V úvodní části přednášky pojednal autor o současném stavu problematiky měření posunli a deformací
přehradních staveb nivelační metodou. Byly probrány
zplisoby budování místních nivelačních sítí na staveništích, stabilizace v1škov1ch bodli, technologie měření
a bylo p:lUkázáno na postupy odlišné od prací v CSJNS.
Zvláštní pozornost byla věnována otázce stálosti pevn1ch výškových bodťi.
Hlavní část přednášky se zab1Vala pra'ktick1mi po·
znatky z dlohoddb1ch nivelačních měření na někter1ch
našich ,v1značných vodních stavbách. Na pIlehradě
u Slap bylo díky příznivým geologick1m podmínkám
dosaženo trvale vysoké stálosti pevn1ch v1škov1ch
bodli a tím i zajištění v1chozího abs'Olutního v1škového horizontu pro sledování vertikálních změn hráze.
Místní nivelační sít přehrady u OrlIka byla co do roz-
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sahu i kvality přiměřená rozloze i významnosti vodního díla. Na pří'kladě pi'ehrady u Lipna bylo prokázáno,
že některé body stabilizované ve skalách neměly očekávanou stálost. V úze,mí, kd-e je kompaktní skalní
podklad překryt vrstvami sutí, volných balvanů i skal
je volba výškových
bodů vždy spojena s rizik'em.
U přehradních staveb v okrajovém pásmu karpatského
flyše na Ostmvsku je problém pevných bodů zvlášť
ožehavý pro nedostatek
objektli vyhovující stability.
Napi"ehradě
u Žermanic se nejlépe osvědčily výškové'
body osazené na těžkých železobetonových pHířích pro
trigonometrické
určování posunli hráre. Místní nivelační s1tě pro zemní hráze střední velikosti [např. Hracholusky) lz·e zjednodušovat. Za nomnálních podmínek
mliže postačit 5-10 pevných výškových bodů vhodně
rozmístěných ve vzdál-enosti 100-200 metrli od hráze.
V další části byly uved'eny údaje o přesnosti měření dosažené
při dlouhodobých prac-ech na různých
stavbách. Na praktickém příkladě objasnil autor využití soustavy referenčních ,výškových bodů pro vytváření
výchozIho
výškového
horizontu
podle návrhu
doc.
Marčáka.
Z výzkumných prací ,vyplývá, že zvýšení úrovně prací závisI před'evším na dvou hlavních činitelích. Prvním je přesnost měřenI. Hodnota ma = ± 0,2 mm/km
u nejpřesnějších
nivelací je za současných podmínek
a t'echnických prostředků vrcholem našich možností.
Př,ekážkou dalšímu zvyšování přesnosti jsou vnější vlivy, obzvláště atmosférické. Daleko větší možnosti jsOU
v oblasti zajištění stálosti pevných výškových bodli.
Poznatky o příčinách pohybu výško,vých bodů nebývajl
doposud plně doceněny a prakticky
zužitkovány. Je
třeba je vhodně aplikovat na konkrétní podmInky jednotlivých vodohospodářských
staveb. Pi"ednáška byla
zakončena zmínkou o dalším aktuálním problému zjišťování pokl-esových oblastí podél význačných přehradních staveb. U nás je prvním systematickým pokusem v tomto směru opakovaná nivelace soustavy profilů v okolí orlické zdrže.
Diskusi po přednášce řídil prof. V. Krumphanzl, který vyzdvihl důležitost a aktuálnost
měi'ení posunů
a deformací vodohospodářských staveb. Byly probrány
některé
otázky, které jsou předmětem
teoretických
úvah a experimentálních
výzkumů [interpretace
výsledků měření, problém referenčních bodů). S podnětnými náměty a zkušenostmi z opakovaných
nivelací
na dalších vodních stavbách vy'stoupili pracovnIci Vodohospodářského rozvoje a výstavby.
Druhou přednášku proslovil Ing. Františ'ek Š v 'e h I a, z katedry geodézie a pozemkových úprav ČVUT
v Praze. Její název je: Tvorba hranic hospodářských
obvodů

při

projektování

poz,emkov[Jch

úprav.

V úvodu upozornil autor, ~e tvorba hranic hospodářských obvodů je ovivňována mnoha faktory. Jedním
z ukazate'lů
vhodnosti
úpravy
hospodářského
obvodu je střední dopravní vzdálenost jednotlivých blo'ků zemědělské půdy od výrobního sti"ediska. Ta je při
. dané ploš€ hospodářského
obvodu ovlivňována třemi
faktory:
tvarem
hospodářského
obv,odu, konfigurací
cestní sítě a umístěním výrobního střediska.
Byl proto proveden rozbor dopravních poměrů z hlediska střední dopravní vzdálenosti
uvnitř hospodářských obvodli tvaru pravidelného
šestiúhelníka, pravoúhlého čtyřúhelníka a obecného trojúhelníka. Byl přitom uvažován pravoúhlý paralelní systém cestní sítě,
jejíž jeden směr je rovnoběžný s některou ze stran
hosp. obvodu. Rozborem rovnic, vyjadřujících závislost
velikosti střední dopravní vzdáIenosti na obecné poloze střediska a na určujícIch parametrech jednotlivých
sledovaných tvarů, byly zjištěny jejich optimální rozměry pro danou polohu stř'ediska. Výsledky rozboru
jsou zpracovány v grafech a nomogramech, z nichž je
možno usoudit, 'který ze tří sledovaných tvarů je pro
danou polohu střediska nejvýhodnější a jaké má mít
optimální
paralIIletry. Z rozboru vysvítá
že úvaha
o vhodném
tvaru
hospodářského
obvod~ 1'e nutná
zvláště v těch případech, kdy výrobní středisko j-e
umístěno excentricky.
V závěrečné části, kterou opět vedl prof. V. Krumphanzl, byla' oceněna snaha o exaktn1 vyjádření sl"e-

dovaných závislosti, diskutována možnost zapol'ení dalších faktorů [např. spádových poměrů polních cest)
a možnost využití metody při reorganizaci
hospodářských obvodů, která v současné době probíhá v rámci
integrace a kooperac e zemědělské výroby.

Z príležitosti 30. výročia oslobodenia Československa
Sovietskou armádou prijal dňa 4. 5. 1975 Ing. Daniel
Len k o, námestník predsedu Slovenského úradu geodézie a kartografie, štátne vyznamenanie
"Za vynikajúcu

prácu".

S. Ing. Len k o v i sa dostáva táto pocta za doterajšiu bohatú činnosť na r'oznych úsekoch geodézie a kartografie. Náš časopis má z tohoto titulu dvojnásobný
dovod k radosti, pretože vyznamenaný sa účinne podiela
na práci Geodetického a kartografického
obzoru, keď
ako podpredseda redakčnej rady aktívne sa zúčastňuje
na skvalitňovaní štruktúry obsahu nášho odborného časopisu.

Ing. Rudolf Šandrik-

paťdesiatnikom

Dňa 22. 7. 1975 dožíva sa riaditef nár. podniku Geodézia v Žiline. - Ing. Rudolf Š a n dr i k - životnéhO
výročia 50. nal'odenín.
Do štátnych zememeračských
služieb nastúpil dňa
1. 7. 1948 a pracuje tu nepretržite až dodnes. _
Prvým zamestnávatelom
bol InšpektiOľát kat. ,vymeriavania v Martine, neskol' KNV - tech. referát v Žiline a po vzniku resortu geodézie a kartografie- od 1. 1.
1954 posobí v jeho službách. Vo svojej činnOsti vykonával razne druhy prác ako nové Iffieranie, podrobnú
trianguláciu,
topografické
mapovanie a stavebno-meračské práce. Od roku 1954 zastáva významné mlesta
v organizáciách r,ezortu v Stredoslovenskom kraji, najskol' ako vedúci prevádzky, hlavný inženier, resp. techniclw-výrobný námestník riadltela, od 1. 1. 1968 ako
riaditel závodu a od 1. 1. 1973 ako riaditef nár. podniku Geodézia v Žiline.
.
Rozvoj geodézie v Stredoslavenskom
kraji je úzko
spojený s jeho prácou. Podielal sa na formovaní zjednotenej zememeračskej služby, na zvyšovaní technickej
úrovne geodetických a kartografických
prác. Zaslúžil
sa o vybudovanie fotogrammetrie
v krajských podnikoch a bol vždy tam, kde sa rozhodovalo o technickom pokroku, mechanizáci!
a automatizácii
prác
a osobne sa podielal na riešení špeciál!Ilych námčných
geodetických prác v priemysle pri budovaní a ,vyrovnávaní podrobných lokálnych sietí a rade iných moderných technologických
riešení.
Jeho zodpovedná práca našla svOj odraz v intenzívnej politickej práci či už v rámci podniku, al-ebo na
úrovni o'kresných alebo krajských politických a odbomych orgánov.
Jeho osobe je vlastná vysDká angawvanDsť, aktivita
a skromnosť, ktorá spolu s citlivým vzťahom k fudom
utvára jeho autoritu a oblúbenosť v kolektíve.
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Výzkumný ústav
geodetický,
topografický
a kartografický

tronickými systémy, ale jen velmi málo geodetfi sl
osvojilo užitečné znalosti -o elektronických
technikách.
ČlánEk podává elektroniku z hlediska systémů na roz1I1l od tradičního
přístupu založeného na proudových
c;bvC'dech. UvádI přehled
koncepcI
vznikfi signálfi
v kontextu s elektronickými
dálkoměry.

v Praze
[528:658.2]:[025.4+518.001.57]=82

347.235.11l ";37J,,1964/"~:681.3

VÚGTK 37 733

ZPRACOVÁNI
Zpracováni evidence nemovitosti na samočinných počítačích. Ideový projekt, 1. diI, kniha 1 a 2.
Praha, PVT 1973. 147 s., čet. sch., 35 pří!.
Automatizované
zpracování
evld,ence nemovitostí
pro
CÚGK podle výzkumného úkolu 10,5 doc. dr. ing. O. Války je 1'ozděleno do 4 etap: A - vytvoření souboru základních informací EN na MP. B - aktualizace souboru
z3.kladních informací změnovým ř~ením a hromllldným
soupisem změn. C ~ zpracování výstupních sestav jako
aperátfi EN pro potřebu CÚGK. D -, zpracování přehledu úhrnných
údajů evidenčních
listů. Dokumentace a př:lohy.

347.235.11(437 ),,1964/"-:681.3
KOTAL, M.
Prohloubeni

kontrol

při

zakládáni

VÚGTK 37 815
V1ZK-Z-538
kmenovjljho sOllbo·

ru EN.

Praha, VCGTK 1974. 17 s., pří!. 4.
Analýza stiívajícího systému kontrol obsažených v pro·
gramech pro za'kládání kmenového souboru EN na
středních
počítačích. Na základě zkušeností z dosavadního zprac'ování se navrhuje
konk'retizace kritérií
a změna celkově 'koncepce programfi. Pro zjištění kvality souborfl před tiskem se doporučuje zvláštnI kontrolní chod, který signalizuje změny v úhl'nných hodnotách a duplicity v parcelních číslech. Dále se řeší
problematika začlenění informací o nadzemních a pod·
zemních stavbách do stávajících souborfi.

:;.2'1 GEODF.ZJE, FOTOGRAMMETRIE. KARTOGRAFIE
(VSEOBECNR)
528:008=82

VÚGTK 34 270

SUI:MIN, M. V.
Nallčno-tecbničeskij
progress v topografo-geodezičes·
kom i kartografii!eskom
proizvodstve
i zadači CNJIGAiK. I. Vědecko·technický
pokrok v geodetické, topo ..
gra fické a kitJ·tografické výrobě a úkoly CNIIGAiKu.)
Sbor., CNIIGAiK. 1973, č. 24, s. 3-6.
Přehled
geodetických,
topografických
a kartografických úkolů současné pěti'letky a jejic,h odraz v práci
Ctstředního sovětského
vědeckovýzkumného
pracoviště
odvětví.

VÚGTK 34 270

KARDYCKKIN,V. V.
Sozdanije informacionnoje
modeli aerogeodezičeskogo
predprijatija i klassifikatorov dlja OASU GUGK. (Vytvoření informačního modelu geodetického a fotogrammetrlckého podntku a klaslfikátorů
pro odvětvový automatický systém GUGK.)
ReL Sbor. CNIIGAIK, sel'. geod., 1973, č. 27, s. 15-20,
3 tab.

V článku je hodnocoo stav p'rací na tvorbě Informačního modelu odvětového automatického
systému řízení
GUGK, který se skládá ze' třI částí: z info,rmačního
modelu aparátu GUGK, z informačníiho modelu geodetického podniku a informačního modelu kartografického závodu.

528.02 GEODETICKÉ MĚŘICKÉ METODY
VŠEOBECNĚ
528.021/.022+ 528.025.1-187 -4:551.244 (437) (047.3)
.
VÚGTK 37 872
VYSKOCIL, P.
V1ZK-Z-541
Výzkum vzájemných recentnich
poh&'bd geologických
soustav CSSR. Rocentni pohyby ve střednf a Jihozápadni
části oblasti.
Praha, VÚGTK 1974, 31 s., 10 obr., 1 tab., 2 pří!.; lit. 5.
Zhodnocení Výsledků opa'kovaného nlvela.čního měření
v síti podél hranice styku Karpat a Ceského masívu.
Interpolace doplněné mapy svislých recentních pohybfi
zemské kůry zkoumaného území. Zhodnocení výsledků
opakovaných nivelačníoh, úhlových a délkových měření na geodynaml,ckých polygonech Cejč-Vrbice,
Lipnf:k
nad Bečvou a Horní Bečva.

528.1 TEORIE CHYB A VYROVNAVACI POCET
'V GEODÉZII A VE FOTOGRAMMETRII
528.1:528.414

VÚGTK 36 169

INGEDULD, M.
Vliv geodetických chyb na přesnost polygonovfch pořadd.
Ve: Acta polytechn. Práce CVUT v Praze. Věd. konI.
Praha, SPN 1974, s. 81-88, 2 obr.
Polygonové pořady patří stále meQ;i nejrozšířenější
metodu budování podrobného bodového pole' pro rfizné
Ctčely. Jejich použitelnost se v poslední době zvýšila
využltfm elektronických
dálkoměru. Rfizné způsoby vyrovnáni polygonových p·ořadfi. Vllv chyb připojovacích
bodů na souřadnicové uzávěry pořadu. Různé charakteristiky přesnosti pro 'P·olygonové pořady.

St
528:621.38=20
VÚGTK 15 936
LORIMER, N. D.
An introduction
to black box electronics.
(Úvod do
"black box" elektroniky.)
AlIJst. Surveyor, 25, 1973, č. 4, s. 324-334, 6 obr.
Dfisledkem zavedení
elektromagneticl{ých
měřlckých
metod do geodézie je potřeba obeznámení geQdetů s elek-

528.1:528.48:625.42

VÚGTK 37 845

HERDA, M.
Problematika vytyi!ovacích toleranci při výstavbě metra.
Ve: Sbor. ze symp. "Geod. práce při výst. metra". Praha 1973, s. 144-157.
Kritéria přesnosti vytyčování. Poměr mezi vytYČOVMí
a stavební tolerancí. Vztah mezi tol8'1'ancí a střední
chybou vytyčení. ČSN p,ro přesnost vytyčování. Postup
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určení přesnosti vytyčovacích sítí pro metro . .Přesnost
ve vodorovné rovině. Přesnost výšek. Přesnost v příčném směru. Přesnost v podélném směru. Problém vyjadřování přesnosti vytyčování pro obezdívku.

528.2

při provádění melioračních prací. Podává se informace
o sou(;asném stavu vývoje stavebních strojů, určených
pro Jmdování drenáží. PopisuJe se princip činnosti a
zpi'lsob i'ízení strojů určených pro hloubení odkrytých či
zakrytých výko'pů a kladení drenážních rour. Uvádějí
se praktické zkušenosti s využitim těchto strojů a provúdí se srovnání pořizovacích a provozních nákladů.
Šk

TVAR ZEME:. MĚŘENI ZEMĚ. MATEMATICKA,
FYZlCKA A ASTRONOMICKA
GEootZlE

528.2:629.78=82

KARLEN,

IZOTOV,

Drainagemaschinen mit Sohlensteuerung.
(Stroje
pro
budování drenáží se zaří-zením pro směrové a výškové
vedení na výkopu.)
Verme,ss. Photogram. Kulturtechnik, 72, č. 4, s. 88-92,
3 obr., 1 tab., lit. 11. Ookonč.
Pokračování přehledu věnovaného několika drenážním
strojům a budo·vání drenáží. Druhá část přináší ekonomický rozbor nákladů, které je třeba vynaložit na budování různých typů drenáží s ohledem na použitý materiál. Uvádí se také přiklad projektu, kde jsou šíře
rozvedeny hlavní body - volba drenážního stroje, volha drenážních rour a filtru, vlastní
návrh
drenážní
sítě, časový harmonogr.am prací. Připojeno je několik
poznámek k jednotlivým etapám vlastních stavebních
prací.

A. A.

Sostojanije i perspektivy rozvitija kosmičeskoj geodezii.
(Stav a perspektiva rozvoje kosmické geodézie.)
Geod. i Kartogr. (Moskva), 50, 1974, Č. 5, s. 10-18
Přehled vývoje kosmické geodézie a nástin vědeckých
a praktických úko~ů geodézie, kte-ré mohou být řešeny
na základě pozorování UDZ a dalších kosmic.kých přístrojů a světeln.ých reflektorů, umístěných na povrchu
Měsíce. Souhrn výsledků výzkumu na poli kosmické
geodézie, perspektivy jejího rozvoje v souvislosti s úlohami zpřesnění -tvaru, rozměrů, trhavého pole Země a
budováním kosmických geodeticl<ých sítí. Úvahy o možnosti a účelnosti zhuštění kosmických sítí zaměřo.váním
balónů.

R.

VÚGTK 37 880

528.235 = 82

528.46:711.163 :681.3.01 = 40

MEŠČERJAKOV, G. A.
Matematičeskaja kartografija. (Matematická kartografie.)

ALAPETITE, J. -

Ve:

Le traitement électronique des travaux administratifs
de remembrement (program TETAR).(Elektronické zpracovávání
administrativních
informací
pozemkových
úprav.)
Géomětre, 116, 1973, Č. 2, s. 33-52,
čet. obr., čet. tab.
Program TETAR - elektronického
zpraco·vání operace
pozemkových úprav. Programem sledované cíle: zjednodušení prací gf,cdeta, beczpečné výsledky, pružnost používání. Požadavek intervence a cirkulace dokumentů.
Konstitilce (složení) lístkovnice: práce zeměměřiče, práce střediska. Modifikace (provádění změn v .. ) lístkov:lice __ pendlující U,stek [fiche navette): popis a manipulace, zrněny parcel a podílů, změny jmen vla~~níků,
používání zóny Sf',er - východ pendlujících lístkft: duplikace ,8 převody (nebo mutace), pravidla gesce. Popis vydaných výkazů pozemkových úprav.

Itogi nauki
81-92,
lit. 79.

i techniki.

Kartografija,'

tom

6, s.

Článek shrnuje výsledky výzkumných prací v oboru
za období 1970-71 až do první poloviny 1973. Uvedené
práce tematicky zahrnuji teorii kalrtogr-afických p·rojekcí, metody tvorby a výpočtu nových variant projekcí,
výběr kartografických
projekcí a jejich použití, geodetické projekce, a současný stav a úkoly matematické
kartografie.
Št
528.3

VYMĚŘOV ANI

VELKÝCH
POVRCHU

CASTI

ZEMSKÉHO

o

528.341

KABELÁČ, 1.
Triangulace na vysoké cíle.
Acta polytechn. Práce ČVUT v Praze~ Věd. konf. Praha,
SPN 1974, s. 105-111,
4 obr.
Triangulace na vysoké cíle v minulosti a v současné
době. F)nský projekt: přistroje, popis metody a přesnosti. Učel triangulace
na vysoké cíle. Návrh jiného
postupu. Popis zaměření spojnice dvou stanovisek. Použité. optiC'ké a elektronické
přístroje. Fotometrické
vlastnosti a požadavky. Sledování systematických vliviL
Dist~orze objektivu, chyby přístroje, vnější vlivy. Určení
směru spojnice v astronomickém rovníkovém systému.
Sch
528.4
CHU.

VYMĚRovANI
MALÝCH CASTI ZEMSKÉHO
KATASTRALNI
MĚRENI.
TOPOGRAFIE.
NÝRSKA GEODÉZIE

528.4í; 626.8:621.879
ď

-VULAC,R.

POVRlNZE-

= 30.

KAf\LEN, R.
Drainagemaschinen mit Sohlensteuerung.· (Stroje
pro
budování drenáží se zai'{zen{m pro směrové a výškové
vedení dna výkopu.)
Vermess. Photogram. Kulturtechnik,7Z"
1974" č. 3; s.
0·1---68. 9 obr. Pokrač.
První čé.~t přehledu, věnovaného využití mechanizace

ČERMÁK, Z.
Kontrola sedání budov při výstavbě metra .
Stav. Výzk.. 17, 1973, Č. 5-6, s. 36-42, 12 obr.
Otázka měření deformací objektů oblasti ovlivněné výsti:lvbot; tunelů. Metoda měření. Instalace
zařízení a
postup měření. Měření na trase C na Pankráci. Hlavní
výsledky měření.

528.425:681.3:695.13

= 82

BOJKO, A. V.
Cífrovajamoder mestnosti ~lja avtomatičeskoj podgo'
tovki ischodnoj inform~cii pri projektirovanii trass magistralnych truboprovi1dov. (Číselný )llodel terénu pro
automattickou .přípravu výchozích infolrmací při pro;ektování tras .magistrálního
potrubního vedení.)
ReL Sbor. CNlIGAiK, sel'. geo<j.., 1973, Č. 27, s. 21-26.
Je' popisován digitálnLmodel
terénu, jehož informace
lze ihned uložit do počitače.Jsou
odvozeny střední chyby vedení trasy.
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VÚGTK 8 055

GEDYMIN, W. - KOPCEWICZ, A.
STRADA - system numerycznego
przetwarzania
danych geodezyjnych
dIa c'elów projektowania
dróg.
Cz~sé I. (STRADA - systém numerického transformování geodetických údajů pro potřeby projektování cest.
I. část.)
Popis použitého numerického modelu terénu. Výpočet
prv,kůosy trasy a 'profilů terénu na základě numerického modelu terénu vyjádřeného v blocích.

Lo
528.44.065/.067:681.3=30

VÚGTK 7 992/b

KASPER, P.
Das OIivetti-System fiir die Nachfiihrung. (Vedení katastrupomocí
automatizovaného
systému OliveHi.)
Vermess. - Photogr,am. - Kulturtechnik, 72,1974, Č. 1,
s. 14-17, 3 obr.
Nejprve se podává informace o hardware a software
systému a organizaci banky dat. Následuje popis funkce systému - výpočtli některých úloh, např. výpočet
polygonového pořadu, výpočet ,podrobných bodfl, sestavení seznamu
souřadnic, vý,počet průsečíkfl, ploch,
transformací apod.
Šk
528.48:061.3(438] =84
VÚGTK 8 055
JANUSZ, W.
Konferencja na temat: Geodezja inžynieryjna
w procesie inwestycji i eksploatacji
zakladów
przemyslowych i budowli inžynierskich.
(Konference na téma:
Inžený,rská geodézie v pvocesu vý:Sltavbya e~ploa:tace
prflmyslových podniků a inženýrských ,staveb.)
Przegl. Gend. 48, 1974, Č. 3, s. 103-105.
Je dán stručný obsah 26 referátf! přednesených
na
uvedené ,konferenci - z oblasti těžkého průmyslu,dopra'vy a energetik.y!; pět referátu bylo věnovánovýsledkum prací v zahraničí - v socialistických 'zemích.

Lo
528.482:69.058.3=82
PTSKUNOV,M. Je.

VÚ'GTK17 951

O razrabotke metodiki nabljudenij za osadkami sooruženij geodezičeskimi metodami. (Vypracování
metodiky měření sedání staveb geodetickými metodami.]
Izv. vuzo\', Geod. Aewfotosj., 1974, č. 1, s. 13-'23, 3
tab., hl. 5.
Jsou uvedeny char.akteri,stiky přesnosti geometrické nivelacp. rtlzných řádů, jejichž znalost je rozhodující při
vypracování odpovídající metodiky :měře[lí sedání staveb. Zkoumají se teoretické otázky metodiky měření
v závislosti na požadované přesnosti výsledkfl. Na číselnÝl.ÍJ příkladech je ukázána specifičnost postupu a
technologie p~i vypracování metodiky nivelačního měření v ,závislosti na dané př'esnosti.
Otázky, studované
v článku, jsou užitečné pro tnženýry-geodety, zabývající
se plánováním a ,erganizací měření pro sledování sedání staveb.
di

-DECAS, A.

528.489:621.384.634 (24)

ZEMĚMĚŘICKÉ
ročník

LITERATURY

25, číslo 6/1975

(494) = 40

GERVAISE, J.
La géodésie souterraine du synchrotron
de 400 GeV
(srPS) du C. E. IR. N. - Prévessin -Meyrin.
(Měření
v podzemních prostorách
pro výstavbu synchrotronu
protanů (urycplovače částic) o kapaLitě 400 GeV C.E.
R.N. ve svýcarsku v obIasti Ženevy mezi městy Prévessin a Meyerin.)
Géometre, 117, 1974, č. 4, s. 15-'28, 13 obr., lit. 5.
Příprav,a projektu výstavby podzemního
synchrotronu
protonu (urychlov;ače čáiStic) \11€ Švýcarsku. Zvláštní
případ v tunelu podzemního díla ve tvaruanuloidu,
délky 1152 m, kde příčná odchylka hrubé stavby nesmí
pi'ekročit hodnotu 3 cm od teoretické osy štoly. Prorážka što,Iy. Stanovení přesnosti dráhy. Kontrola prflběhu štoly ze zkušeností. Studie výsledků získaných na
pndzemnim synchrotronu protonů (fr. "le Synchrotron
li Protnu.> Souteraine" - S.P.S.). Studie výsIedků získaných v rozsa1',u z poloviny ukončenéhn díla. Geodetické stanovení polohy funkčnich prvkfl urychlovače.
Što
528.48:624.9(437.10).

VÚGTK36 169

ŠVEC, M:
Geodetické sledování panelové výstavby v Praze.
Ve: Acta 'polyifechn. Práce ČVUT v Praze, věd. konI.
PI1aha, SE'N 1974, s. 63-69, 3 obr., lit. 3.
Přechod 'od klastckých metod výstavby k výstavbě montovaných objektů si vynutil netvadiĎní spolupráci geodeta. P,řeS[lost montáže hrubé stavby je závislá na
přesnosti vytyčení ,polohy jednotlivých dílcfl. Geodetické metody musí být zapojeny do montážního procesu,
musí Ibýt vytyčeno pfldorysné usazení, jejich svislost
a musí být vytyčováma konstrukční výška podlaží. Potřeba nových zpflsobů vytyčování poloh dílcfl. PožadaVlky na postupy vytyčování. Pojem vytyčování objektu a podrobného
vytyčení. ČSN 73 0421 stanovující
přesnost těchto pI1~cí. Jsou uvedeny metody vytyčení
montovaných staveb zpracova'népodle
této normy.
Sch
528.48:625.42:625.245.9:625.144

VÚGTK 37 845

SKALICKÝ,J.
Posuzování geometrické polohy koleje.
Ve: Sbor. ze symp. "Geod. práce při výst. metl'a", Praha 1973,s. 299-306.
Otázky kontroly při stavbě ,a údržbě správné geometrické polohy koleje. Kritéria
posuzování
správnosti
geometrické polohy. Geodetické a mechanické proměřování kolejí. Rozvoj elektronických měřických vozů.
Sch

528.5 GEODETICKÉ A KARTOGRAFICKÉ PRISTROJE A
'POMůCKY.JEJICH POuZITI. MECHANIZACE A AUTOMATIZACE

AESCHLIMANN,H.

Implan1ation des accélérateurs
de particules. (Implantace urychJovač.ů částic.)
BulI., dinform., 1973, č. 22, s. 22-35, 15 obr., lit: 6
Teoretické zákl~dy urychlovače částic, z nichž vyplývá
nezbytně nutná velmi vysoká přesnost umístění ,a osazení urychlovačů částic ve št,o,lách velkýLh rozměrů
!délky několika kilometrů).
Požadovaná
geodetická
přesnost při stavbě synchl'Otronu protonů odpovídá přesnosti TJClžadovanépro geodetické práce I. řádu. Zkušenosti získané při výstavbě sy;nchrotronfl jsou instruktivně potlány a doprovázeny četnými názornými obrázky
z prací geodetů na těchto progresivních stavbách jaderné energetiky.

Kern

DM 500, ein

neues

elektronisches

Tachymeter.

(Nový elektronický tachymetr Kern <DM500.)
Vermess. Photogram. Kulturtechnik,
72, 1974, č. 3, s.
57-ln, 7 obr.
Po úvodu, věnovaném hI.avním etapám vývoje měření délek v posledních 20 letech, srovnání tachymetrie iSdvojobraznvým dálkoměrem s elektrickou tachymetrií a vysvětlení principu elektronického
tachymetru, obrací se
pozornost k ;novému přístroji Kern DM 500. Uvádí se
strušný p,opis 'přístroje, v hlavních rysech se popisuje
princip měření, příslušenství a přehledně jsou uvedeny
technicko provozní parametry přístroje.
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Vermessungstechllik,
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S c h ti 1 e r, R.: Metoda geodetického
interferenčního
měření délek, s. 1-4.
S c h a e f e r, K: Přehledná
mapa NDR v měřítku
1:200000, s. 5-8.
B a hne r t, G.: K přesnosti trigonometrické
nivelace,
s. 8-12.
H a g e, S.: Kursy o evidenci podzemních inženýrských
sítí, s. 29-30.
G ti h 1 e r, H.: K automatickému kreslení map ve velkých měřítkách, s. 30-32.
Vermessungstechnik,

2/75

Mti 11 e r, G.: Je ,elektronická tachymetrie konkurencí
fotogrammetrie?,
s. 41-49.
Ba hne r t, G.: K redukci elektronicky měřených krátkých vzdáleností
na vodorovnou, s. 43-46.
P u s t k o w s k i, R.: Ke standardizaci turistických mapových značek se zvláštním zřetelem ke stavu v NDR,
s. 47-48.
B a u e r, M.: Geodetické práce při rekonstrukci Erfurtské cyklistické
závodní dráhy, s. 49-51.
T ti P P 1 e r, J.: Fotogrammetrická
měření na rotačních
pecích, s. 52-53.
F i s c her,
H.: Měření ,vzdáleností umělých
družic
Země v Postupimi, s. 53-56.
Ma rek,
G.: K redukci laserových měření vzdáleností
umělých družic Země, s. 57-60.
M o n t a g, H.: Test10vání a interpolace laserových pozorování
jedné
stanice
pomocí dráhové metody,
s. 60-64.
C Yr k 1 a ff, G.: Inženýrsko-geodetické
práce při stavbě
velkých
elektráren
metodou
posuvného
bednění,
s. 64-67.
S c had 1 i c h, M.: Topograficko-atmosférická
redukce
středního indexu lomu, s. 68-71.
Geodézia és kartográfia,
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J o Ó, 1.: Vybudování moderních geodetických základů
naší ,vlasti, s. 1-5.
B e n c e, T. - Bod, E.: Kontrola trigonometrické
sítě
prvého řádu měřením sítě 4. řádu, s. 6-12.
Hal m o s, F. - K á d á r, 1. - K a r s a y, F.: Geodetické výpočty v jednoIlOzměrovém rovinném a prostorovém souřadnicovém
systému, s. 13-27.
Alp á r, Gy.: Porovnání
metod blokovéhJ vyrovnání
aerotriangulace,
s. 28-31.
Hor vát h, K.: Nivelační refrakce, s. 32-38.
B e n e, A.: Další úlohy našeho civilního topografického
mapování, s. 39-48.
Z s o 1 n a y, J.: Využití el'ektronických počítačů pomocí
krokových schém, s. 49-54.
T i k á s z, E.: Měření hloubky šachty elektrooptickým
dMkoměrem, s. 54-57.

PrzeglQd geodezyjny,

Č.

T a t a r c z y k,

J.:

Laserové

nástavce

firmy

Wild, s.

513-514.
S z a n g o 1 i es,

K. S t a r o s c z i k , H .: Autogrammetrické vyhodnocení pozemních snímků pomocí
Technocartu vyrobeného v,e VEB Carl Zeiss Jena, s.
519-522.

Br o k m a n , L.: Mezinárodní výstava pOllygrafie, papíru a tiskařských technik v Paříži, s. 523-524.

Zem c ev,
A. S.: Za vysokou kvalitu prací s. 1-9.
S o k o 1, S. M.: Analýza využití vybavení a určení výrobní kapacity stercotopografického
oddělení, s. 10
až 15.
Jel i s ,e jev,
S. V.: Směry zdokonalování
geodetických přístrojů, s. 15-18.
Z ach a r o v , A. 1.: Nový autoredukční
tachymetr
pro určování ,výšek, s. 18-21.
N a u m o v , J a . V .: Určení teplotních
koeficientů
invarových latí, s. 21-23.
J a š č e n k o , V. R .: Současné
vertikální
pGhyby
západního pobřeží Kaspického moře na základě údajů
opakované nive:lac,e, s. 24-25.
U v a r o v , N. A .: Grafický způsob určení azimutu
Polárky, s. 26-29.
Zel en s k i j,
A.
M .: Určení náklonu
vysokých
staveb ,věžového typu, s. 30-33.
Bon dar',
A. L.: K otázkám přesné nivelace po kolejích, s. 33-34.
Lavrova,
N. P. Novakovskij,
B. A.:
Zvláštnosti použití elektronických
metod měření při
zkoumání přírodních zdrojů Země při kosmických letech, s. 34-38.
Fedoruk,
G.
D.
Krasnopevcova,
B.
V. K o n s t a n t i n o va,
N. I.: Použití optických přístrojů pro zobrazení terénu podle snímku
pořízených z vell<ých výšek, s. 38-41.
Vi n j a c k i j ,
N.
F. :
Výsledky
polní
kontroly
přesnosti měření na univerzálních přístrojích při sestavování plánu v měřítku 1:2000, s. 42-47.
R Yč k o v, I. N.
Ž i r j a k o v, V.
N.:
Pokus
dešifrování leteckých měřických snímků měř. 1:40 000
pro sestavení
zemědělských
map měř. 1:10000, s.
47-49.

K u z ne c o v , J u.
F.: Pokus o použití stereotopografického způsobu mapJvání v měř. 1:2000, s. 49-54.
Š i r j a jev,
Je.
Je.:
Zpusob získání mnohbbarevných map se skrytým stereoskopickým
zJbrazením,
s. 54-56.
S o lov i c k i j , B.
V.: Některé možnosti automatické generalizace obrysů, s. 56-59.
K u d r j a v c ev,
M. K.: Pozoruhodný dárek pionýrům s. 59-60.
Je g o r o v, N. I.: Plány Moskvy, s. 60-65.
Na kolegiu Hlavní správy geodézi·e a kartografie
při
radě ministrů SSSR, s. 65-68.
Opatření byla učiněna, s. 68.
Olga

Schmausová,

VUCTK
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O dia nic k i - P o c z o b u t t, M.: Vědecká činnost
Ústavu důh;í a průmyslové geodézie AGH v letech
1969-1974, s. 489-493.
Lip i ň s k i, B.: Funkce geodézie a kartografie v systému řízení, s. 497-500.
H e 11 i c h, C.: Evidence budov na základě prací vykonaných varšavským Geodetickým podnikem a obvodním úřadem Varšava-Wola a ge·odetická činnost,
s. 501-507.
B a k a,
W.: Technologický postup pro příkaz v·e výrobním oddělení geodetického
podniku, s. 508-509.
K o § k a , T.
P r z e w 1 o c k i , S.:
Poznámky
vyrovnání prostorových stavebních a montážních sítí,
s. 510-513.

V přípravě

pro další GaKO jsou:

VLČEK, J.: Pasívní reflex laserového dálkoměru
VYSKOČIL, P.: Mikroklima a vnitřní teplota invarových nivR]ačních latí
MAXMILIÁN,.1\..:Racionalizace sběru informací pro
naplněni a v·edení registru evidence nemovitostí
ŠOLC, T.: Príspevok ku kategorizácii
moderných
teodolitov
KARSKÝ,G.: První triRngulace Prahy

Syntetickou prací postihující všechny základní tendence technického a ekonomilckého vývoje v Československé socialisUcké republice je kniha

TECHNICKÝ

A EKONOMICKÝ

ROIVOJ ČSSR
Je souborem informací, které komplexně postihují základní
směry technického a ekonomického rozvoje ČSSR v posledních letech. V souvislosti s tím hodnotí vývoj technické a ekonomické základny v jednotlivých etapách a v tomto rámci pak
vývoj jednotlivých úseků výrobní i nevýrobní sféry. První
část obsahuje souhrnnou charakteristiku
technického a ekonomického vývoje, druhá část uvádí podrobnější údaje o jednotlivých odvětvích a důležitých oborech. Přináší řadu mezinárodních srovnání v rámci zemí RVHP a dalších zemí. Text
doprovázejí četné tabulkové přehledy, vyhodnocení a srovnání, která dávají přehledný obraz o nejrůznějších oblastech národního hospodářství.

Souhrnná charakteristika
technicko-ekonomického
vývoje
vývoj československé Hkonomiky v letech 1945 až 1975
vývoj technicko-ekonomické
základny národního
hospodářství
Vybavenost nevýrobní sféry
Rozvoj území
Mezinárodní srGvnání
Technicko-e-konomický vývoj vybraných odvětví
vývoj struktury průmyslové výroby
vývoj strojírenské výroby
vývoj dalších odvětví

Kniha je určena nejširšímu okruhu čtenářů, zejména technickým a ekonomickým pracovníkům všech odvětví národního
hospodářství a jejich nadřízeným orgánům, stranickým funkcionářům funkcionářům a pracovníkům společenských organizací, p4acovníkům národních výborů, sdělovacích prostředků, prop<tgandistům a učitelům a studujícím odborných a vysokých šItol technických a ěk~momických směrů.

Zde odstřihněte

a pošlete na adresu SNTL - Nakladatelství technické
11302 Praha 1, Spálená 51
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odbytové odd.,

