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531.787: 528.563 Worden
DIVIŠ, K.- TOBY ÁŠ, V.-CHÁN,

B.

KAFKA, O.

Vliv změn vnitřního tlaku vzduchu na gravímetr Worden
Geodetický a kartografický
3 obr., 4 tab., lit. 9.

obzor, 40, 1994, č. 2, str. 23-28,

Vliv změn vnitřního tlaku vzduchu na čtení gravimetru, dynamické konstanty a hodnotu dílku stupnice gravimetru Worden
č.961. V důsledku objemové asymetrie měřicího systému je
první vliv menší než jeho teoretická hodnota pro objemově symetrický systém. Dynamické konstanty gravimetru zůstávají
prakticky nezměněny. Změny vnitřního tlaku způsobují změnu
hodnoty dílku stupnice. Souhlas teoretických a experimentálních výsledků ukazuje na správně zvolený fyzikální model.

New Chances of Creation
Map I: 5000

and Updating of the Derived State

Geodetický a kartografický

obzor, 40, 1994, No. 2, pp. 28-31

New possibilities are seen especially in applications of common
data acquisition for I: 10000 and I: 5000 scales, automated
production of planimetry of the Derived State Map I : 5000 and
new cartographic materials and processes of cartographic polygraphy.

528: 929
HÁNEK, P.
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Václav Láska (1862-1943)

KAFKA, O.
Nové možnosti tvorby a obnovy Státní mapy 1 : 5000 - odvozené
Geodetický

a kartografický

obzor, 40,1994,

Č.

2, str. 28-31

Nové možnosti spočívají především ve využití společného sběru dat pro měřítka I : 10 000 a I : 5000, v automatizovaném vyhotovení polohopisu mapy SMO 5 a ve využití nových kartografických materiálů a postupů kartografické polygrafie.

528: 929

obzor. 40. 1994, No. 2. pp. 32-33,

Basic hiographic and bihliographic data of the outstanding
Czech scientist of world importance - Prof. Dr. Václav Láska.
The most important hranches of his interest were astronomy.
geodesy. geophysics, geology, photogrammetry.
mathematics
and construction of geodetic instruments.

531.787: 528.563 Worden

HÁNEK. P.

DlVIŠ. K.- TOBY ÁŠ. V.-CHÁN.

Václav Láska (1862-1943)
Geodetický a kartografický
I obr .. lit. 9

Geodetický a kartografický
I fig .. 9 ref.

obzor. 40. 1994,

Č.

2. str. 32-33,

Základní biografická a bibliografická data vynikajícího českého vědce světového významu prof. Dr. Václava Lásky. Nejznámějšími obory jeho zájmu byly astronomie, geodézie, geofyzika, geologie. fotogrammetrie. matematika a konstrukce geodetických přístrojů.

B.

Influence des modifications de tension interne de I'air sUr le gravimetre Worden
Geodetický a kartografický obzor, 40. 1994. No 2. pages 23-28.
3 illustrations. 4 planches. 9 bibliographies
Influence des modifications de tension interne de I'air SUf la
lecture du gravimetre. les constantes dynamiques et la valeur de
I'échelon du gravimetre Worden No 96 I. A la suite de I'asymétrie volumetrique du systeme de mesurage la premiere influence est moindre que sa valeur théorique pour le systeme
symetrique volumétrique. Les·constantes dynamiques du gravimetre restent pratiquement inchangées. Les modifications de
tension interne produisent la modification de valeur de I'écheIon. L'accord des résultats théoriques et expérimentaux indique
le choix correct du modele physique.

531.787: 528.563 Worden
DlVIŠ, K.- TOBY ÁŠ. V.-CHÁN.

B.

Influence of Changes of Interior Air Pressure to Worden Gravimeter
Geodetický a kartografický
3 fig .. 4 tah., 9 ref.

obzor, 40. 1994. No. 2. pp. 23~28.

lnfluence of interior air pressure to gravimeter reading. dynamic constants and scale division of Worden gravimeter No. 961.
Due to volumen asymmetry of measuring system the first influence is smaller compared with its teoretical value to volumino us symmetric system. Dynamical constants of gravimeter remain practically without any change. Changes of scale division
are caused hy changes of interior pressure. Good correspondence between teoretical and experimental results may be seen
as a proof that the physical model was chosen well.
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KAFKA. O.
Nouvelles possibilités de création et de rénovation de la carte
d'Etat li I'échelle de 1 : 5000 - dérivée
Geodetický a kartografický

obzor. 40.1994, No 2. pages 28-31

Les nouvelles possibilités de création consistent avant tout dans
I'exploitation de la saisie commune des données pour I'échelle
de 1 : 10000 et de I : 5000 dans I'élaboration automatisée de la
planimétrie de la carte SMO 5 et dans I'exploitation de nouveaux matériaux cartographique et de procédés relatifs á la poIygraphie cartographique.
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obzor,
I illustration,
9 bibliographies

40, 1994, No 2, pages 32-33,

Données
élémentaires
biographiques
et
bibliographiques
concernant
le professeur
docteur
Václav
Láska,
homme
de
science tchéque remarquable
de renommée
mondiale.
]] témoignait son intéret surtout
pour les branches
de I'astronomie,
de
géophysique,
de géologie, de photogrammétrie,
des mathématiques ainsi que pour la construction
d'appareils
géodésiques.
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auf das Gravimeter

Wor-

40, 1994, Nr. 2, Seite 23-28,

Einfluss der Innenluftdruckiinderungen
auf die Gravimeterablesung, auf die dynamischen
Konstanten
und auf den Skalenwert des Gravimeters
Worden Nr. 961. AIs Folge der Volumenasymmetrie
des Messsystems
ist der erste Einfluss
kleiner
als
sein theoretischer
Wert fUr ein volumensymmetrisches
System.
Dynamische
Konstanten
des Gravimeters
bleiben praktisch
unveriindert.
Die Innendruckiinderungen
verursachen
eine Skalenwertiinderung.
Die Ubereinstimmung
der theoretischen
und
experimentalen
Ergebnisse
deutet auf das richtig gewiihlte physikalische
Model!.
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Biographische
und Bibliographische
Grunddaten
iiber den hervorragenden
weltberiihmten
tschechischen
Wissenschaftler
Prof. Dr. Václav Láska. Seine bekanntesten
Interessenfachgebiete waren die Astronomie,
Geodiisie,
Geophysik,
Geologie,
Photogrammetrie,
Mathematik
und geodiitische
Geriitekonstruktion.

HOJOVEC, V.-BUCHAR,
P.: Variavalentní zobrazení s obecným průběhem plošného zkreslení
HORŇANSKÝ, I.-JANIČINA,
M.: Prvé skúsenosti z posobenia zákona o zápisoch vlastníckych
práv a zákona o katastri nehnuterností v Slovenskej republike

Geodetický a kartografický
ročník 40/82, 1994, číslo 2

Vliv změn vnitřního tlaku vzduchu
na gravimetr Worden

Náhodná změna hodnoty dílku měřicí stupnice gravimetru Worden byla v [I] přisuzována porušení vnitřního tlaku v prostoru měřicího systému. Potvrzení tohoto,
na první pohled absurdního předpokladu, je důležité,
neboť samovolné zvýšení vnitřního tlaku by mohlo vést
k chybám v měřeném tíhovém zrychlení. Tímto způsobem by se též daly vysvětlit některé rozdíly v opakovaných tíhových měřeních provedených s delším časovým
odstupem.
Proto jsme v rámci systematického studia rušivých
vlivů různých parametrů prostředí na statické gravimetry provedli zkoušky vlivu vnitřního tlaku vzduchu na
gravimetr stejného typu Worden č. 961. Cílem zkoušek
bylo vysvětlit mechanismus působení změn vnitřního
tlaku a ověřit platnost odvozených vztahů.
První zkouška sledovala závislost čtení gravimetru na
změnách vnitřního tlaku v rozsahu od 8 Torr') (provozní hodnota) až do 160 Torr. Porovnání naměřených
hodnot s hodnotami vypočtenými podle vzorce ve [2]
dovoluje určit z působení vztlaku vzduchu na rovnovážnou polohu vahadla podíl objemové asymetrie vahadla
vzhledem k ose otáčení.
Úkolem druhé zkoušky bylo ověřit, zda změna vnitřního tlaku má měřitelný vliv na tlumení vahadla a periodu vlastních kmitů vahadla. Pokud je tlumení vahadla
určováno též hustotou vzduchu v měřícím prostoru, dal
by se stav "vakua" kontrolovat nepřímo výpočtem tlumení systému z odezvy gravimetru na vertikální harmonický pohyb [3].
Pří třetí zkoušce byl kontrolován vlív vnitřního tlaku
na hodnotu dílku měřicí stupnice ("konstantu gravimetru").
Všechny tří zkoušky se uskutečnily na jaře 1985 během 24 dní při původním a několika vyšších hodnotách
vnitřního tlaku. Po kontrole a změně tlaku v laboratoři

Vnitřní tlak
p

(Torr)
8,5
40
100
160
14
14
97
\30
74
8

Změna čtení
gravimetru
(llm. s -')

Tlakový koeficient

-116
~318
-330
+819

-3,7
~5,3
-5,5
-5,6

dg/ dp

(llm. s -, /Torr)

~5,3
-6,8
-5,3
-5,2
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Geofyzikální ústav AV tR

gravimetrického
oddělení Geofyzikálního
ústavu AV
ČR byla určena změna čtení a v seismometrické laboratoři téhož ústavu se uskutečnilo měření na vibračním
stole; pak následovalo (zpravidla následující den) kontrolní měření na šířkové gravimetrické základně Hřensko-Dolní Dvořiště v úseku Řehenice-Miličín s tíhovým
rozdílem asi 1058 ,um.s-c. Po změně vnitřního tlaku se
tento cyklus opakoval. V dubnu 1986 byla na stejném
úseku základny měření doplněna a opakována. V lednu-březnu
1987 byly určeny změny konstanty gravimetru cejchováním gravimetru náklonem při různých
hodnotách vnitřního tlaku na Geodetické observatoři
Pecný v Ondřejově.

2.1

Tlakový

koeficient

gravímetru

Dále budeme rozlišovat pojmy tlakový koeficient gravimetru a barometrický koeficient gravimetru, které se
vztahují k působení vnítřního, resp. vnějšího (atmosférického) tlaku vzduchu.
Změny tíhového zrychlení, odpovídající změně rovnovážné polohy vahadla způsobené změnou hustoty
vzduchu v prostoru měřícího systému a z nich vypočtené hodnoty tlakového koeficientu, jsou v tab. I. Pří původním vnitřním tlaku 8 Torr a při ustálené teplotě gravimetru 32°C bylo v laboratoři provedeno první čtení;
po změně tlaku při vyjmutém gravimetru z Dewarovy
nádoby a opětném smontování gravimetru bylo po ustálení teploty přístroje provedeno nové čtení na stejném
stanovišti v laboratoři. Obdobně se postupovalo při další hodnotě vnitřního tlaku. Citlivost gravimetru se po
celé manipulaci v podstatě nezměnila, takže podmínky
pro měření s gravimetrem .zůstaly pro všechny připady
stejné. Opravy ze slapových změn a z chodu gravimetru
nebyly zaváděny, neboť jsou vzhledem k měřeným rozdílům relativně malé. Čas potřebný k nastavení vnitřního tlaku byl 15-25 minut, doba na opětovné vyhřátí
gravimetru byla delší než 15 hodin. Za tuto dobu byl
chod gravimetru menší než 5 ,um. s-c a slapové korekce
menší než 2 ,um. s-co
Tlakový koeficient (tab. I) dosáhl v průměru hodnoty
- 5,3 ,um. s-c/Torr. Ve srovnání s [2], kde je vypočten
tlakový koeficient -7,1 ,um.s-c/Torr
pro křemenný
gravimetr s teplotou vzduchu 20°C, je zjištěná hodnota
u gravimetru Worden podstatně menší. Pro tlakový koeficient je ve [2] uveden vztah (VI-2; 10)
gpo
dg/dp = - §

-437
-224
+299
+356

obzor

I
760(1 + yt) ,

kde g je tíhové zrychlení v místě měření, Po = 0,001293
g/cm3 je hustota suchého vzduchu pří tlaku p = 760
Torr, teplotě t = O °C, y = 11273 a s = 2,2 g/ cm3 je prů-
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Pro dp > O (dp > O) je tedy odpovídající "změna tíže" dg < O. Poněvadž p = Pop[760(1 + yt)rl, dostaneme z (5)

Citlivost
gravimetru
(I!m.s-z/ SV)

(s)

44,4
44,4

5,64 ± 0,14
5,67 ± 0,14

1,21 ± 0,03
1,23 ± 0,03

40

44,0
44,0

5,65 ± 0,09
5,73 ± 0,14

1,16 ± 0,02
1,23 ± 0,03

100

43,7
43,7

5,58 ± 0,11
5,52 ± 0,10

1,14 ± 0,02
1,17 ± 0,02

160

44,1
44,1

5,55 ± 0,13
5,49 ± 0,11

1,15 ± 0,03
1,14 ± 0,03

P

(Torr)
8.5

Tab.3

T"

Dg

dg/dp = [- gM,/(Mgfg

4.4.
20.3.
12.4.
27. 3.
3.4.
3.4.

p

(Torr)

1986
1985
1985
1985
1986
1985

8
8,5
14
40
74
100

dg/ dp = [(- gpo/ s) . 1I760( I
M.J(Vgfg - Mp/s).

Cp

k,.

vyrovnaný

0,99955
0,99969
0,999 57
0,99869
0,99842
0,99763

0,99961
0,99960
0,99949
0,99894
0,998 23
0,997 68

(2)

tí

Podmínkou je, aby se při změně hustoty (tlaku) vzduchu neměnil direkční moment T, t.j. stupeň astase systému a tím i perioda vahadla (viz 3.2).
Stejnou změnu momentu dMd vyvolá změna tíhového
zrychlení dg, pro kterou platí (ostatní parametry jsou
konstantní)
Mp)

= dMd•

(4)

- MrP)-ldp.

(5)

Pak ze (3) a (4) plyne
dg

= -

gMr(Mgfg

(6)

+

yt)]

= M.J( Vgfg

-

Mp/s).

(8)

oE; I.

Z měření u gravimetru Worden č. 961 vyplývá, že systém je částečně objemově kompenzován, neboť cI' =
0,76.

Mg je hmotnost měřicího systému, qJ je úhlová výchylka
vahadla od dané rovnovážné polohy, f)ije vzdálenost těžiště systému od osy otáčení vahadla, Mr je objemový
moment systému vzhledem k ose otáčení, p je hustota
vzduchu ve vnitřním prostoru gravimetru, T je direkční
moment pružin na jednotkovou úhlovou výchylku vahadla. Při změně hustoty vzduchu o dp se změní výsledný moment o dMd a rovnovážná poloha o úhel dqJ a pla-

-

yt)].

Při objemově symetrickém měřicím systému vzhledem k ose otáčení je Mr = O, Cp = O. Tlakový koeficient
dg/ dp = O a změny vnitřního tlaku nemají na čtení gravimetru vliv. Působí-Ii vztlak přibližně v těžišti vahadla,
pak M,. ~ V~fga cp ~ I.
Vzorec (I) odpovídá tudíž případu s maximální asymetrií měřicího systému vzhledem k ose otáčení. Gravimetry mohou být konstrukčně uspořádány tak, že O oE;

cI'

měrná hustota taveného křemene, ze kterého je vyroben
měřicí systém.
Menší nepřesnosti může způsobit odhad střední hustoty systému, který obsahuje i kovové části; detailní
údaje však nejsou dostupné. Větší nepřesnost vzorce (I)
může jít na vrub objemového momentu měřicího systému vzhledem k ose otáčení, na kterém závisí moment
vztlaku při změně tlaku (hustoty) v měřicím prostoru.
Přesnější vzorec pro tlakový koeficient gravimetru
odvodíme z následující úvahy. Pro určité tíhové zrychlení g vyvolá moment tíže a vztlaku výsledný moment
Md, který je v rovnováze s momentem vyvolaným pružinami

dg(M)ifg

+

Vztah (7) obsahuje ve srovnání s (I) činitel pro opravu objemově asymetrického vahadla na vztlak vzduchu

k
"měřený""

g(M)if)i - MrP) = Md = np.

M,p)]Po/[760(l

Označíme-Ii objem měřicího systému Vii' pak

Rozměrový koeficient pro různé hodnoty vnitřního
tlaku

Datum
měřeni

-

2.2 Změny
systému

dynamických

vlastností

měřicího

Pro několik hodnot vnitřního tlaku byly z odezvy gravimetru na vertikální harmonický pohyb určeny vlastní
perioda T~a konstanta tlumení D, vahadla. Testy byly
provedeny na vibračním stole v rozsahu frekvencí 3,3 ~
0,033 Hz vždy s dvěma různými amplitudami pohybu
blízkými 30 ,um. Metoda měření a použité přístroje jsou
podrobně popsány ve [3]. Frekvenční obor odpovídá
spektru seismických vln pro vzdálená zemětřesení; amplitudy odpovídají povrchovým vlnám při silných vzdálených zemětřeseních. MohoJ být po dobu několika hodin řádově větší. Pohyb indexu gravimetru pak znemožňuje měření.
V tab. 2 jsou odvozené konstanty. Při vnitřním tlaku
40 Torr došlo patrně k závadě při měření. Perioda vlastních kmitů vahadla vykazuje velmi slabou závislost na
vnitřním tlaku p
T~(s)

a obdobně i konstanta

=

5,69 - 0,0011 P
tlumení vahadla

Změny konstant pro největší rozdíly vnitřního tlaku
jsou na úrovni středních chyb odvozených konstant.
Takové malé změny nelze ovšem zjistit na základě subjektivního pozorování pohybu indexu při měření gravimetrem [4].
Konstantní hodnota periody vahadla odpovídá konstantnímu
direkčnímu
momentu předpokládanému
v (3) a souhlasí s tím, že i změny konstanty okuláru (citlivosti gravímetru) byly na hranici přesnosti měření [4].
Určitým překvapením je, že se zvyšujícím se tlakem (t.j.
s větší hustotou vzduchu v měřicím pouzdru) se nezvětšilo tlumení vahadla. Přitom poměr mezi provozní hustotou a hustotou při tlaku 160 Torr je I :20 a při větší
hustotě se zvětšuje odpor vzduchu a tím i moment
vzdušného tlumení. Z uvedeného vyplývá, že tlumení
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tečním bodem I, jmenovatel je tíhový rozdíl těchže bodů měřený při vnitřním tlaku p. Vypočtené hodnoty rozměrového koeficientu jsou uvedeny v tab. 3. Měření při
tlaku vyšším než 100 Torr vykazovala velký a nepravidelný chod a nebyla použita.
Závislost rozměrového koeficientu na vnitřním tlaku
(obr. I) byla aproximována lineárním vztahem

1
k

0.99950

k

=

k" - c'I'P,

(13)

kde k" = 0,99978 je rozměrový koeficient odpovídající
tlaku p = O a koeficient c'l' = 2,1 X 10-5 Torr-I•
Pro odhad změny rozměrového koeficientu vlivem
kolísání atmosférického tlaku P během tíhového měření použijeme vztahu
ok=

-bp[(P;-

PI)I'-(Pi-

PI)S]/(gi-gl),

(14)

kde (P; - P )pje rozdíl atmosférického tlaku mezi stanovískem j a stanoviskem I při měření s vnitřním tlakem
v gravimetru pa (P; - PI)s je rozdíl atmosférického tlaku mezi stejnými stanovisky při měření s vnitřním tlakem 8 Torr. bp je barometrický koeficient gravimetru,
odvozený z měřeni v barokomoře při standardním
vnitřním tlaku 8 Torr. Při měření v roce 1985 bylo největší kolísání atmosférického tlaku mezi body 4 a I
v rozmezí - 0,2 až 0,7 Torr. Podle (14) tomu odpovidá
změna rozměrového koeficientu 0,8 a - 2,6 x 10-'.
Největší změny rozměrového koeficientu však odpovídají stanoviskům 2 a I s nejmenším tíhovým rozdílem,
kde ok = - 3,4 až - 5,7 x 10-5• To jsou hodnoty, které
vyvolá změna vnitřního tlaku asi o 3 Torr. Je tedy zřejmé, že vliv kolísání barometrického tlaku je o řád menší
než vliv změny vnitřního tlaku. Při tomto odhadu bylo
použito
barometrického
koeficientu
hl'
0,04
f1 m. s -2 /Torr, odvozeného pro vnitřní tlak 8 Torr. výsledky zkoušek v tlakové komoře ukazují, že barometrický koeficient se prakticky nezměnil s rostoucím
vnitřním tlakem až do 100 Torr.
2.32 Cejchováním náklonovou metodou v laboratoři
byla pro různé hodnoty vnitřního tlaku určena konstanta gravímetru c podle vzorce
I

Obr. 1 Závislost rozměrového koeficientu k gravimetru
Worden Č. 961 na mitřním tlaku p (Torr). odvozená
z měření na gravimetrické základně

systému je způsobeno především vnítřním třením pružných částí vahadla (osy otáčení, pružín) při pohybu
a přídavné tlumení vahadla vzduchem je na hranici měřitelnosti uvedenou metodou. Možnost nepřímého zjišťování stavu vakua pomocí dynamického měření na
vibračním stole tedy nepřipadá u daného modelu gravimetru v úvahu.
2.3 Změna hodnoty
vimetru

dílku

měřicí

stupníce

gra-

Závislost konstanty gravimetru na vnitřním tlaku byla
vyšetřována dvěma nezávislými metodami.
2.31 První metoda spočívala v opakovaném měření
na čtyřech bodech šířkové gravimetrické základny při
různých hodnotách tlaku uvnitř pouzdra. Celkový tihový rozdíl 1058 /lm. S-2 byl měřen metodíkou ABABA.
Teplota gravimetru byla stabilizována po dobu nejméně
15 hodin po změně tlaku v přístroji. Použitím identické
metodiky měření byl z větší části elimínován vlív eventuální tlakové hysterese i vliv změn atmosféríckého tlaku s výškou [5,6].
Čtení n gravimetru v dílcích počítadla (SU) bylo převedeno na hodnotu relativního tíhového zrychlení pomocí kalibrační funkce
g = an + bn2 + A sin[(n + B)360/100]

+

01 -

02,

(II)

kde a = 1,07566 .um.s-2/SU,
b = - 3,11.10-7 /lm.s-2
(SU) 2, A = - 0,248 /lm. S-2, B = 6,78 Sv. Slapová
oprava 01 byla převzata ze [7], chod gravimetru Oe byl určen graficky.
Pro jednotlivé hodnoty vnitřního tlaku vzduchu p byl
vypočten poměr, tzv. rozměrový koeficient k
k

=

(gi - gl )/(gj

- gl )p,

(12)

kde gi - gl je daný tíhový rozdíl mezi bodem j a počá-

Ci =

g(l - cosfil)/(Iljl - n,)

=

,dg;! ,dni'

(15)

Zde c = a + 2bn, viz rov. (II), pří n = 1100 SU(střed
stupnice), g je hodnota tíhového zrychlení v místě cejchování, fi, je úhel náklonu odpovídající čtení gravimetru n" noje čtení urovnaného gravimetru (v horizontu),
,dni = ilji - n" Cejchování bylo provedeno symetrickou
metodou, při které li = (R + - R·- )/2, kde R - a R - jsou
čtení vertikálního kruhu náklonového zařízení (ustanovky) při náklonech v jednom a v opačném směru.
Cejchování gravimetru bylo provedeno postupně při
vnitřním tlaku 8, 50, 75, 100 a 8 Torr na ustanovce UEG
GAE3 [8]. Při jedné hodnotě vnitřního tlaku (20 měřených serii) variace teploty v laboratoři byly v rozmezí
I oe. Výsledky cejchování byly převedeny pomocí teplotního koeficientu k teplotě 24 oe.
Výhoda laboratorní
metody cejchování
spočívá
v praktické eliminaci vlivu variací atmosférického tlaku
včetně tlakové hysterese gravimetru. Vliv změn teploty
okolního vzduchu byl téměř o řád menší než při polních měřeních. Kontrola a nastavení vnitřního tlaku byly provedeny den před cejchováním.
Byla zvolena dvě čtení gravimetru v nakloněné poloze ni = I 100 S U a n2 = 100 S U. Chod gravimetru byl
určován z odečtení v horizontu na začátku a konci kaž-
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c

300

1 OP
Obr. 2 Závislost konstanty c gravimetru
Worden č. 961 na vnitřním
čtení gravimetru ni = 1000 SV (a) a n2 = IDO (b)

dé serie. Konstanta gravimetru byla odvozena individuálně pro čteni ni a n2 pomocí vzorce (15). Do konečného
zpracování byly vzaty pouze serie s chodem menším
než I 11m. S-2. Výsledky jsou v tab. 4 a na obr. 2. Závislost konstanty gravimetru na vnitřním tlaku byla aproximována lineárním vztahem

Pro L1nl = I 000 (L1g1 "" I 100 11m. S-2) je Col
1,07354 ± 0,00013 11m. S-2/SV,
Cpi = (29,8 ± 2,0) x
\0-6 11m. s-2SV-1Torr-l•
Pro L1n2 = 2000 (L1g2 "" 2 200 11m. S-2) je Co2 = 1,07364
± 0,00010 11m. -2/SV,
Cp2 = (25,6 ± 1,5) x
10-6
11m. s--2SV-ITorr-l.

tlaku p (Torr) odvozená

z cejchování

náklonem

pro

vztahů vyplývá, že zvýšení vnitřního tlaku asi o 30 Torr
má již významný vliv na přesnost tíhových měření.
3. Vysvětlení vlivu vnitřního tlaku na konstantu
metru

gravi-

Otáčením měřicího šroubu gravimetru se pohybuje táhlo, pevně spojené s horním koncem měřicí pružiny, nahoru nebo dolů. Vnitřní prostor s křemenným systémem je vzduchotěsně oddělen od vnějšího prostoru
prostředníctvím pružného vlnovce (obr. 3) [9]. Vlnovec
se zkracuje (prodlužuje) pří kompenzací rostoucí (kle-

Tab.4

Pro možnost srovnání výsledků cejchování oběma
metodami byly rovnice (13) a (16) převedeny na tvar
k' = I - c~p p, c' = I - c~ p. Tím obdržíme
(17)

Konstanta gravimetru Worden
klonem při různých hodnotách

Čtení
gravimetru
(SU)

Jak polní tak laboratorní cejchování dávají přibližně
stejnou hodnotu tlakového koeficientu. Z uvedených

1994/26

(~m . S-2/ SU)

Počet
sérií

p
(Torr)

c

1100

1,07339
1,07 191
1,07 127
1,07065

±
±
±
±

0,00011
0,00016
0,00010
0,00013

18
14
16
18

8
50
75
100

100

1,07347
1,07234
1,07 161
1,07 116

±
±
±
±

0,00010
0,00014
0,00011
0,00009

20
14
17
19

8
50
75
100

(18a)
(18b)

961 z cejchování návnitřního tlaku
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matka mikrometrického
šroubu

o

C

[I

+ ~ dg
c

dp

Po Va (
nk - ni

V;, +

Va + nr2z(nk

1

1
nr2z(n;

- no)/IOO

Po rozvoji (22) v řadu a zanedbání
a vyššího stupně dospějeme ke vztahu

C

dg

dp

= -

X~
C

s

I
760(1 + yt) c,,,

(19)

který obdržíme úpravou rovnice (7). Koeficient cp je
dán vztahem (8).
Konstanta gravimetru C z měření na dvou stanicích
Pi' Pk S danými hodnotami tíhového zrychlení g, *- gk je
dána rovnicí

kde ni' nk jsou odpovídající čtení počítadla gravímetru.
V rovnici (20) se předpokládá, že vnitřní objem se nemění při změně čtení gravímetru (ideální případ).
Uvážíme-Ii změny objemu, můžeme podle (19) a (20)
napsat pro skutečnou konstantu Co vztah
Co

= (gk -

g;)/(nk

+L1nk -

ni -

L1n;),

~ no)/IOO

)J-I

_
(22)

členů druhého

kde konstanta c je definována rovnicí (20). Cejchováním při tlaku Po obdržíme konstantu Co" Zvětší-li se tlak
na hodnotu P, nová konstanta (objem tuhého pouzdra
Vnse nemění) bude

sající) hodnoty tíhového zrychlení. Tím se mění celkový
objem vnitřního prostoru Va následně i jeho hustota
a tlak vzduchu uvnitř pouzdra. Dále se mění vliv vztlaku vzduchu na vahadlo a posune se rovnovážná poloha
vahadla v případě, že objemový moment vahadla vzhledem k ose otáčení je nenulový.
Změna čtení počítadla přímého rozsahu dn vlivem
změny vnitřního tlaku dp je dána vztahem
dn/ dp = ~

27

Nechť objem pouzdra Va a tlak Po odpovídají čtením
no, No počítadla přímého, respektive hrubého rozsahu.
PakPk- Pj= PaVa(I/Vk11 V;). Předpokládejme dále,
že čtení počítadla hrubého rozsahu se během cejchování neměnilo, tj. N; = Nk = No a že dn/dp a t jsou konstantní. Označme r střední poloměr vlnovce, z výšku
závitu mikrometrického šroubu počítadla přímého rozsahu. Jedna otočka mikrometrického
šroubu má 100
dílků. Pak, nahradime-Ii vlnovec válcovou plochou
s poloměrem r je V; = Va + L1fj "" nr2z(n; - na)/IOO,
Vk = Va + L1Vk "" Va + nr2 z( nk - n JI I00. Dosazením
těchto vztahů do (21) obdržíme
c =

__________ měřící
pružina

obzor

Koeficient kp je mírou závíslosti konstanty gravimetru
na efektivním vnitřním tlaku. Bude-Ii menší nominální
tlak Pa. poměr objemů vlnovce a celého pouzdra a objemová asymetrie vahadla vzhledem k ose otáčení, budou
změny konstanty gravimetru se změnou vnitřního tlaku
menší. Pro odhad velikosti koeficientu kp pro gravimetr
Worden Č. 961 můžeme použít následující přibližné parametry určené přímým měřením a experimentálně: r =
5,5 mm, Vo = 7 X 104 mm!, z = 0,313 mm, dg/dp =
-5,3.um.s-2/Torr.
Z rovnice (23) obdržíme kp =
-2,25 X 1O-5,um. s-2/SU/Torr.
Pro srovnání s výše uvedenými experimentálními výsledky převedeme rovnicí (24) na tvar

V našem případě je k;, -2,10 x 10-5 ,um. s-2/SU/Torr.
Tato hodnota je v dobrém souhlasu s hodnotamí v rovnicích (l8a), (l8b).
Analogicky můžeme určit vliv změny čtení počítadla
hrubého rozsahu N na výsledky cejchování gravimetru.
Nechť R je střední poloměr vlnovce odečítacího zařízení hrubého rozsahu, Z je stoupání jeho mikrometrického šroubu, pak změna objemu Va je L1V = nR2 Z( N No)1 I00. Do rovnice (22) dosadíme místo Vnzměněný
objem V;, = Vo + L1Va místo Po změněný tlak p~ =
p o Vol V;,. Dostaneme následující vztah

(21)

kde L1nk - L1nj = (dn/dp) (Pk - Pí); L1n;, L1ndsou změny
čtení gravimetru vlivem změn vnítřního objemu, Pí' Pk
jsou hodnoty vnitřního tlaku pří objemech V;, Vk odpovídajících čtením gravimetru ni' nk.
.
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Třetí člen rovnice (26) je maximální pro N - No = SOO
dílků stupnice hrubého rozsahu. Jestliže R = 5,5 mm
a Z
0,625 mm, pak max [Kp(N - No)]
= 3,06 X 10-7 ~m.s-2/
SU/Torr.
Tato hodnota je
o dva řády menši než absolutní hodnota koeficientu kp a
je zanedbatelná ve srovnání s přesností cejchování gravimetru.

Testování vlivu vnitřního tlaku na gravimetr Worden
č. 961 přineslo některé zajímavé výsledky a některé další problémy plynoucí z nestability vnitřního tlaku.
Rozdíl
odvozeného
tlakového
koeficientu
-5,3 ~m.s-2/Torr
a jeho teoretické hodnoty pro křemenné měřicí systémy [2] může být vysvětlen konstrukčním uspořádáním gravimetru; objemový moment vahadla není rozmístěn pouze na jedné straně osy otáčení
(v poloprostoru omezeném vertikální rovinou procházející osou otáčení vahadla). Objemový moment je částečně kompenzován a v důsledku toho je účinek vztlaku
vzduchu zmenšen asi o 1/4. Spontánní vzrůst vnítřního
tlaku (přesněji hustoty vzduchu) v důsledku netěsnosti
pouzdra obsahujícího měřicí systém se může projevit
zvětšením chodu gra"imetru.
Tlumení vahadla vzduchem je zanedbatelné ve srovnání s vnitřním tlumením, které je vzhledem k velmi
malé hmotnosti křemenného systému postačující k dosažení aperiodického tlumení vahadla. Nepřímá metoda určování vnitřního tlaku, založená na odezvě gravimetru na vertikální h'armonický pohyb, není tudíž pro
gravimetr Worden prakticky použitelná.
Nápadná změna konstanty gravimetru může indikovat zvětšení vnitřního tlaku. Závislost konstanty na
vnitřním tlaku lze vyjádřit pomocí tlakového koeficientu cp' Při studiu časových variací konstanty gravimetru

je proto nezbytné občas zkontrolovat stav vakua a brát
uvedenou závislost v úvahu. Tyto závěry platí rovněž
pro další typy gravimetrů, které používají vlnovce a nemají objemovou kompenzaci vahadla vzhledem k ose
otáčenÍ.
Velmi dobrý souhlas hodnoty tlakového koeficientu,
vypočtené z rovnic (23), resp. (24), s experimentálními
výsledky ve výrazech (lSa), (ISb) pro gravimetr Worden
č. 961 potvrzují, že uvedený fyzikální model pro vysvětlení změn konstanty přímého rozsahu je správný.
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Nové možnosti tvorby a obnovy
Státní mapy 1 : 5000 - odvozené

Katastrální

Státní mapa odvozená I : 5000 (SMO 5) představuje nejrozšířenější druh mapy státního mapového díla I :5000.
Vydává se od roku 1950, některé mapové listy se vyskytují již v 10. vydání. Mapa poměrně dobře plní účel, pro
který byla určena - sloužit potřebám plánování, výstavby, přestavby, přehodnocení stavu území, být mapovým podkladem
pro vydávání tematických map
a zpracování tematických návrhů a uspokojovat rozmanité požadavky orgánů místní správy a konečně i nejširší veřejnosti. Mapa SMO 5 má ovšem některá omezení,
vyplývající z jejího charakteru mapy odvozené:
- její obsah je závislý na obsahu a aktuálnosti podkladů, použitých pro odvození,
- její přesnost závisí na přesnosti podkladů a na metodě odvození,
- její forma je značně ovlivněna předchozími způsoby
vydávání, technickými předpisy, které stanovily ob-

Lektoroval:
Šimon. DrSc .•
VÚGTK. Zdiby

Ing. Oldřich Katka.
úřad v Pardubicích

sah a formu podkladů a technologickými možnostmi.
Úplnost a aktuálnost obsahu jsou základním problémem mapy. Uživatel většinou nemá přílišné nároky na
grafickou přesnost, ale citlivě reaguje na zjevný nesoulad především polohopisu se stavem v terénu. Hlavním
mapovým podkladem pro odvození SMO 5 jsou mapy
katastrální. Kdyby existoval plný soulad se skutečným
stavem v terénu, mohly by být podkladem jediným.
Z různých důvodů tomu tak nenÍ. Chybějí některé
prvky polohopisu, hlavně budovy a komunikace, a to
nikoli pouze nově postavené. Některé změny, jež jsou
předmětem obsahu katastrální mapy, nebyly v terénu
zjištěny a zaměřeny, jiné, které zaměřeny byly, nebyly
provedeny v mapě, protože nebyly dořešeny po právní
stránce. Každý, kdo někdy prováděl místní šetření pro
mapu velkého měřítka, zná rozsah těchto nesouladů.
V mapě nebyly zobrazovány ani rozsáhlé změny druhů
pozemků, protože se jednalo o změny nepovolené. Po-
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dle technických předpisů pro Základní mapu ČR velkého měřítka (ZMVM) nejsou předmětem obsahu této
mapy budovy uvnitř průmyslových závodů, závodů
skladového hospodářství,
budovy celostátních drah
a letišť, pokud nemají popisné nebo evidenční číslo nebo nejsou veřejně přístupné. Z důvodů předpisů o utajení nemohly být v mapách v souladu se skutečnosti
zobrazovány vojenské objekty.
Přesnost mapy je limitována použitými mapovými
podklady, většinou v měřítku I: 2880, které byly vyhotovovány metodou stolové tachymetrie postupným zaměřováním polohopisu v rámci jednotlivých tzv. ker, na
jejichž styku se projevovaly více či méně výrazně nepřesnosti této grafické metody. Bohužel v mnoha případech mnohem více ublížily přesnosti mapy SMO 5
montáže ze zmenšen in map v měřítkách
I: 2000
a I : 1000. Pro odvození výškopisu byly téměř bez výjimky použity mapy topografického charakteru v měřítku
I: 10 000.
Forma mapových listů SMO 5 je poplatná době jejich vzniku a technickým předpisům, tehdy právě platným pro její tvorbu a obnovu, ale i předpisům, platným
pro vyhotovení podkladů, použitých pro odvození. Do
I. I. 1992 bylo stanoveno používat mapové značky podle různých směrnic a instrukcí, podle nichž se postupně provádělo mapování velkého měřítka, a to i v rámci
jednoho mapového listu SMO 5. (Mělo se tím umožnit
přímé odvozování mapy s využitím tiskových podkladů
hlavně v měřítku I: 2000; tento postup se však prakticky neosvědčil.)
Přes všechny nedostatky mapy SMO 5 toto mapové
dílo, které bylo zamýšleno jako provizárium, vydrželo
zatím čtyři desetiletí a zájem o ně v poslední době vzrůstá. Proto si zaslouží, abychom přemýšleli o tom, jak
odstranit či alespoň omezit vlivy, které nejvíce snižují
jeho hodnotu.

Sjednocení formy mapy SMO 5 bylo nejsnáze řešitelné:
vydání instrukce z roku 1992 stanovilo jediný závazný
seznam mapových značek, jednotnou
podobu rámu
a mimorámových údajů.
Obtížnější je dosáhnout aktuálnost a vyšší přesnost
mapy. Existuje však cesta k dosažení velmi dobrého
souladu mapy se stavem v terénu, kterou lze při vhodné
organizaci postupu tvorby a obnovy mapy SMO 5
uplatnit na všech nově vyhotovovaných mapových listech. Úskalí použití katastrální (dříve pozemkové) mapy pro odvození polohopisu mapy SMO 5 byla zřejmá
již při vydání instrukce z roku 1983. Proto již tento
předpis kladl důraz na to, že mapa pozemková je hlavním a prvotním, ale nikoli jediným podkladem pro odvození polohopisu; výslovně je uváděna možnost využití tematických map, leteckých snímků a dalších podkladů. V poslední době se letecké snímky stávají nejužitečnějšim pramenem informací pro aktualizaci mapy SMO
5, v neposlední řadě proto, že veškeré polohopisné změny lze podle potřeby doplnit vyhodnocením změn výškopisu. Zdá se však, že z důvodů hospodárnosti nebude
cesta využití dat z leteckých snímků pro mapu SMO 5
přímá, ale bude zprostředkována přes obnovu Základní
mapy ČR I: 10 000 (ZM-IO).

2.1 Společný
a 1:5000

sběr

dat pro měřítka
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I: I O 000

Myšlenka využití leteckých snímků pro aktualizaci měřítka I: 5000 samozřejmě není nová. Od počátku však
od ní odrazovaly vysoké náklady na snímkování. Zcela
nerealizovatelná byla pochopitelně v dobách, kdy byly
listy mapy SMO 5 obnovovány mozaikovitě po celé
ploše kraje v závislosti na počtu výtisků, zbývajících od
každého listu v době tvorby plánu v prodejně map. Počátkem osmdesátých let bylo rozhodnuto provádět tvorbu a obnovu mapy SMO 5 na rozsáhlých ucelených
lokalitách. Stále ještě však bylo nehospodárné provádět
na nich zvláštní snímkování, zvláště když je předem těžko odhadnutelné, nebo zcela neodhadnutelné, v kterém
prostoru bude nutno pro doplnění změn objednat diapozitivy pro případné vyhodnocení. Navíc se při zpracování mapy SMO 5 vůbec nepředpokládá klasifikace
leteckých snímků v terénu, která je pro spolehlivé zjištění a zobrazení změn někdy nezbytná.
Existuje však řešení. Každoročně probíhá obnova
mapy ZM-IO podle resortního edičního plánu na území, které má zhruba stejný rozsah, jako pro tvorbu a obnovu mapy SMO 5. Snímkování pro mapu ZM-I" je
nezbytné, na celé lokalitě se v terénu provádí topografická přehlídka a další šetření. Jestliže tedy na obnovu
mapy ZM-\ O vzápětí naváže tvorba a obnova mapy
SMO 5, lze výsledky jediného snímkování a jediného
šetření využít pro obě měřítka. Jedinou otevřenou otázku zůstává měřítko snímkování: uvažujeme-Ii o využití
pro doplnění a opravy výškopisu ve větším rozsahu, jeví se vhodnější snímkování v měřítku cca I: 14 000, které je ovšem nákladnější, než dosud používané měřítko
cca I: 22 000. Podrobnější snímky s vyšší vypovídací
schopností by byly vhodnější také pro tvorbu základní
báze geografických dat (ZABAGED), která pro práci
s digitálními daty bude vyžadovat přesnější podklady,
než na jaké jsme zatím zvyklí při obnově mapy ZM-IO.
V naší organizaci byl zpracován technicko-organizační pokyn pro pracovníky, provádějící při topografické
přehlídce v terénu sběr dat pro obnovu této mapy. Pokyn klade důraz hlavně na vyšetření a zákres budov
(v průmyslových závodech, na pozemcích drah, letišť,
ve vojenských prostorech) s doplňováním popisů především u budov veřejných' a na zákres komunikací podle skutečnosti. Popisem jsou rozlišovány hospodářské
činnosti a druhy těžby surovin, kulturní a sportovní zařízení i skutečný stav lesů. Při zákresu změn výškopisu
jsou vyznačovány a popisovány relativními výškami terénní stupně, doplňovány těžební prostory, a věnuje se
větší pozornost křižovatkám komunikací. Na klasickou
přípravu mapy SMO 5 nyní navazuje doplnění změn
podle topografických originálů, pořízených pro obnovu
mapy ZM-IO. Rozsáhlé a komplikované změny jsou zakreslovány podle vyhodnocení leteckých snímků s grafickým výstupem v měřítku I: 5000. (Pro měřítko
I: 10000 se vyhotovují xerografické zmenšeniny.) Při
doplňování změn do map SMO 5 je třeba mít stále na
paměti, že se jedná o mapy zcela různého charakteru,
že nelze mechanicky přebírat polohopis mapy ZM-IO,
ale pouze chybějící nebo prokazatelně chybně znázorněné prvky polohopisu, zejména budovy a komunikace
na sídlištích, v průmyslových objektech, vojenských
prostorech, nádražích a letištích. Výhodou metody společného sběru dat je také využívání výsledků příprav-

1994/29

Geodetický a kartografický obzor
ročník 40/82, 1994, číslo 2

30

ných prací (vyšetření změn základního bodového pole,
hranic správních celků a chráněných území i změn názvosloví) pro obě měřítka.
Pří porovnání listů mapy SMO 5 z prostoru města
Pardubic, které jsou zpracovávány v rámci letošního
plánu, s předchozím vydáním, lze konstatovat, že díky
doplnění polohopisu v průmyslových areálech, vojenských prostorech i na předměstích s rozsáhlou bytovou
výstavbou vznikla mapa zcela nové kvality. Je samozřejmé, že za to platíme časem i náročností přípravy, ale
domníváme se, že se tato investice vyplatí.
2.2 Automatizované
vyhotovení
polohopisu
mapy SMO 5
Metoda společného sběru dat neřeší odstranění nepřesností, vnesených do mapy SMO 5 odvozením z nepřesných podkladů nebo nepřesnými metodami odvození
- pomáhá pouze odhalit hrubé nedostatky. Vytvoření
přesné mapy SMO 5 je však zaručeno při využití původních digitálních dat, získaných pří tvorbě mapy velkého
měřítka. Jejich bezprostřední využití pak zaručuje aktuálnost polohopisné složky mapy. Využití výsledků tvorby ZMVM se nabízelo již v polovině osmdesátých let.
V roce 1988 jsme v Pardubicích přistoupili k odzkoušení - bylo provedeno sehráni souborů pro měřitka
I: 2000 a I: 1000 a zobrazení (kontrolní kresba) v měřítku I: 5000 a limitách mapového listu SMO 5. Výsledkem byla zmenšenina mapových listů mapy ZMVM do
měřítka I: 5000 bez jakékoli generalizace. Zvláště v intravilánu, kde bylo mapování prováděno v měřítku
I: 1000, byl polohopis nezvykle podrobný. Vynikaly
hlavně shluky drobných staveb a výstupky na budovách, znázorněné do nejmenších detailů. Zobrazení
značek druhů pozemků tehdy používaný programový
systém neumožňoval, slučky však bylo možné programem vypustit. Výsledek byl na pohled zajímavý, prezentovat jej jako mapu SMO 5 však bylo problematické. Při vyrytí polohopisu do tehdy používané hydrovoskové rycí vrstvy splývaly rovnoběžné čáry bližší než 0,3
mm a při rytí drobných objektů se vrstva vytrhávala.
Ukázalo se, že je nutná alespoň minimální generalizace,
ta však byla tehdy možná jedině úpravou předpisu pro
kresbu, čímž neúměrně narůstala pracnost a metoda
ztrácela svou hlavní přednost - přímé využití výsledků
mapování velkého měřítka. Jiné prostředky pro úpravu
souboru dat jsme však v té době neměli - do roku 1988
jsme neměli ani osobní počítače, ani potřebné programové vybavení. Automatizace tvorby polohopisu mapy
SMO 5 byla odložena na neurčito.
Po roce 1989 se situace kolem výpočetní techniky začala rychle měnit. Náhle jsme měli k dispozici osobní
počítače o parametrech dostačujících k provozování interakčních grafických systémů a posléze i samotné tyto
systémy. Z praktických důvodů byl zvolen programový
systém KOKEŠ, s kterým měli zkušenost pracovníci výpočetního střediska Zeměměřického
ústavu (VSZÚ)
v Praze, kteří data pro zobrazení polohopisu SMO 5
připravovali a který jsme již znali i u nás. Postupně
vznikl systém rutinní spolupráce mezi námi a výpočetním střediskem, jehož pracovníci museli vyřešit různé
nepředvídané komplikace při převodu dat pro ZMVM
do textových souborů, do nichž bylo možné s pomocí
interakční grafiky vstupovat a provádět potřebné úpravy. Samozřejmě jsme se nevyhnu li školáckým chybám,
když jsme např. zjistili, že v tehdejší verzi systému KO-

KEŠ neumoznuJe
implicitně nastavená technologie
zpracováni STANDARD další převod do souboru pro
vykreslení a vyrytí na digigrafu. Bylo nutno se vrátit
k původním souborům a znovu upravit kresbu 6 listů
mapy SMO 5, tentokrát v technologii ZMVM-MAPA2,
což představovalo asi dva týdny práce. Zmiňuji se zde
o této komplikaci proto, že podobně draze zaplacenou
zkušenost nedávno získali v jiné organizaci a další by se
jí snad mohli vyvarovat.
K jakému stavu jsme tehdy postupně dospěli? Podle
našich požadavků jsou ve VSZÚ ze seznamů souřadnic
a předpisů pro kresbu mapy ZMVM vyhotovovány textové soubory na disketách, určené pro další úpravu programem KOKEŠ a povelová páska pro zobrazení kontrolní kresby na digigrafu. Programově je vyloučeno zobrazení některých prvků, jež nejsou předmětem obsahu
mapy SMO 5 (parcelní čisla, slučky, podrobné bodové
pole 2. a nižší třídy přesnosti). Původně jsme vyžadovali soubory, ohraničené rámem mapy SMO 5, nyní jsou
ohraničeny
hranicí výpočetních
skupin. (Kontrolní
kresba i rytina jsou samozřejmě ohraničeny rámem mapy, tak jako při ZMVM.) Nevykazuje-Ii kontrolní kresba zásadní závady (chybějící skupiny), provede se její
porovnání s mapovým listem SMO 5 z předchozího vydání, podle něhož se odstraní nejasnosti v kontrolní
kresbě (umístění značek druhů pozemků, průběh vodních toků). Pak je možno přistoupit k úpravě souborů
na počítači, která spočívá v generalizaci, opravě polohy
nebo zrušení nevhodně umístěných mapových značek,
doplnění chybějících mapových značek a případně dalších chybějících prvků. Generalizace polohopisu je prováděna v minimálním rozsahu. S použitím nových materiálů pro rytí (negativní rycí vrstvy na PET-podložce)
nedochází ke slévání blízkých rovnoběžných čar. Je
však nutné rušít mapové značky umístěné v malých parcelách (program to hromadně udělat neumí), zejména
v intravilánu (zahrady, neplodná půda, tečky v budovách). Někdy je potřeba doplnit chybějící body ZBP
a některé mapové značky (lomy, hliniště, označení vodních toků a ploch apod.). Zkušenost nás poučila, že vyrytý kartografický originál vypadá mnohem zaplněnější, než obraz na monitoru počítače. Osvědčilo se, když
úpravy na počítači provádí pracovník, který má zkušenost s ručním zpracováním mapy a má cit pro to, co je
v měřítku I: 5000 únosné. Upravené soubory jsou zasílány na disketách do VSZÚ k vyhotovení defínítivní povelové pásky pro digigraf. Z této pásky je pro každý list
pořízena kontrolní kresba, podle níž se ověří úplnost
skupin a úplnost provedení úpravy souborů. Pokud je
vše v pořádku, následuje poslední krok - rytí. Rytí
jsme původně zadávali VSZÚ, nyní je již provádíme na
vlastním Digigrafu 1208.
Opravené soubory na dísketách
se po vrácení
z VSZÚ komprímují a archivují pro případné budoucí
využití při příštím vydání mapy. Archivovány jsou i ryté
kartografické originály. Toto vícenásobné uchovávání
dat vyplývá z toho, že nevíme, jaká četnost a povaha
změn se vyskytne při příštím vydání mapy a také z bezpečnostních důvodů. S dlouhodobým uložením dat na
disketách a rycích vrstvách nemáme zkušenosti a nevíme, zda nedojde k jejich poškození nebo znehodnocení.
Zhodnocení přínosu lze těžko vyjádřit úsporou hodin
nebo nákladů. Ruční rytí je sice nahrazeno prací digigrafu, na druhé straně je však nutno novému polohopisu přizpůsobit výškopisný podklad. Nesporný přínos
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spočívá tedy pouze ve vyšší kvalitě mapy. Přínosem, zatím možná nedoceněným, který se však plně projeví
v budoucnosti, je to, že pracovníci (přesněji řečeno pracovnice) odboru státního mapového díla jsou vtahování
do nekompromisně pronikajícího světa výpočetní techniky - po mapování velkého měřítka a katastru vychází i kartografie vstříc tomu, co představuje budoucnost
těch, kdo pracují s informacemi.
Jaký je další výhled uplatnění tohoto postupu? V letech 1990-1991 bylo mapování velkého měřítka utlumeno. V roce 1993 jsme na území v působnosti KÚ
Pardubice zpracovali 89 listů SMO 5 zcela nebo částečně pokrytých automaticky zobrazeným polohopisem.
(Pro uplatnění metody volíme jen listy zasažené velkoměřítkovým mapováním aspoň z 60- 70 %, nebo s intravílánem aspoň na 20 % jejich plochy.)
V roce 1994 budou dokončeny poslední dnes rozpracované zakázky s odhadovaným
počtem asi 60 listů
SMO 5. V dalších letech vidíme možnost uplatnění postupu na všech nově zahájených lokalitách velkého měřítka, využitím dat z archivovaných lokalit, pokud budou aktualizována a časem snad i využíváním digitálních katastrálních map, udržovaných na grafických stanicích na katastrálních úřadech.

Výsledkem je mapa, jejíž přesnost je závislá pouze na
přesností mapování a není dále znehodnocována klasickými metodami odvození (zmenšeniny, montáž, přerytí). Při bezprostředním využití výstupů pro mapování
velkého měřítka není třeba provádět aktualizaci. Nevýhodou je omezený rozsah lokalit nového mapování, které je v posledních letech v útlumu. Nadějí je využití
aktualizovaných archivních dat a konečnou metou je
permanentní využívání udržovaných digitálních katastrálních map.
Toto je ovšem dlouhodobá perspektiva. Metoda společného sběru dat je zato realizovatelná
okamžitě
a v dostatečném rozsahu. Podmínkou je zorganízovat
postup tvorby a obnovy mapy SMO 5 tak, aby navazoval na topografické práce pro obnovu mapy ZM-IO.
Tím je také umožněno vícenásobné využití leteckých
snímků pro obnovu mapy ZM-IO, naplňování ZABAGED i pro tvorbu a obnovu mapy SMO 5. Výsledkem
využití společného sběru dat je mapa SMO 5, kde sice
nejsou odstraněny nepřesnosti, vzniklé při předchozích
vydáních, ale která je zaručeně aktuální k datu topografické přehlídky.

3. Standardisované a plně ekologické technologie kartografického zpracování a rozmnožení map

Měřítko I: 5000 bývá někdy řazeno k měřítkům velkým,
někdy k měřítkům středním. Ve skutečnosti plně nepatří k žádné z těchto kategorií. Není to ani mapa katastrální, byť je z ní odvozena, ani mapa topografického
charakteru.
Její měřítko - na rozdíl od měřítka
I: 10 000 - umožňuje zobrazení všech stavebních objektů, v podstatě i všech hranic parcel a dokáže poskytnout poměrně podrobnou představu o využití druhů
pozemků, na druhé straně je přehlednější než měřítko
katastrální mapy a umožňuje zobrazení průměrného
rozsahu katastrálního území na přijatelné ploše. Navíc
mapa SMO 5 obsahuje výškopisnou složku, kterou katastrální mapa nemá. Pro potřeby určité skupiny uživatelů to je mapa nejvhodnější. Zdá se, že po určitém
útlumu v letech 1990-1992 se zájem zákazníků o mapy
SMO 5 opět zvyšuje. (Počet prodaných listů mapy SMO
5 v prodejně map v Pardubicích: 8000 v roce 1991, 9000
v roce 1992 a v roce 1993 jen za první pololetí 8000). Je
vhodná doba vyjít tomuto zájmu vstříc a s využitím
všech možností moderní výpočetní techniky i nových
materiálů a postupů v kartografii a reprodukci dát uživateli přesné, aktuální a také pěkné mapové dílo.

Kartografický originál polohopisu vyryje digigraf do
transparentní negativní rycí vrstvy. Červená rycí vrstva
má optický filtr přizpůsobený tak, že ruční dorytí je
možné, a pro pořízení pozitivu kontaktním způsobem
lze použít jak normálního ortochromatického
filmu, tak
filmu (fólie) zpracovatelného pří denním světle. Zelená
rycí vrstva rovněž umožňuje ruční dorývání a opravy,
positívní kopie se zhotoví na speciálně ovrstvenou fólii,
jež má charakter denního filmu. Positivní filmová kopie
se doplní vylepením popisu. Tiskový (kopírovací) podklad polohopísu získáme kontaktním kopírováním na
fólii opatřenou vhodnou diazovrstvou.
Zpracování kartografického
originálu výškopisu je
stejné, rozdíl je pouze v tom, že vrstevnice jsou prozatím ryty ručně. Oba kartografické originály (negativní
rytiny) se archivují a s výhodou použijí při dalším vydání mapy. Všechny použité materiály mají za základ rozměrově stálé polyesterové podložky. Postupy zpracování jsou rychlé a zcela ekologické. Denní film se vyvolává vodou, diazofólie ve čpavkových parách. Nevzniká
žádný závadný odpad.
V letošním roce tiskneme mapu ještě ve dvou barvách
ofsetem. Odzkoušena a také organizačně připravena je
v odboru státního mapového díla našeho katastrálního
úřadu technologie kopírování mapy na dvou složkový
diazopapír. Od začátku roku 1994 budeme mapu SMO
5 kopírovat dvoubarevně (tmavě modře a hnědě), nikoli
však na sklad, ale v počtech kopií dle objednávek. Odpadnou nám regály se stohy map a skartace neprodaných tisků. Při malých nákladech, jaké se u mapy SMO
5 vyskytují, je kopírování levnější než tisk.
4. Shrnutí: zhodnocení dosavadních zkušeností a perspektivy
Využití digitálních dat z mapování velkého měřítka je
bezkonkurenčně nejlepší metodou tvorby mapy SMO 5.

Lektoroval:
Ing. Josef Pražák,

eÚZK

Dodatek lektora: Článek vyjadřuje snahu resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního alespoň dílčími způsoby zvýšit kvalitu žádané mapy SMO 5. Zásadní postoj k tomuto mapovému dílu má být řešen
novou koncepcí, jejímž cílem je tvorba digitální mapy
s grafickým výstupem v měřítku I: 5000, využívající již
budovaných nebo připravovaných datových bází.
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katedra

27. července 1943 zemřel v Řevnicích u Prahy český vědec světového významu, pedagog University Karlovy,
prof. Dr. Václav Láska. Jeho základní životopisná data
nalezne čtenář v encyklopedických slovnících, např. [I],
[2], hodnocení současníků pak v pramenech [3], [4], [5],
[7], které byly použity při zpracování tohoto textu, příp.
v [8], [9]. (Portrét (obr. I) je převzat z [4].)
Václav Láska se narodil 24. srpna 1862 v rodině pražského stavitele. Roku 1883 si zapsal ~ v souladu se
svým vyhraněným zaměřením ze střední školy (klášterní
gymnázium v Bohosudově a německé malostranské
gymnázium) - na pražské německé universitě matematiku, fyziku a u prof. Weineka astronomii; již v následujícím roce se stal jeho asistentem na hvězdárně v Klementinu, kde se aktivně zapojil i do meteorologických
pozorování. Ještě jako student napsal r. 1884 pro význačný časopis Astronomische
Nachrichten (AN) stal'
Note zur Losung des Keplerschen Problems. (Byla první
z jeho celkem asi 250 původních vědeckých publikovaných prací, z nichž mnohé jsou považovány za průkopnické; přibližně 50 z nich se týká geodézie.) Ve školnim
roce 1885/86 navštěvoval jako mimořádný posluchač
pražské německé techniky přednášky vyšší geodézie
prof. K. Kořistky. Studia, během nichž už pocítil existenční potíže, ukončil doktorátem roku 1887 a nadále
pracoval na hvězdárně. Roku 1890 byl jmenován na
české technice asistentem prof. Seydlera na astronomické observatoři na Letné. Na této vysoké škole se na
podzim téhož roku habilitoval pro obor vyšši geodézie.
Přednášel kartografii, fotogrametrii a z vyšši geodézie
astronomické pasáže a teorii a výpočty trigonometrických sítí. V letech 1890-1891 se zúčastnil pod vedením
prof. F. Mullera (pro další vývoj oboru významného)
polygonometrického
měření města Písku. Roku 1895
byl jmenován mimořádným členem České společnosti
nauk a téhož roku přijal místo mimořádného (od r.
1898 řádného) profesora astronomie a vyšši geodézie na
technické vysoké škole v haličském Lvově (Lembergu);
zároveň se stal i soukromým docentem astronomie na
tamější universitě. V r. 1897 uzavřel sňatek se sl. Anežkou, roz. Maisnerovou, s níž vychoval dva syny. Seznam služebních povinností rozšiřil r. 1899 o funkci ředitele astronomické a seismologické observatoře Ivovské
techniky. V té době se stal členem redakční rady časopis~ Osterreichische Zeitschrift fur Vermessungswesen
(OZfV) a v souvislosti s těžbou nafty v Haliči se začal
zabývat geologií. Již jako známý a respektovaný vědec
si prof. V. Láska roku 1911 vybral z nabídek university
ve švýcarském Freiburgu a Karlovy university místo
profesora na nově zřízené stolici (katedře) aplikované
matematiky pražské university, na které setrval až do
odchodu do výslužby v r. 1932; vedl i stolice pro statistiku a pojistnou matematiku a pro zemský magnetismus. Po vzniku Československa spolupracoval na organizaci statistických, geodetických
a kartografických

speciální

Ooc. Ing. Pavel Hánek, CSc.,
geodézie FSv ČVUT v Praze

a geofyzikálnich ústavů nového státu. S prof. B. Šalounem organizoval geofyzikální a seismologickou službu,
r. 1920 založil Geofyzikální ústava stejně jako v Čs. národním komitétu geodetickém a geofyzikálním se stal
jeho prvnim předsedou. S prof. J. Pantoflíčkem se spolupodílel na koncepci a vedení prací na prestižním, zeměpisně statistickém Atlase Republiky československé,
připravovaném od r. 1920 a vydávaném mezi r. 1930 až
1935. Po ovdovění r. 1938 žil u jednoho ze svých synů
v Plzni. Pro stále se zhoršující onemocněni pohybového
ústrojí strávil poslední měsíce života u svého švagra
v Řevnicích, kde byl ušetřen evakuací před leteckými
útoky. Prof. F. Čechura, známý důlní měřič, v [7],
o svém učiteli a příteli napsal: "Láska byl přímý,
skromný a milý v jednání, nezištný a obětavý, ve své
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nesmírné dobrotě pomáhal z vlastního popudu, poradil
každému."
Rozsah vědeckých zájmů prof. V. Lásky, podložený
průběžným studiem nejnovější světové literatury a nesmírnou pílí, byl neobvykle široký. Pouhý výčet oborů,
v nichž aktivně - zpravidla na špičkové úrovni - pracoval, je impozantní. Citované literární prameny uvádějí astronomii (kosmickou fyziku), balneologii, filosofii
matematiky, fotogrammetrii,
geodézii (vyšší i nižší),
geofyziku, geografii, geologii, hydrologii, kartografii,
klimatologii,
matematickou
statistiku (včetně počtu
pravděpodobnosti
a pojišťovnictví), meteorologii, počtářství (včetně tehdy významného graficko-mechanického počtu a nomografie), seismologii a vyrovnávací
počet (včetně prací v MNČ). Byl ovšem i konstruktérem
přístroje s kontaktním dálkoměrem pro inženýrskou tachymetrii, který je v české literatuře popsán v [6], fototeodolitu a výpočetního pravítka. Autor těchto řádků
připojuje ještě obor dějin zeměměřictví, protože prof.
V. Láska uveřejnil např. r. 1894 v prestižním časopise
Zeitschrift
fiir Vermessungswesen
(ZfV) pojednání
Theodolit - zu dessen Geschichte. r. 1907 stať o historii
protínání zpět a v OZfV práce o historii libelových nivelačních přístrojů a o dějinách polského zeměměřictvi.
Publikační činnost prof. V. Lásky byla vysoce ceněna
a uznávána pro dokonalou znalost problematiky a původnost řešení s jednoznačně formulovanými závěry.
Její soupis pro období let 1884, kdy publikoval již zmíněnou první práci v AN, po rok 1922, kdy odborná veřejnost slavila jeho šedesátiny, je uveden v [4]. Kromě
knižních vydání a v textu již zmíněných periodik nalezneme jeho práce v dalších časopisech, mezi které patří
např. Archiv flir Mathematik u. Physik, Časopis pro pěstování matematiky a fyziky, Erganzungs - Hefte fiir
angewandte Geophysik, Kosmos (pol.), Meteorologische Zeitschrift, Mitteilungen d. Erdbeben - Kommision d. k. Akademie d. Wiss. in Wien, Zeitschrift fiir Instrumentenkunde,
Zeměměřičský věstník, Zprávy královské Společnosti nauk, Živa nebo publikace České
akademie věd. Pro zběžnou informaci lze z nejznámějších jmenovat čtyřdílnou knihu Sammlung von Formeln
der reinen und angewandten Mathematik (Braunschweig
1889-1893), Aufgabensammlung zur algebraischen AnaIysis (1889), ve Stuttgartu vydávané učebnice Lehrbuch
der sphiirischen und theoretischen Astronomie und der
mathematischen Geographie (1889), Lehrbuch der sphiirischen Trigonometrie (1890), Einleitung in die Functionstheorie (1893), Lehrbuch der Vermessungskunde (1894),
dále známé práce Ziele und Resultate der modernen Erdforschung (1904), Die Erdbeben im Lichte neuster Forschungen (1908), polsky psané Astronomia sferyczna
i geodezya vyzsza (Lwov 1899), Miernictwo (1903), Wyklady nomografii (1905), české práce Theorie nivellování
na geoidu. O transformaci orthogonálních geodetických
souřadnic na ellipsoidu, Vyšetřování měn světlostí hvězd
proměnných (1894), přiručky Počtářství geodetické (Praha 1894), Vyšší geodesie (1896), Počet pravděpodobností
(1921), Počet graficko-mechanícký (1923), Úvod do kosmické fysiky a matematické geografie (1926), Úvod do geofysiky (1927). Poslední vydanou prací, kterou V. Láska
uzavřel svou pětapadesátiletou
vědeckou a publikační
činnost, " ... zůstávaje nedotčen poctami a tituly, jako
učitel i vědec nejskromnějším dělníkem na své vinici"
[5], jsou Základy filosofie (PrometheusPraha
1939).
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Váženi přátelé,
velmi si vážíme. že patřite k pravidelným čtenářům časopisu Geodetický a kartografický obzor.
Od r. i994 docházi ke změně systému distribuce. Dosavadni
distributoři - Prvni novinová společnost, a. s.. v Praze pro Českou republiku a Poštová novinová služba. š. p .. v Bratislavě pro
Slovensko - budou časopis rozšiřovat prostřednictvim okresnich
předplatitelských středisek. S přechodem na nový. decentralizovaný systém distribuce se může stát, že někteři dosavadni odběratelé budou z odběru vyřazeni vinou špatných opatřeni PNS při soustřeďování objednávek v nákladov.Vch odděleních PNS jak v Praze, tak i v Bratislavě. Předplatitelé nechť se přesvědčí. zda jejich
objednávka je u předplatitelského střediska vedena a zejména,
zda byla u nákladových oddělení PNS uplatněna. Jak bylo zjištěno redakci časopisu, v mnohých případech se rak nestalo.
Pro možnosti efektivní kontroly odběru časopisu a urychlené
vyřízeni nov.vch objednávek (respektive starších objednávek. které
z jakýchkoliv důvodů nejsou evidovány v nákladových odděleních) prosíme všechny dosavadní předplatitele i nové zájemce,
aby sdělili svá jména a adresy nakladateli našeho časopisu: Vesmír, spol. s r. o., P. S. 423, iii 2i Praha i.
Děkujeme Vám za spolupráci a pochopení.
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Ing. Vlastimil Hanzl, CSc., Ing. Hana Kaupová,
Ústav geodézie, stavební fakulta, VUT v Brně

Vyhodnocení archívních snímků
pro stanovení vývoje porostu
v rezervaci

Vojenský topografický ústav v Dobrušce archivuje letecké měřické snímky, většinou černobílé negativy formátu 18x 18 li 23 x 23 cm. Nejstarší snímky z let 1935 až
1937 pokrývají zhruba 50 % území ČR a to zejména pohraniční oblasti. Snímky z poválečného období již pokrývají celé území republiky. Zejména snímky určené
pro tvorbu a později pro údržbu topografických map
umožňují vyhodnocení téhož území v různých časových
horizontech. Toho je možné využít tam, kde je užitečné
provést analýzu vývoje sledovaného jevu. Několik takových úloh bylo řešeno ve školním roce 1992-1993
v rámci diplomových prací na ústavu geodézie. V případě Mohelenské hadcové stepi byly vyhodnoceny snímky z roku 1950 a 1990. Přírodní reservace Mohelenská
hadcová step leží na břehu řeky Jihlavy u Mohelna asi
35 km západně od Brna. Hadcový podklad svými chemickými a fyzikálními vlastnostmi se uplatňuje na složení vegetace. Charakteristickou
botanickou zvláštnosti
jsou četné trpasličí formy rostlin. Rovněž se zde nachází množství hmyzu, např. 91 forem mravenců ze 107 žijících ve střední Evropě. Původni travní porost stepního charakteru je zde postupně nahrazován lesním porostem z náletových rostlin. Tím se značně mění charakter reservace. Zájmem odborníků z Českého úřadu
ochrany přírody, který zapůjčil archívní snímky, je zjistit změny v ploše lesního porostu v rezervaci.

K dispozici byly snímky z roku 1950 formátu 18x 18 cm
m, = 1:20000, CK = 211.09 mm a snímky z roku 1990
formátu 23 x 23 cm, m, = I: 26000, CK = 152.21 mm.
Vzhledem k digitálnímu zpracování byly snímky proměřeny na Stekometru C a získaná data byla zpracována pomocí programového systému ORIENT [I]. Za vlícovací body byly vybrány dobře identifikovatelné rohy
parcel zobrazené v mapě SMO-5 i na snímku. Bylo vybráno cca 20 vlícovacích bodů pro každou stereodvojici, což je dostatečné množství pro případ, že je nutné
později některé body vyloučit z vyrovnání. Souřadnice
X, Y jsme získali kartometricky, výšky byly určeny interpolací. ORIENT umožňuje zadat každé souřadnici vlícovacího bodu střední chybu, která se pak prostřednictvím váhy uplatní ve vyrovnání. Za základní hodnotu
střední chyby jsme zvolili 0,5 m pro všechny souřadnice. Bylo-Ii ze situace v mapě zřejmé, že kvalita některé
souřadnice bude asi horší, byla střední chyba 2 x zvětšena. Tímto způsobem je možné získat rychle dostatečné množství vlícovacích bodů s minimálními náklady
a pro daný případ i s dostatečnou přesností. Nevyhovující vlícovací body jsou během robustního vyrovnání
eliminovány ve velmi krátkém čase.
Jelikož u archívních snímků neznáme přesně prvky
vnitřní orientace, pracujeme s konstantou kamery uvedenou na snímku. Není-Ii údaj úplný, např. čísla za de-

1994/34

Geodetický a kartografický
ročník 40/82, 1994, číslo 2

S

obzor

35

setinou tečkou nejsou zobrazena, je možné prvky vnitřni orientace určit rovněž ve vyrovnání. Výsledkem vyrovnání jsou soubory obsahující čislo bodu a souřadnice, v roce 1950 to bylo 6150 bodů, v roce 1990 3483
bodů. Střední souřadnicová chyba vyhodnocených bodů byla v rozsahu 0,6 až 0,9 m v souřadnicích X a Y. ve
výškách 0,9 až 1,2 m, což bylo pro daný účel vyhovujicí.
Datové soubory se staly podkladem pro tvorbu dvou digitálních map v měřítku I: 2000. Předpis kresby byl vytvořen v systému MAPA 2 - PCB, který je určen pro
tvorbu map velkých měřítek. Část kresby mapy (928 bodů) byla získána digitalizací mapy SMO-5 pomocí zařízeni KAR A2/M a transformací do souřadnicového systému S - JTSK. Při vyhodnocování byly rozlišovány
stromy i samostatné stromy o ploše 3 a 12 ml (poloměr
I a 2 m) a jsou zobrazeny kružnicí odpovídající velikosti. Obvod lesa, skupiny stromů a paseky jsou plošné objekty zobrazené uzavřenou polygonální čarou.

K.Á

~S..1.E:: P

3. Zhodnocení výsledku

celková
plocha
porostu

plocha
území

zalesnění

ml

m2

%

1950

52081

392 358

13,27

1990

246 127

392358

62,73

Rok

Přehled o stavu porostu v reservaci poskytuji snimky viz obr. I, 2. Území je rozděleno do čtyř částí-amfiteátrů. Obr. 3 zobrazuje výřez z čtyřbarevné mapy (rok
1950) vykreslené na plotru Mutoh XP-500. Výpočet
ploch jednotlivých části byl proveden rovněž pomocí
systému MAPA2-PCB. Přehled o stavu porostu dává
tab. I. V roce 1950 byla step pokryta z 13.27 % lesnim
porostem, z kterého cca 1/6 plochy tvořily osamělé stromy. Během 40 let vznikl souvislý lesní porost, který tvoří 62.73 % plochy reservace a podíl solitérů na celkové
ploše je jen 0.01 %. Popsaný příklad je jedním z možných využití archívních snímků. Lze tak učinit pro různé jiné účely, např. sledování ploch a objemů skládek,
lomů, stanovení změn toků řek, stanovení vývoje zastavěné části obcí a měst pro urbanistické účely apod.
LITERATURA:
[I] Hanzl, V.: První zkušenosti s programovým systémem ORI·
ENT. GaKO, 38 (80), 1992, Č. 10, s. 218-219.
Do redakce došlo: 22. 9. 1993
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SPOLEČENSKO-ODBORNÁ
ČiNNOST

VI. konference geodézie
a kartografie v dopravě

Ve dnech 7. až 9. září 1993 se v Závodním klubu železničářů
v Plzni uskutečnilo tradiční setkání geodetů a kartografů působících v dopravě. Spolupořadateli
byly Český svaz geodetů
a kartografů, Česká komora inženýrů geodetů a kartografů,
Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov a Ministerstvo
dopravy České republiky. Odborným garantem konference byl
Ing. Václav Čech z ministerstva dopravy České republiky. význam konference zvýraznila nejen přitomnost význačných
osobností z resortů dopravy, zeměměřictví a katastru a vysokého školství z České republiky a ze Slovenské republiky, ale
i skutečnost, že záštitu nad konferenci převzal ministr dopravy
České republiky PhDr. Jan Stráský. Oficiálním sponzorem
konference byla firma Intergraph ČR, spol. s r. o.
Tradice podobných setkání a rokování geodetů a kartografů
v dopravě sahá až do roku 1967. Poslední přestávka byla způsobena zánikem federálních a vznikem republikových struktur
a tím i přechodnou nejistotou v potřebných kompetencích
k uspořádání konference. V úvodním slově ostatně poznamenal Ing. Vrba ze Středíska železniční geodézie Plzeň jako hostitelské organizace, že vznikem České republiky a Slovenské republiky jako samostatných subjektů dostala VI. konference
poprvé mezinárodní charakter.
V průběhu třech dnů a zhruba celkových čtrnácti hodin bylo
předneseno více než 30 odborných přednášek. Není možné se
v tomto příspěvku podrobně zabývat všemi. Případný zájemce
může potřebné informace získat ze sborníku, který ve dvou dílech vydal Český svaz geodetů a kartografů. Všechny přednášky pokryly tři základni tematické okruhy.
První skupina přednášek se týkala geodetické a kartografické problematiky z hlediska evídence, dokumentace a informatiky. Přednášky byly zaměřeny především na železniční, dálniční a letištní informační systémy a jejich souvislost s automatizovaným informačním
systémem geodézie a kartografie.
Snad nejvíce zaujala revoluční změna v provádění výkupů pozemků před stavbou dálníce, prezentovaná v přednášce Ing.
Mlčka z Reditelství dálnic Praha. Príncip spočívá ve vyhotovení geometrického plánu jako nutného podkladu k výkupovému elaborátu před zahájením stavby. Geometrický plán se
zhotoví v souřadnících systému S-JTSK v prostředí digitálního modelu terénu bez stabilizace lomových bodů, která by stejně stavbu nepřežila. Dodavatel prací je smluvně zavázán dodržet hranice trvalého záboru definované takovýmto geometrickým plánem. V případě jejich překročení je povinen vyhotovit
nové geometrické plány a dodatečně vykoupit pozemky na
svůj náklad. Vytýčení a stabilizaci hranic dálnice podle geometrického plánu zajistí odpovědný geodet dodavatele bezprostředně po dokončení stavby.
Druhá skupina přednášek měla charakter technicko-odborný, orientovaný hlavně na činnosti speciální a inženýrské geodézie. Mimořádnou pozornost vyvolaly přednášky zaměřené
na využívání špičkových čí netradičních přístrojů, technologii
a pracovních postupů při projektování, výstavbě a zaměřování
liniových staveb, především železnic a dálnic.
Třetí skupina přednášek se od předchozích dvou poněkud
lišila, neboť se nevztahovala pouze k dopravní problematice,
ale měla obecnější normativní charakter. Přednáška Ing. Kádnera, CSc., z České komory inženýrů geodetů a kartografů se
týkala obsahu připravovaného
nového zákona o geodézii
a kartografii a o postavení Komory v systému geodézie a kartografie. Ing. Kuba z Českého úřadu zeměměřického a katastrálního informovalo nových právních předpisech o evidování vlastnických a jirrych věcných práv k nemovitostem a o katastru nemovitostí Ceské republiky. Odbobné zaměření měla
i přednáška Ing. Keményho z Úradu geodézie, kartografie
a katastra Slovenskej republiky. Metrologií a technickou normalizací ve vztahu k činnosti geodetů se zabývala přednáška

Ing. Šandy z Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického.
Všechny tři přednáškové okruhy se vhodně proHnaly a našly
si své pozorné posluchače. Svědčí o tom i zájem účastníků,
projevený v diskusních blocích i v kuloárních debatách.
Součástí konference byla i výstava geodetických pracovišť,
prezentující výsledky své práce, a firem dodávajících přístrojovou, výpočetní a zobrazovací techniku a software pro práce
v oboru geoodézie a kartografie.
V rámci souhrnného hodnocení konference je potřeba se
zmínit i o velmi dobré společenské úrovni. Za pozornost stojí
i výše vložného, která byla - s přihlédnutím k existujícím cenovým relacím - velice sympatická. Je patrno, že i s relativně
skromnými prostředky a bez pompéznosti a zbytečného balastu lze uspořádat akcí s vynikající odbornou i odpovídající
společenskou úrovní.
Nezbývá než popřát, aby příští konference o geodézii a kartografii v dopravě byla stejně přínosná.
Ing. Jan Bumba,
Technická správa komunikací
hl. m. Prahy

První mezinárodní veletrh papírenského a polygrafického průmyslu se konal v Praze ve dnech 18.- 20. listopadu 1993. V Paláci kultury vystavovalo 164 firem a zastoupeno bylo 61 zahraničních firem ze 16 států.
Veletrh se těšil velké návštěvnosti. Velmi se zamlouvala koncepce upozornit výstavou na pronikání polygrafických zařízení do papíren a osvojování si polygrafických technik papírenským průmyslem. Z tiskových technik se věnuje v papírnách
pozornost vícebarevnému flexografickému tisku. K potisku se
používají vodou ředitelné, zdraví neškodné barvy. Uplatňuje
se i hlubotisková technika. V některé papírně najdeme i ofset.
Poměrně rozsáhlá je dokončující výroba, jako sáčky, obálky,
sešity a pytle.
Rozšířil se sortiment papírů pro reprografii a grafickou komunikací. K tradičním papírům pro diazografii přibyly papíry
pro nepřímou elektrografii, obvykle nazývané xerografické papíry. Papírny nabízely papír pro optícké čtení, tzv. OCR papir
(Optical Character Recognition). Zaujaly papíry pro grafickou
komunikaci v obchodě, bankovnictví, pojíšťovnictví a průmyslu. Zejména nekonečné tiskopisy, vícesložkové tiskoviny v provedení originál + kopie (snap-out).
Aktivita papírenského průmyslu směřuje i do oblasti ekologie. V rámcí opatření byly zrušeny v České republice (ČR) nevyhovující provozy výroby buničíny. Zahraniční výrobci nabízeli papíry, u nichž nebyla buničina bělena chlorem nebo jeho
sloučeninami. K bělení používaji kyslík nebo peroxid vodíku.
Papíry nesou označení TCF (Total Chlorine Free), eventuelně
ECF (Elementarchlorfrei).
Je třeba se zmínit o nabídce recyklovaných papírů, které mají proti všem předpokladům i bílou
barvu.
O tom, jaká je současná produkce grafických papirů v ČR
i v zahraničí, se mohl návštěvník přesvědčit na vlastní oči.
V nabídce byly různě hlazené bilé a barevné tiskové kartony
a ofsetové papíry, kníhtiskové a ilustrační hlubotiskové papíry
a novinové papíry. Nechyběly ani papíry speciálního určení
pro tísk cenin s průsvítkou, známek, map, slepeckého písma
a obrazů. Dále zde byly voluminézní knihtiskové papíry s náležitou tloušťkou, ale se sníženou hmotností, zvláště vyžadované
pro tisk učebnic i nepravé ruční papíry imitující nejen strukturu, ale i charakteristický okraj papíru. V případě výroby karbonových papírů bylo třeba vzít na vědomí, že tento výrobek
končí a přešlo se na papíry samopropisující. V sortimentu zušlechtěných papírů byly jednostranně či oboustranně natírané
papíry LWC (Light Weight Coated), vysoce lesklé papíry
a kartony, chromopapíry atd.
Zaujaly samolepící dopisní obálky. Zalepení místo vlhčení
lepidla na chlopni obstarává latexové lepídlo nebo silikonový
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pásek. Rakouský výrobce pokročil dál a zcela vypustil obálku.
Kraje papíru opatřil vrstvou a perforací. Po napsání dopisu se
arch složí, slepí a odešle. Přijemci stačí oddělit kraje obálky
v místech perforace.
Rozmanitostí produkce se hlásily české a moravské tiskárny.
Více než stoletou tradicí se chlubila tiskárna v Kolíně. Je vybavena knihtiskem, ofsetem, hlub otiskem, sítotiskem a flexografií. Ti, kteří spolupracovali s tiskárnou v Novém Městě nad
Metují, museli vzít na vědomi, že závod byl zrušen a celá výroba přešla do tiskárny v Červeném Kostelci. Dobrý zvuk na zahraničních trzích zdůrazňovala Těšínská tiskárna, která produkuje 20 % polygrafického exportu ČR. Opiraji se o ofsetovou
techniku a zvláště o rotační tisk, podobně jako v břeclavské tiskárně Moraviapress, a. s. V ČR mají své zastoupení i cizí tiskárny. Belgická firma HECHT nabízela zvláště tisk velkoplošných plakátů a reklamních tiskovin vůbec.
Hodně tiskáren nabízelo etikety. Byla tu nabídka etiketo vacích tiskových strojů, od zcela malých, po velké až sedmibarvové doplněné ještě o lakování. Z běžných tiskovin i použitých
tiskových technik vybočovaly cenné papíry. Gilošovací stroje
jsou nahrazeny počítačovou grafikou vybavenou speciálnímí
zobrazovacímí programy. K tisku se používá liniový hlubotisk
- ocelotisk. Ke slovu přišly moderní způsoby ochrany proti
padělání včetně výroby hologramů. Objevila se také nabídky
eloxovaných nebo tištěných štítků.
Zajímavá byla nabídka zástupců zahraničních firem. Někteří dovážejí něco, někteří téměř všechno. Dováží se z Francie,
NSR, Itálie, Anglie, USA, Švédska, Japonska, zkrátka z celého
světa. Povšimněme si přitom i nabídky českých výrobců.
U výrobců fotografických materiálů jsme se mohli setkat
s popisem senzitometrických vlstností filmů i papírů. Zájemce
se mohl poučit nejen o výrobku, ale i o jeho zpracování. Do
české produkce byly vřazeny i fólie pro nepřímou elektrografii. Materiál je zvlášť vhodný pro zhotovování předloh pro
zpětné projektory.
Vyvolávací stroje plochých filmů pracují s poměrně vysokou
rychlostí vyvolávání během 20 až 133 s při teplotě vývojky 18
až 43° C. Je zajištěna i výroba strojů pro zpracování širokých
filmových pásů. Novinkou je neustálé přitékání regenerátoru
proti dřívějšímu způsobu dávkování v delším intervalu. Mikrodávkováním je zaručena větší stabilita vývojky a tím i optické
hustoty.
V oblasti tiskových forem jsme byli opětovně upozorněni na
možnost zhotovovat papírovou nebo kovovou ofsetovou formu difúzním přenosem. U ofsetových kopírek došlo k dalšímu
zlepšení dokonalého kontaktu mezi tiskovou deskou a kopírovací předlohou pomocí dvojího odsátí vzduchu. Elegantně zapůsobily ofsetové vyvolávací stroje s postupem vyvolání,
oplach, konzervování a sušení řízení mikroprocesorem. K tiskovým deskám se vázala nabídka děrovačů až do šíře
I 500 mm, kde vyražení otvorů obstarává raznice za přispění
nožního pedálu.
K ofsetovým strojům lze obdržet snímací a vyhodnocující
zařízení registrující zaplnění tiskové formy tiskovými prvky.
Pořizený záznam slouží k nastavení regulačnich šroubů na barevnici. K tomu se nabízel systém dálkového řízení barevnice,
kroku vodiče a rejstříku. Zařízení je možno připojit k většině
vyráběných tiskových strojů. Výhodou je snadná korekce během tisku a možnost zachovat údaje na disketě v případě opakování tisku.
Výběr byl v ofsetových potazích pro potiskování papírů, plastů, eventuelně plechů. V případě potiskování papíru se zdůrazňoval nepatrný nárůst bodů. Za tím účelem měl jeden potah povrch upraven mikrobroušením. Samozřejmostí byly smrštitelné potahy vlhčí cích válců.
Nabízely se tiskové stroje pro tamponový tisk, sítotisk, knihtisk, stroje pro dokončovací práce, snášení, ohýbání, vazbu,
atd. Nechyběly ani světelné zdroje pro stálé a věrné osvětlení
pracovišť, prohlížení diapozitivů, náhledů, nátisků. Světelné
zdroje mají normovanou teplotu barev 5 000 K, eventuelně
6 500 K. V nabídce byly i světelné zdroje pro sušení, vytvrzování barev a laků.
Tiskové barvy nebyly výrazně zastoupeny. Co však zaujalo,
byla nabídka vzorníku barev jako standardů pro snadné dorozumění se o barevném odstínu mezi zákazníkem a tiskárnou.
K dispozici je 13 barevných manuálů, např. ve tvaru vějířů,
které pokrývají celou škálu tiskových barev a pouhým přiložením umožňují snadnou identifikaci barvy, její výběr i mísení.
Z drobností se nabízely přípravky pro montáž ve spreji. Zvlášť
se zamlouvala lupa s dělením po 0,1 mm, vhodná pomůcka
pro fotografy, kopisty i tiskaře.
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Na veletrhu nechyběla ani počítačová grafika. Nabízelo se
provedení prací i kompletní zařízení pracovišť. Figurovaly tu
zdokonalené skenery. V dodávkách bylo vybavení pro přenos
dat mezi skenery nebo osvitovými jednotkami a počítačovými
systémy a zařízení zpracovávající postscriptová data pro osvitovou jednotku. Uvádělo se, že osvitové jednotky exponují až
do formátu I 030 x 830 mm, na který lze umístit až 8 stránek
formátu A4. Osvitnuty mohou být nejen fotografické materiály, ale i tiskové desky s infračervenou vrstvou. K úkonům patřila retuš, tvorba druhotných
originálů, kreace, vytvoření
efektů v ilustracích, přičemž bylo možno porovnávat původní
s pozměněnou ilustrací atd. K zařizení patřily stolní laserové
tiskárny s ultrajemným tonerem i tepelně sublimačni barvové
tiskárny.
Veletrhy jsou místem jednání, uzavírání obchodů, výměny
zkušeností i navázání spolupráce. Ke škodě nebyly na veletrhu
zastoupeny kartografické podniky, ale pro všechny, kteří pracují v oblasti grafické komunikace, tu bylo co k vidění i poučení. Na veletrhu Polygraf 1993 jsme mohli sledovat, jak se blíži·
me k poměrně malému pracovišti, kde bude zvládnut text, ilu·
strace až po velkou ofsetovou formu.
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Doc. Ing. Vladimir Kra us. CSc.,
Praha

ČESKÁ REPUBLIKA
1 : 500 000
Přehledná mapa zobrazuje území České republíky s příhraníčními oblastmi všech sousedních států. Poskytuje přehled o sídlech,
administrativním
členění státu, zobrazuje
vodstvo, silniční, dálniční a železniční síť
a lesy.
Mapu je možno používat jako nástěnnou
(formát 105 x 68.5 cm) nebo složit podle návodu uvedeného na zadní straně na formát
21 x 30 cm.
Osmibarevný ofsetový tisk. Doporučená cena
Kč 39,Uvedenou mapu je možno zakoupit ve specializované síti prodejen map vybraných katastrálních úřadů Uejích adresy jsou uvedeny
na 4. str. obálky našeho časopisu).
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Medzinárodné stretnutie
predstavitel'ovodborných
spoločností geodézie a kartografie

Spolupráca medzi odbornými vedecko-technickými
spoločnosťami má už dlhšiu tradíciu. Spoločenské zmeny v krajinách
východnej a strednej Európy zmenili nielen štruktúru týchto
organizácií, ale aj ich posobenie v novom spoločenskom prostredí. V týchto zmenených podmienkach pociťovali a aj naďalej pociťujú nové aktívy funkcionárov potrebu nadviazania už
tradičných medzinárodných kontakt ov, ktoré v posledných rokoch zaznamenali nežiadúcu stagnáciu.
Asi práve preto prijali viaceré odborné spoločnosti východnej a strednej Európy pozvanie Slovenskej spoločnosti geodetov a kartografov (SSGK) na spoločné stretnutie. Pri príprave
tohto stretnutia bol nápomocný Zvaz slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS), hlavne pri získaní kontaktných adries národných zvazov. Pozvanie SSGK bolů adresované odborným spoločnostiam v osmich krajinách, z čoho šesť
spoločností prejavilo záujem o stretnutie.
Stretnutia, ktoré sa konalo v príjemnom prostredí hotela Bobrovník, nad vodnou nádržou Liptovská Mara (okres Liptovský Mikuláš) v dňoch 6. až 8. októbra 1993, sa zúčastnilo celkom šesť delegácií vrátane hostitel'skej SSG K. Český svaz geodetů a kartografů zastupovala členka výkonného výboru Ing.
Helena Ryšková. Delegáciu Litvy tvorili podpredseda Spoločnosti geodetov Ing. Arunas Kuzmickas a člen výboru Ing. Aloyzas Mazeika. Maďarskú spoločnosť geodetov a kartografov
zastupoval jej predseda Gorgy Domokos a tajomník spoločnosti doc. dr. Gábor Mélykúti. Spoločnosť pol'ských geodetov reprezentovali jej predseda Inž. Stanislaw Kluska a predseda
komisie pre zahraničné styky Mgr. Jan Kasowicz. Ukrajinskú
spoločnosť geodézie, kartografie a fotogrametrie zastupoval jej
predseda prof. Ing. Petr Ivanovič Baran, DrSc. a podpredseda
spoločnosti Ing. Alexandr Nikolajevič Kolesnik. Napokon
hostitel'ov (SSGK) oficiálne zastupovali predseda výkonného
výboru Ing. Eduard Maták a podpredseda spoločnosti pre zahraničné styky Ing. Juraj Vališ, CSc.
Vel'ký spoločenský význall} tohoto stretnutia potvrdili svojou prítoml}osťou předseda Uradu geodézie, kartografie a katastra SR (UGKK SR) doc. Ing. Imrich Horňanský, CSc., prodekan Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity
v Bratislave prof. Ing. Jaroslav Abelovič, CSc., splnomocnenec
vlády SR pre regionálnu politiku Ing. Václav Fraňo a výkonný
tajomník ZSVTS Ing. Viliam Daubner. Pozvanie prijali aj
prednostovia, riaditelia a vedúci pracovníci rezortu UGKK
SR.
V uvita com prejave predseda výkonného výboru SSGK Ing.
E. Maták vyjadril úprimnú radosť organizátorov nad príchodom všetkých delegácií a vyslovil presvedčenie, že sa začínajú
klásť základy dobrej medzinárodnej spolupráce odborných vedecko-technických spoločností geodézie a kartografie.
Po oficiálnom privítaní a predstavení všetkých účastníkov sa
začali vlastné rokovania, ktoré prebiehali v jazyku ruskom, anglickom a čiastočne v národných jazykoch. Jednotlivé delegácie informovali najprv o činnosti spoločností vo svojich krajinách. Zaujímavé bol o vystúpenie Inž. S. Klusku, predsedu
Spoločnosti pol'ských geodetov, kde je združených bezmála
9 tisíc členova ich vstupy do podnikatel'ských aktivít, ale aj do
legislatívnej tvorby sú hodné ďalšieho záujmu. Rovnako je zaujímavé aj postavenie odborných spoločností v Maďarsku, kde
na ich činnosť prispieva štát.
Prínosom boli aj rokovania v komisiách. V prvej komisi i
"výchova, vzdelávanie, veda a výskum" sa stretli vysokoškolskí učitelia a pracovníci výskumu. V druhej komisii rokovali
odborníci z geodetickej a kartografickej praxe. Zvláštny doraz
venovali budovaniu katastra vo svojich krajinách.
Vhodným rozptýlením pre účastníkov bola vlastivedná vychádzka na blizkej archeologickej lokalite "Havránok". Po významných odkrytých sídlach Keltova starých Slovanov účastníkov sprevádzal vedúci výskumu PhDr. Karol Pieta, DrSc.
V programe stretnutia nechýbala ani návšteva blizkeho odborného pracoviska - Správy katastra v Liptovskom Mikuláši
a v posledný večer aj spoločenské posedenie.

V záverečnom prehlásení predstavitelia odborných spoločností vyjadríli základné smery spolupráce. Tá sa má orientovať
hlavne na vzájomné dvojstranné výmeny lektorova účastníkov
odborných konferencií a seminárov, výmenu informácíí, výmenu publikácií a periodík. Aj keď všetky delegácie sa zhodli
v názore, že nie je vhodné konštituovať nové regionálne medzinárodné združenie, s potešením bolů prijaté pozvanie predsedu Maďarskej spoločnosti geodetov a kartografov na podobné
str~tnutie do Budapešti.
Učastníci stretnutia ocenili aj aktivitu sponzorov, ktorí významne prispeli k jeho úspešnému priebehu.
Tri dni spoločných rokovaní, informácií a rozhovorov utvrdili všetky delegácie v názore, že medzinárodné kontakty medzi odbornými spoločnosťami geodézie a kartografie je potrebné rozširovať, ku ktorým bol spoločne vytvorený dobrý základ.
Ing. Daniela Lvončíková.
Katastrálny úrad v Banskej Bystrici

Členské zasedání pracovní skupiny

6E FIG

Mezinárodní federace geodetů FIG jménem komise 5 a 6 pověřila Svaz geodetů Bulharska (Union of Surveyors and Land
Managers in Bulgaria) uspořádáním mezinárodního symposia
a výstavy na téma "Nové geodetické přístroje a technologie".
Na symposiu (Sofia 21.-24. září 1993) byly diskutovány tyto okruhy problémů:
- Geodetické přístroje a systémy (elektronika, laser, GPS),
- Fotogrammetrické přístroje a systémy,
- Ostatní přístroje a systémy,
- Elektrické, laserové a GPS technologie,
- Fotogrammetrické technologie,
- Automatizované mapovací technologie,
- GIS, US informační systémy,
- Katastr a pozemkové úpravy,
- Technologie v inženýrské geodezíi,
- Dálkový průzkum.
Symposium zahájil prof. G. Milev, prezident bulharského
Svazu geodetů a viceprezident Federace vědeckých společností Bulharska. Přednášky probihaly první den společně na plenárním zasedání, druhý den odděleně ve dvou paralelních sekcích.
V přidružených sálech domu Federace vědeckých společností Bulharska probihala firemní výstava geodetických přístrojů a výpočetní techniky. Své expozice představili zástupci
švýcarské firmy LEICA-WILD, japonské SOKKIA a TOPCON, německé ZEISS a další.
Na plenárnim
zasedáni
odezněly
přednášky:
Nové geodetické přistroje firmy "LEICA" (CH),
Nové geodetické přístroje firmy "Karl Zeíss" (DE),
Nové geodetické přistroje firmy "Sokkia". B. Ivanov (BG),
Projekt "PALUS" - nový způsob myšlení. L. Cheshankov
(BG),
5. Detekce svazku laserových nivelačních přístrojů. B. J. Gorham (GB),
6. Nový geodetický přístroj vyžaduje nové ocenění chyb.
L. Malinov, E. Stoichkova (BG),
7. "PI R-150" kružítko pro měření vzdáleností (možnosti
a realizace). L. Cheshankov (BG),
8. Technologie určeni deformace sekcí reaktoru jaderné elektrárny Kozlodui elektronickým tachymetrem fy. LEICA.
I. Ivanov, I. Kalchev (BG),
9. Strategíe rozvoje měření bodovými systémy při sledování
pohybu inženýrských konstrukcí. Gy. Graczka, I. Havasi

I.
2.
3.
4.

(HU),

10. Využiti malovýkonových
laserů
M. Kašpar, J. Pospíšil (ČR),
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II. GPS ~ činnost na územi Bulharska. G. Milev, M. Minchev
(BG),

12. Integrace GPS a měření v inženýrské geodézii. L. Gruendig, B. Aschoff, I. Milev, J. Bahndorf (DE),
13. Výsledky použití zařízení WILD GPS System - 200. G.
Valev, M. Minchev (BG),
14. Experimentální
zkoumání s GPS WILD System - 200.
I. Zdravchev et a1. (BG),
15. Prvni výsledky použití GPS při pozemkové reformě v Bulharsku. S. Gospodinov et. al. (BG),
16. Aplikace techniky GPS pro studium posunů inženýrských
konstrukcí. A. Wasilewski, G. Kopiejewski, S. Oszczak,
Z. Rzepecka (PL),
17. Aplikace techniky GPS při tvorbě informačního systému
pro silniční síť v Polsku. A. Wasilewski, S. Oszczak, G. Kopiejewski, Z. Rzepecka (PL).
V první sekci odezněly
přednášky
18. Digitální fotogrammetrie PHODIS. V. Maier (DE),
19. Využití starých leteckých snímků při obnovení pozemkového vlastnictví zemědělské půdy. N. Hristov (BG),
20. Automatizace sběru polních dat s GPS, elektronickým tachymetrem a digitální mapou. S. Osczak, A. Wasilewskí,
B. Gasewicz (PL),
21. Užití hypergrafů k modelování prostorově logických vztahů mezi mapovými objekty. A. Angelov (BG),
22. Úvod do světového geoinformačního
systému (GIS). T.
Blagoev (BG),
23. Využití GIS pro údržbu dat katastru. P. Dokov, M. Nikolov (BG),
24. Technologické problémy pozemkové reformy. M. Mazdrakov (BG),
25. Algoritmus a programové zabezpečení počáteční etapy projektu dělení půdy. G. Trapov, D. Taneva (BG),
26. Některé otázky vztahující se k zbudování opěrné a pracovní geodetické základny pro cíle pozemkové reformy v Bulharsku. D. Bakalska (BG).
Ve druhé sekci odezněly
přednášky:
27. Úloha dálkového průzkumu v IGBP. D. Mishev (BG),
28. Analýza kosmické a pozemní informace zkoumání neotektoniky a geotektoniky Moesian plošiny. H. Spiridonov, N.
Geogiev (BG),
29. Projekt "CORINE" v Bulharsku. A. Stoímena (BG),
30. Teoretické statistické rozdělení indexů vegetace. T. Yanev
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V další části zasedáni bylo diskutováno zaměření a dalši činnost pracovní skupíny v obdobi 1993-1995. Pozornost byla
soustředěna na odbornou činnost v oblasti laserové techniky
v jednotlivých členských státech FIG a na připravu XX. kongresu FIG, který se bude konat v Melbourne, Austrálie, ve
dnech 5.-15.3.
1994. Byla připravena zpráva pracovní skupiny 6E pro komisi 6 FlG.
Největší pozornost byla na tomto zasedání věnována přípravě rukopisu knihy "Lasers in Engineering Surveys". Mezinárodní autorský kolektiv byl rozšířen o Prof. Gy. Graczku
a Prof. L. Cheshankova. Odpovědný redaktor Prof. B. Gorham
seznámil přítomné se stavem příprav rukopisu knihy.
Po široké diskusi byla dohodnuta náplň i přibližný počet
stran pro jednotlivé autory této mezinárodní publikace FIG.
Termín předání rukopisů odpovědnému
redaktorovi Prof.
B. Gorhamovi byl posunut na 31. 12. 1993. Kniha bude připravena pro tisk do 30.9. 1994 a její vydání bude předmětem jednání na příštím členském zasedání pracovní skupiny 6E FIG.
Budou kontaktovány firmy, vyrábějící laserové přístroje, s žádostí o sponzorování vydání publikace (první jednání s firmou
LEICA s p. J. M. Tingley již proběhlo v Sofii). Rovněž se zvažuje možnost vydání knihy mimo Velkou Británii, např. v Bulharsku.
Závěrečné hodnocení činnosti pracovní skupiny 6E FIG
provedl Prof. G. Milev a tím zasedání uzavřel.
Program na příští dvoudenní zasedání pracovní skupiny 6E
FIG na univerzitě v Miskolci - září 1994:
I. Konečná redakce připravované knihy "Lasers in Engineering Surveys" - Prof. G. Gorham,
2. Lasery při geodetických měřeních - Prof. M. Kasser,
3. Bezpečnost práce s lasery - Dr. M. Kašpar, Dr. J. Pospíšil,
4. Testování a kalibrace laserových přístrojů - Prof. Gy.
Grazcka.
Na základě doporučení Prof. F. Vodopivce by se další zasedání pracovní skupíny 6E FIG mělo konat v září 1995 v Lublani (Slovinsko).
Jménem účastníků zasedání poděkoval Prof. Gy. Grazcka
bulharským pořadatelům za dobře připravenou akci.
Ing. Milan Kašpar. CSc ..
Ing. Jiří Pospí.W. CSc ..
katedra speciální geodézie FSv ČVUT v Praze

(BG),

31. Dálkové rozpoznání objektů mnohokanálovým spektrometrickým a spektrokolorimetrickým
systémem. S. Kovachev,
D. Krezhova, D. Mishev, T. Yanev (BG),
32. Vstupně-výstupní
transformace
pro zpracování multidimensíonálních dat získaných při dálkovém průzkumu zemědělských kultur. G. Georgiev, R. Kancheva (BG),
33. Užití zobrazeni získaného z VSC "FREGAT' pro studium
Marsova měsíce Phobos. A. Krumov, D. Mishev, V. Boycheva (BG).
Sborník přednášek v anglickém a bulharském jazyce je
~ dispozici na katedře speciální geodézie stavební fakulty
CVUT, 16629 Praha 6, Thákurova 7.
Paralelně se symposiem proběhlo 23. 9. 1993 členské zasedání pracovni skupiny 6E FIG "Laserová technika a aplikace
v inženýrské geodézii".
Zasedání zahájil a vedl předseda pracovní skupiny 6E FIG
Prof. Dr. habil. Eng. Lubomir Cheshankov (Bulharsko). Upozornil, že návrh programu zasedání vycházi z usnesení XIX.
kongresu FIG 612 - 1990 a: že na zasedání bylo pozváno
všech 35 členů pracovní skupiny ze 17 evropských zemi, Japonska a Austrálie.
Pracovniho zasedání se zúčastnili:
Prof. Dr. habil. Eng. L. Cheshankov (Bulharsko) - předseda
pracovní skupiny, Dr. Ing. M. Kašpar (Česká republika) - sekretář pracovní skupiny, Prof. B. Gorham (V. Británie), Prof.
M. Kasser (Francie), Prof. Dr. Gy. Graczka (Maďarsko), Prof.
Dr. F. Vodopivec (Slovinsko), Prof. A. Wasilevski Ph. D. Eng.
a MSc. Z. Rzepecka (Polsko). Části zasedání se zúčastnil
i Prof. G. Milev, bývalý prezident 6. komise FIG.
Krátkou informaci o činnosti pracovní skupiny 6E FIG
v odbobi 1992-1993 podali Prof. L. Cheshankov a Dr. M. Kašpar. Vycházeli přitom z usnesení přijatém na posledním zasedání pracovní skupiny v Praze (2.-5. II. 1992), organizovaném Ceským svazem geodetů a kartografů (viz. Zeměměřický
věstník, 1992, č. 6).

Stred.,á a východná Európa
v centre záujmu 7. komisie FIG

Kataster a pozemkové úpravy sú oblasti, na ktoré je zameraná
činnosť 7. komisie Medzinárodnej federácie geodetov (FIG).
Hostitel'om tohtoročného pracovného zasadnutia tejto komisíe
bola v dňoch 5. až 10. septembra 1993 Král'ovská vysoká škola
pol'nohospodárska
(Royal Agricultural College) v anglickom
Cirencestri. Slovensko tam bolo zastúpené autorom tohto článku, ktorý je stálym členom 7. komisie FIG.
Akciu organizoval pán Paul Munro-Faure,
profesor na
Royal Agricultural College (RAC) a zároveň zástupca Vel'kej
Británie v 7. komisii FlG. Škola je umiestnená v tesnej blízkosti mestečka Cirencester, asi 150 km západne od Londýna.
RAC bola založená v roku 1842 a celý areál je situovaný do
rozl'ahlého parku s typickým pestovaným trávnikom. V súčasnosti škola poskytuje možnosť štúdia v jednom z troch smerov: pol'nohospodárstvo,
agroekonomika a pozemkové úpravy, obchodovanie.
Zasadnutia sa zúčastnili zástupcovia týchto 16 krajin: Alžírsko, Austrália, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Pol'sko, Slovensko,
Švédsko, Turecko a Vel'ká Británia.
Zasadnutie vzbudilo zaslúžený záujem a na otvorení sa zúčastnili aj zástupcovia štátnej správy a verejného života. Akcia
bola už tradične vel'mi dobre pripravená s dokonalým využitím času. Na programe bol o predovšetkým hodnotenie aktivit
7. komisie a strategický a pracovný plán na roky 1994 až 1998,
pričom z diskusie vzišlo rozhodnutie, že v tomto období sa
pracovné skupiny v rámci.komisie sústredia na oblasť východnej a strednej Európy a Azie. Predmetom záujmu budú kata-

1994/39

Geodetický a kartografický obzor
ročník 40/82, 1994, číslo 2

40

strálne reformy, vzdelávanie, vplyv pol'nohospodárstva na krajinu a vplyv pozemkových úprav na životné prostredie. Konkrétne sa to premietne do účasti na regionálnych konferenciách, do využívania periodik FIG, na zverejňovanie výsledkov
prác, do ponuky spracovania odborných posudkov a do poradenskej služby.
Zaujímavou novinkou bolo, že jeden z piatich pracovných
dni bol venovaný regionálnej konferencíi na tému Pozemková
problematika v strednej a východnej Európe. Okrem členov 7.
komisie FIG sa ho zúčastnilo asi 40 odborníkov na kataster
a pozemkové úpravy z Anglicka. Odzneli tam prednášky o stave katastra, resp. pozemkových úprav v pobaltsrych štátoch,
v Pol'sku, v Maďarsku, v Bulharsku a v bývalom Ceskoslovensku. O Československu referoval pán M. Griffiths a jeho prispevok, ktorý spracoval na základe poznatkov z dlhodobej stáže v roku 1992, bol pomerne výstižný.
Z exkurzii boli zaujimavé predovšetkým návšteva Pozemkového registra (Land Registry) v Gloucestri, a tiež návšteva
zámku Eastnor, kde účastníkov jeho majitel' zoznámil s problémarni, ktoré má pri hospodáreni najma na pril'ahlých pozemkoch. Situáciu rieši i za pomoci štátu, oživovaním tradičných
vidieckych aktivít, remesiel, poskytovaním zámku a celého areálu na rozne spoločenské a športové aktivity. Pre miestnych
obyvatel'ov sa pritom vytvárajú nové pracovné príIežitosti.
Zhodnotenie činnosti 7. komisie FIG vyznelo priaznivo
a všetci účastníci tohtoročného zasadnutia odchádzali domov
s mnohými poznatkami a novou inšpiráciou do práce v oblasti
katastra a pozemkových úprav.

Ačkoli by k tomu mohl nadpis svádět, není tento přispěvek věnován ekonomickým tématům, ale poměrně zřidkavému uplatněni historických motivů vztahujících se v různé míře k dějinám ze!.1lěměřictvi na některých soudobých papírových platidlech. Razení podle dat emisi je shodou okolností nepřímo
úměrné životní posloupnosti zobrazených světových osobností.

Ing. Milan DzÚr-Gejdo§.
Katastrálny úrad v Košiciach

Preteky, o čo najelegantnejší a efektívnejší výpočet smerníka
na PC, pokračujú. V krátkom príspevku (Geodetický a kartogrraficky obzor, 39 (81), 1993, Č. 4, s. 84), známy autor (Há),
vtipne doplnil riešenie Rakušana E. Antesa (Zeitschrift fur
Vermessungswessen - ZfV, 115, 1990, Č. I I, s. 455-456). Posunul povodné riešenie z intervalu (~n, +n) do obvyklého intervalu (0,2n), jednoduchým pripočítanim n:
(J4B = 2 arctg [.1YAB 1 (.1X4B ~ SAB)] + n.
(I)
K rovnakému výsledku, ale analyticky, dospel aj Turek S.
Hekimoglu (ZfV, 117, 1992, Č. 6, s. 317-322). Okrem rovnice
(I) uvádza aj vzťah na výpočet smernika bez použiti a držky
strany SAB:
(J4B = n ~ arctg(.1x4B

1 .1YAB) ~ (nl2)

[sgn(.1Y'B)]

.

(2)

Podra S. Hegimoglu sú vzťahy (I), (2), z doteraz známych
riešeni, najkratšie. V pripadoch .1AB ~ O alebo .1X4B ~ O, keď
je algoritmus zle podmienený alebo nestabilný, je lepšie smerník vypočítať iným sposobom.
Tým iným sposobom može byť výpočet podra N. Vučetiča
a i. (Geodezija i kartografia, 67, 1992, Č. 10, s. 51-52) založený
na vyhodnoteni pravdivosti logických výrazov. Je to riešenie
o niečo dlhšie, ale jednoznačné vo všetkých pripadoch. Kvoli
jednoduchosti (zápis logických výrazov) sú vzťahy (3a), (3b)
napisané vo "všeobecnom programovacom jazyku".
Ak .1X48 = O potom
(JAB = n - (nI2)

ak .1X4B
(J'B

=

( )

(sgn(.1YAB))

,

Karla Friedricha Gausse (nelatinizovaná podoba jména je
Carl F. Gaul3), kterému je věnováno výtvarné provedení německé bankovky v hodnotě 10 DM (Frankfurt a. M. 1989), není třeba zeměměřičům představovat. Kromě astronomie, matematiky, fyziky a vyrovnávacího počtu pracoval také v geodézii,
geofyzíce a v kartografii. Vlevo od portrétu z pozdějších let života světově uznávaného "knížete matematiků" (obr. I) jsou
(alespoň podle mého mínění) na aversu bankovky zjednodušeně zobrazeny stavební objekty spojené s jeho životem, zejména
budovy a hvězdárna university v G6ttingenu, na níž Gauss
v letech 1795 - 1798 studoval matematiku a od r. 1807 působil
jako profesor a ředitel observatoře až do své smrti 23.2. 1855.
(Narodil se 30. 4. 1777 v Braunschweigu, doktorát filosofie získal 1799 v Helmstedtu). Od r. 1795 se zabýval teorií chyb a vyrovnávacím počtem; na této problematice pracovali po celé 18.
století mnozí významní učenci. Gaussovi je příznána priorita
autorství metody nejmenších čtverců (MNČ), kterou s vynikajícím úspěchem použil roku 180/ pří výpočtu dráhy planetky
Ceres na podkladě omezené (pouze dvoutýdenní) řady pozorováni G. Piazziho: zveřejnil ji až roku 1809, spolu s uceleným
výkladem teorie chyb, v astronomickém spise Theoria motus
corpus coelestium. (MNČ jako prvni publikoval v roce 1806 A.
M. Legendre, který také zavedl jeji název - méthode de moindres carrés.) Křivka normálního rozdělení, která nese Gaussovo jméno, na bankovce symbolicky vyrůstá z kresby budov.

(3a)

O potom

arctg(.1yABI.1xAB)
+ (.1XAB(O)) .

- n«.1YAn(O) (I

+

sgn(.1x4B))

+
(3b)

Autori pracovali v jazyku BASIC vo verzii, v ktorej je pravdivému výroku priradená
hodnota
~ I, nepravdivému
O.
V iných programovacích jazykoch, kde je pravdivému výroku
priradená hodnota + I, treba pred logickými výrazmi zmeniť
znamienko.
A preteky pokračujú ďalej.
Doc. Ing. Dušan Cebecauer, CSc.,
katedra geodézie a geotec~niky
stavebnej fakulty VSDS, Zi/ina

1994/40

Geodetický a kartografický
ročník 40/82, 1994, číslo 2

Rev~rs bankovky je věnován pouze geodézii. Nejvýznamnější
pracI K. F. Gausse v tomto oboru je hannoverská triangulace
(1821-1825), která poledníkovým řetězcem stupňového měření spojila dánskou trigonome!rickou síť (Schumacher) s jihoněmeckými sítěmi v Harzu (Epailly). Rovnoběžkovým řetězcem bylo hannoverské měření připojeno na holandskou síť
(Krayhoff) a přes ni na síť francouzskou. Pro signalizaci bodů
zkonstruoval Gauss heliotrop, síť (respektive její části) poprvé
vyrovnával MNČ a pro zobrazení do roviny navrhl konformní
zobrazení. Na bílém svislém okraji platidla s ochrannou průsvit~ou Gaussova portrétu je zobrazen rovnoběžkový řetězec
mezI Hamburk:m a východofrisským ostrovem Wangerooge.
Grafickou dommantou rubu bankovky je zobrazení sextantu.
Ohlas v německém odborném tisku (B. Zimmermann:
Die
neue 10-DM Banknote und die hannoversche Landesvermessung,
AlIgemeine
Vermessungs-Nachrichten- Vermessungstechnik, 1992, č. 2, s. 112/16) však považuje ideový návrh zpracování reversu za "kuriozní a klamný", protože zobrazený řetězec pro nižší přesnost navazujících přebíraných měření z r.
1811 nesplnil účel a navíc sám K. F. Gauss měřil jedině teodolitem.

200

Chorvatská státovka v hodnotě 25 dinárů byla uvedena do
obě~u roku .1991 v Záhřebu. Na líci (obr. 2) nese portrét matematika, fYZika, filos~fa (tvůrce atomistického
dynamismu)
a geo~eta .~~gera JO.Slp~ Boškovi~e.~18. 5.1711-12.2.1787).
R. Boskovlc Je povazovan v geodew za pokračovatele tradic
francouzskýc~ stupň.ových měření. Roku 1740 se stal profesorem matematiky ': fIl,o.s.ofie na jezuitské univerzitě Collegum
Romanu~, po zr~,s.~m rad.u v roce 1773 byl profesorem univerzit v Pavli a v ParlZl. MeZI roky 1750-1752 spolu s matematik~m Christophorem Mairem zbudoval na příkaz papeže Benedikt,: XIY. !~oj~helni~ov~ řetě~ec me~i ~ímem a Rimini pro
stupnove merem papezskeho statu (přibližně 2° zeměpisné šířkr y.porovnání se současnými znalostmi se určení délky stupne IIsl pouze o 0.04 %). Pro měření základen navrhl Boškovié
novÝ,základnový přistroJ s tuhými měřidly poprvé umístěnými
v terenu na statlvech. Pn vyhodnocování svých pozorování se
zabýval vzni~ajícím vyrovnávacím počtem, jehož teorii roku
1755. obohatil zavedením mediánu jako charakteristiky přesnostI. V roce 1783 přesídlil do Milána a na příkaz Josefa II.
pra~ov~1 n~ stup.ňovém m.ěření v Lombardii. Jeho jméno je
spoJovano I s dvema terezlánskými stupňovými měřeními rakouské mo~archi~, která po roce 1758 vedl na jeho doporučení
dvoru ~. Llesgamg. Své převážně latinské práce publikoval
pod J~~~em R. J. Boscovlch. Tři geometrické kresby (obr. 2),
vZ!ahuJlcl.se ke stanovení těžiště. umístěné v pravé části aversu
st~tovky, ).s.~u (~četn.~ uspoř~dání) převzaty z III. tabulky nejvyz~amneJsI Boskovlcovy kmhy Theoria corporis naturalis, vydane roku 1763 v Benátkách. Dalši informace může čtenář
najít ve stati: Kto to bol Ruder Boškovič (Gako 1993 č. II S,
245).
'
,
,
Na české bankovce (obr. 3) s nominální hodnotou 200 Kč
(Praha 1993) je zobrazen humanista Jan Amos Komenský
~28. 3. 1592-: 15. II. 1670), autor známé mapy Moravy. Řadu
mform~cí o Jeho díl; přines!y akce k 400. výročí narozeni vý~namneho moravskeho rodaka. O působení v našem oboru
Jsem se ned.ávno zminil v krátkém příspěvku na stránkách tohoto ~asoplsu (Komenského
Labyrint Světa a my, GaKO,
1991, c. 4, S, 82-83).

obzor

DI5KU5IE, NÁZORY,
5TANOVI5KÁ

Niekol'ko poznámok k druhom
pozemkov podl'a zákona o katastri
nehnutel'nosti

Druhy poz~mkov (pred~ým aj kultúry) sú závaznými údajmi
katastra pn vedení popisných informácií o nehnutel'nostiach
~ v~jadrujú účel využívan~a pozemkov. Charakteristika jednotIIvych druhov pozemkov Je uvedená v prílohe č. 3 vyhlášky Č,
594/1992 Zb. Slovenského úradu geodézie, kartografie a katastra, ~torou sa. v~konáva zákon Č. 265/1992 Zb. o zápisoch
vlastmckych a mych vecných práv k nehnutel'nostiam a zákon
Slovenskej národnej rady Č. 266/1992 Zb. o katastri nehnutel'ností v Slovenskej republike, pričom taxatívne vymenované sú
druhy pozemkov v § 6 zákona Č, 266/1992 Zb.
Určité nejasnosti vznikajú pri úkonoch kde treba skl'biť zákonné úpravy o vedení katastra nehnutel'ností (spomenuté zák~my Č. 26? a 266/1992 Zb. a vyhláška Č. 594/1992 Zb.) so
z~konom c. 307/1992 Zb. o ochrane pol'nohospodárskeho
podn~ho fondu (PPF) a so zákonom Č. 61/1977 Zb. o lesoch.
Obldva zákony za.hrňajú totiž do PPF, resp. do lesného podneho fondu (LPF) aj pozemky, ktoré síce neslúžia bezprostredne P?l'nohospodárskej
alebo lesnej výrobe, ale sú pre ne nenahradl~el'~é ~pol'né c,esty, melíor,ačné odpady, náhony, hr.ádze,
vodne nadrze, rybmky, terasove stupne - pozri GEISSE, E.:
Pozemkové úpravy, resp. rozdel'ovacie lesné prieseky, lesné
cesty, plochy horných lesných skladov a pod. - § 2 odsek lb
zákon Č, 61/1977 Zb.).
Tu dochádza podfa názoru autora k nesprávnemu označovaniu druhov pozemkov najma u lesných nehnutel'ností keď
sa vo. výpi.soc~ .~ katastra .nehnutel'ností, geometrických plánov, IdentlfikaCll a pod. aj lesné cesty, sklady dreva a pod.
označujú ako les.
. Určitým dovodom nato je podl'a názoru autora nes práv ne
~nterpretovaná príloha Č. 3 vyhlášky Č. 594/1992 Zb. a najma
Jej koncepčné členenie na:
A. pol'nohospodársku
podu,
B. lesné pozemky,
C. nepol'no~ospodárske
a nelesné pozemky.
.Pomerne Jasné sú záležitosti v skupine A. pol'nohospodárska
poda, kde pozemky, ktoré síce neslúžia bezprostredne pol'nohospodárskej výrobe ale sú pre ňu nenahraditelné (pol'né cesty, ~e.lioračné .odpady,. vodné !ládrže, rybníky a pod.) možno
len tazko do teJto skupmy ČOaj len mylne zaradiť (pre rybníky
sa v skupine A. nedá nájsť miesto).
Naproti tomu v skupine B. lesné pozemky v bode 16 sú trochu ~av,á.~zajúc~ vymenova,né ..poze';1ky bez lesn.ých porastov,
kto;e sluzla l.esnemu hospodarstvu a su preň nenahradite/'né (rozdelovac!.e p:l~s~ky. lesne c~sty, plochy horn.ých lesných skladov
a pod.) . Citacla bol a zreJme prevzatá zo zákona Č. 61/1977
Zb., ale podl'a názoru autora sa týmito nenahraditel'nými po~emk~mi .r0zumej~ úz~e ma~ké lesné cesty do 4 m širky, priblizovacle linky, docasne skladky dreva a pod. Autor je toho
názoru, že trvalé lesné cesty a zvážnice, trvalé sklady dreva pri
od~ozných lesnich ~estách, ~anipulačné
plochy, parkoviská
atd. treba zarad ovat do skupmy C. ako nepol'nohospodárske
a nelesné pozemky aj keď možu byť chápané ako súčasť PPF
alebo LPF podl'a zákona o ochrane PPF a zákona o lesoch,
Ako ~od~orn~ argument uvádzam, že do skupiny c., bod
4b) patna aj "stale vozové cesty". Vyasfaltovaná pol'ná alebo
lesná cesta trvalého charakteru tam musi potom patriť rozhodne.
Tento. zda~livo ,?ali~herný problém sa stáva významným
napr. pn ocenovam pol nohospodárskych
a lesných nehnutel'nosti, pri vynimani pozemkov z PPF a LPF a pod. Myslím si,
že mu treba venovať pozornosť a uviesť ve ci na správnu mieru.

Doc. Ing. Pavel Hánek, CSc.,
katedra speciální geodézie FSv ČVUT v Praze
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Ing. Vojtičko, CSc., aktívne pracuje aj vo viacerých inorezortných komisiách. Je členom Rady pre informatiku SR (zriadená pri Štatistickom úrade SR), členom Komisie pre informatizáciu verejnej správy (zriadená pri Ministerstve vnútra MV - SR), člen Komisie pre zahraničnú pomoc Ministerstva
zahraničných vecí SR a člen Názvoslovnej komisie MV SR.
00 druhej paťdesiatky želáme Ing. Ondrejovi Vojtičkovi,
CSc., pevné zdravie a vel'a elái1U a pracovného nadšenia pri
zabezpečovaní úloh geodézíe a kartografie.

Ing. Ondrej Vojtičko, CSc.,
paťdesiatročný

V plnej pracovnej aktivite rozšíril dňa 18. II. 1993 rady paťdesiatnikov Ing. Ondrej Vojtičko, CSc., riaditel' odboru geodézie
a kartografie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ÚGKK SR).
Jubilant sa narodil v malej pol'skej dedine Czarna Góra (na
ceste č.97 Podspády- Nowy Targ) pri slovensko-pol'ských
hraniciach. Na Slovensko - do Kežmarku, okres Poprad, prišiel s rodičmi v roku 1946. Stredoškolské štúdium absolvoval
v rokoch 1957 až 1961 na Strednej priemyselnej škole stavebnej a zememeračskej v Košiciach a odbor zememeračského inžinierstva na Stavebnej fakulte (SvF) Slovenskej vysokej školy
technickej v Bratislave (SVŠT) v roku 1966 s vyznamenaním.
V tom istom roku nastúpil do Česko-slovenských
štátnych
dráh, Správa Východnej dráhy - Stredisko železničnej geodézie v Bratislave, kde získaval prvé skúsenosti vo funkciách geodet, vedúci geodet a neskór vedúci oddelenia, pričom vykonával najma meračské a vytyčovacie práce pri komplexných rekonštrukciách železničných staníc a tratí. Vedeckú hodnosť
kandidáta technických vied získal v roku 1979.
V roku 1981 Ing. O. Vojtičko, CSc., prešiel na technický odbor (TO) Slovenského úradu geodézie a kartografie (od
I. I. 1993 ÚGKK SR), kde ako vedúci odborný referent špedalista pre racionalizáciu a automatizáciu a od I. I. 1989 ako
vedúci oddelenia technického rozvoja (TR) a kartografie riadil
a koordinoval tvorbu koncepcií automatizácie a zabezpečoval
jej hardverovú a softverovú realizáciu. Ďalej riadil práce na
budovaní a rozvoji Automatizovaného
informačného systému
geodezie a kartografie a koordinoval jeho vazby s ďalšimi odvetvovými informačnými systémami. Bol gestorom viacerých
výskumných úloh z oblasti automatizácie, riešených v rámci
rezortného plánu TR a zúčastňoval sa hodnotenia výsledkov
výskumu ako člen oponentskej rady. Odborný rozhl'ad a dobré
organizačné schopnosti prispeli k tomu, že I. 7. 1989 bol vymenovaný za riaditel'a TO a 15. 12. 1992 za riaditel'a odboru geodézie a kartografie na základe konkurzu.
Bohatá a dlhoročná je jeho činnosť v rámci vedecko-technickej spoločnosti (VTS), kde bol členom pripravného výboru
viacerých odborných akcií a v roku 1988 bol odborným garantom republikového seminára "Mikropočitače v geodézii a kartografii" (Žilina). Od roku 1990 je predsedom reviznej komisie
Slovenskej spoločnosti geodetov a kartografovo
Nadobudnuté odborné vedomosti odovzdáva Ing. Vojtičko,
CSc., ako prednášatel' na kurzoch zodpovedných geodetov,
kurzoch pre pracovníkov na overovanie geometrických plánov
a ako autor viacerých referátov z oblasti automatizácie na akciách VTS. Tiež prednášal na postgraduálnom
štúdiu odboru
geodézia a kartografia (GaK) SvF SVŠT (teraz Slovenská technická univerzita - STU). Od roku 1987 aktivne pósobi v Terminologickej komisii ÚGKK SR, ktorej je od roku 1989 aj
predsedom, a od roku 1990 v Názvoslovnej komisii ÚGKK
SR. Od roku 1989 je predsedom skúšobnej komisie ÚGKK SR
na preverovanie spósobilosti pracovníkov na výkon funkcie
zodpovedného geodeta a v obdobi od 2. 8. 1989 do 15. 4. 1993
bol predsedom skúšobnej komisie ÚGKK SR na preverovanie
kvalifikácie pracovníkov, ktorí majú overovať geometrické plány a iné výsledky geodetických prác. Tiež je predsedom Riadiacej skupiny pre informatiku rezortu ÚGKK SR. Od školského roku 1990/1991 je členom komisie pre štátne skúšky na
študijnom odbore GaK SvF STU. Je autorom alebo spoluautorom výše desať odborných a vedeckých prác a aktívne sa podiel'al na spracovaní a vydaní 13-jazyčného terminologického
slovníka z inžinierskej geodézie (Praha, Bratislava, Novosibirsk 1985). Má rozsiahlu posudkovú činnosť.

K šesťdesiatke
doc. Ing. Jána Melichera, CSc.
V plnej pracovnej aktivite, plný elánu a optimizmu oslávil dňa
22. II. 1993 svoje šesťdesiate narodeniny doc. Ing. Ján Melicher, CSc., pedagogický pracovník katedry geodetických základov (KGZ) Stavebnej fakulty (SvF) Slovenskej technickej
uníverzity (STU) v Bratislave.
Jubilant sa narodil v Pobedime, okres Trenčin. Stredoškolské štúdium absolvoval na Gymnáziu v Piešťanoch (1945 až
1953) a zememeračské inžinierstvo na Fakulte inžinierskeho
stavitel'stva (FIS) Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT)
v Bratislave v roku 1958 s vyznamenaním. V tomto roku začína
aj jeho pedagogická činnosť na KGZ FIS (od roku 1960 SvF)
SVŠT (teraz STU), kde pósobil ako asistent (1958 až 1961),
neskór odborný asistent (1961 až 1976). Vedeckú hodnosť kandidáta technických vied získal v roku 1969 a za docenta pre
odbor geodézía bol vymenovaný 1. 10. 1976 na základe habilitačnej práce v roku 1975. V rokoch 1970 až 1990 bol vedúcim
výskumného pracoviska Astronomicko-geodetického
observatória KGZ SvF SVŠT.
Ooc. Melicher, CSc., sa v celej svojej doterajšej činnosti venoval otázkam geodetickej astronómie tak po stránke pedago·
gickej, ako aj vedeckovýskumnej.
Geodetickú
astronómiu
a kozmickú geodéziu prednáša od roku 1972 v dennom štúdiu
a vedie konzultácie v štúdiu popri zamestnaní. Je školitel'om
vedeckých ašpirantov, členom viacerých od1?orných komisí
a aktívne pracuje v Terminologickej komisii Uradu geodézie,
kartografie a katastra Slovenskej republiky. Je uznávaným pedagógom. Má schopnosť vedecky riešiť problémy svojho odboru a výsledky riešení správne pedagogicky aplikovať. Od roku
1990 tiež zabezpečuje predmet Oružicová geodézia.
Bohaté pedagogické skúsenosti vhodne využil pri písaní 5
dočasných vysokoškolských učebníc, z toho I v spoluautorstve. Ďalej ako autor a spoluautor publikoval 24 vedeckých
a odborných prác v časopisoch a v zborníkoch, z toho 6 uverejnil v zahraničí, a tiež ako spoluautor maďarsko-slovenského
a slovensko-maďarského
technického slovníka. Úspešne referoval na 7 konferenciách a sympóziách. Vel'a úsilia vynaložil
ako vedúci autorského kolektívu vysokoškolskej učebnice ..Geodetická astronómia a základy kozmickej geodézie (Bratislava,
Alfa 1993).
Popri svojej pedagogickej činnosti sa doc. Melicher aktívne
zapája do riešenia výskumných úloh. Výsledky svojej vedeckovýskumnej činnosti zhrnul do II výskumných správ (z toho 6
ako zodpovedný riešitel' a 5 ako spoluriešitel'). Výsledky jeho
výskumu sa využili pri odvodení svetového času.
Je nositel'om "Striebornej a Zlatej medaily SVŠT'.
Pri príležitosti významného životného jubilea želáme doc.
Ing. Jánovi Melicherovi, CSc., vel'a pevného zdravia, nové pedagogické a osobné úspechy a pohodu v osobnom živote.
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Rozlúčka
Lukáčom

Dne 9. dubna 1993 nás náhle opustil Karel Pěč, profesor geofyziky na matem aticko-fyzikálni fakultě Karlovy university v Praze, vynikajicí odbornik v řadě geofyzikálních disciplin s neuvěřitelně širokým vědeckým záběrem. Narodil se
27. 5. 1930 v Písku, studoval geofyziku u profesora
Zátopka na Karlově universitě, kde také získal všechny
tituly (RNDr., CSc., DrSc.)
a kde s výjimkou studijniho
pobytu na Dominion Observatory v Ottawě (Kanada) celý svůj
život působil jako asistent, docent, profesor a posléze jako vedoucí katedry geofyziky.
Svou vědeckou práci začinal v oboru šiření seismických vln
a stal se jednim ze spoluzakladatelů
uznávané pražské školy
fyziky seismických vln. Fundamentální jsou zejména jeho práce věnované analýze kontinentálních
povrchových vln Lg
a Rg. Později se intenzivně zabýval analýzou globálnich geofyzikálnich polí, vypracoval původní teorii korelačni analýzy
těchto poli a vyšetřil symetrické vlastnosti gravitačního pole
a pole tepelných toků.
V uplynulém desetiletí vzbudily značný ohlas zejména práce, v nichž se se svými spolupracovníky věnoval tíhovému poli
Země a jeho globálni inverzi. Při nosem jsou předevšim tři rozměrné gravimetrické hustotni modely pláště, které tvoří protiváhu seismickým modelům francouzské a americké školy.
S většim ohlasem se rovněž setkaly práce týkající se fyziky terestrických planet; prof. K. Pěč byl spoluautorem tří rozměrného modelu hustotnich nehomogenit Měsíce a podilel se na
přesném výpočtu vnějšího gravitačniho pole Phobosu na základě družicových snímků.
Šíři vědecké erudice profesora Pěče dokládá i série prací,
v nichž byla vytvořena teorie elektromagnetické indukce ve '10divostně laterálně nehomogenní Zemi. Metodicky se podílel
na řešeni obrácené úlohy pro hloubkové rozložení vodivosti
Země a na interpretaci karpatské vodivostni anomálie.
V posledních letech prof. K. Pěč významně zasáhl v měřitku
celosvětovém i do soudobého rozvoje geodynamiky, což je
obor, který dnes vtiskuje geodézii zásadní rozvojový trend.
Tím se Karel Pěč stal blízký našim geodetickým srdcím. Je to
patrné i z knihy Tíhové pole a dynamika Země, která vyšla
v nakladatelstvi Academie r. 1988 a r. 1993 v anglickém překladu ve Springer Verlag (Heidelberg). Bohužel se již neuskuteční
jeho záměr napsat knihu o fyzice planet a satelitů.
Karel Pěč byl nejen vědcem světového věhlasu a vynikajícím učitelem, nýbrž i člověkem vysokých morálnich kvalit. Zásadně odmital kompromisy vždy a všude, když byl přesvědčen,
že jsou ku škodě vědě nebo vysokoškolské pedagogické práci.
Čest jeho památce.

S

doc. Ing. Tiborom

Krátko pred dovršením 89.
roku života zomrel dňa
28. 4. 1993 doc. Ing. Tibor
Lukáč. Najbližši príbuzní,
zástupcovi a vysokých škol,
organizácii rezortu Úradu
geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,
priatelia a široká verejnosť
sa s ním rozlúčili dňa
5.5. 1993 v obradnej sieni
bratislavského
krematória.
Na smútočnom obrade sa
so zosnulým rozlúčili prodekan
Stavebnej
fakulty
(SvF) Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave prof.
Ing. Jaroslav A b e Io v i č, CSc. a dekan Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského prof. RNDr. Jozef Krcho, DrSc.
V tichej spomienke na neho si pripomeňme jeho životnú dráhu
a pracovné úspechy.
Doc. Ing. L u káč sa narodil v Pribovciach, okr. Martin,
v 16-člennej železničiarskej rodine. Po skončení stredoškolských štúdii v Žiline, absolvoval zememeračské inžinierstvo na
Českom vysokom učení technickom v Prahe. Jeho bohatá prax
začína v roku 1932 '10 Vojenskom zemepisnom ústave v Prahe.
Po jeho zrušení v roku 1939 prechádza na Zemepisný ústav
Ministerstva vnútra v Prahe, kde pracoval do roku 1950.
V tomto roku prešiel do služieb novovytvoreného Slovenského
zememeračského a kartografického ústavu v Bratislave (SLOVZAKÚ), kde zakladal kartografickú tvorbu a reprodukciu máp
s celoslovensou posobnosťou. V roku 1954, keď bol SLOVZAKÚ premenovaný na Geodetický, topografický a kartografický
ústav, stal sa jeho riaditel'om. V rokoch 1956 až 1958 zakladal
kartografické a polygrafické oddelenie na Správe geodézie
a kartografie na Slovensku. Popri týchto prácach od roku 1954
externe prednášal užitú kartografiu a kartografickú reprodukciu na SvF Slovenskej vysokej škole technickej (SVŠT - teraz
STU) v Bratislave, kde v roku 1958 sa stal odborným asistentom. V máji 1960 bol vymenovaný za docenta pre odbor užitá
kartografia a reprodukcia máp a zároveň bol poverený funkciou vedúceho katedry mapovania a pozemkových úprav SvF
SVŠT. Túto funkciu vykonával do októbra 1970 a do dochodku odišiel '10 februári 1972.
Okrem vlastnej pedagogick.ej činnosti doc. L u káč vykonal
viaceré odborné práce širšieho dosahu. Bol členom viacerých
orgán ov a vedeckých rád. Ďalej bol členom komisi i pre obhajobu kandidátskych dizertačných prác, členom Edičnej rady
pri Slovenskej kartografii, n. p., Bratislava a členom Komitétu
pre kartografiu. Jeho obetavá odborná práca bola ocenená viacerými vyznamenaniami.
Doc. L u káč zasvatil vačšinu svojho života kartografii.
Nadvazoval na tradície slovenskej kartografie, snažil sa o jej
zdokonafovanie a vefkú starostlivosť venoval odbornej výchove mladej generácie.
Lúčime sa navždy so statočným, pracovitým a priatel'ským
človekom a vzdávame česť jeho pamiatke.
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