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MULLER, M.

Hlavní úkoly dlonhodobého rozvoje geodetických a kartografických prací v resortu CÚGK
Geodetický a kartografický
obzor, 34, 1988, Č. 3, str.
61-66

Hlavní úkoly dlouhodobého rozvoje prací v resortu Českého úi\adu geodetického
a kartografického
(ČÚGKj
do roku 2000 v oblasti geodetických základů, mapových
děl velkých měříte!k, tvorby, obnovy a vydávání !kartografických
děl, evidence nemovitostí, inženýrské
geodézle, dálko,vého 'průz,kumu Země a automatizovaného
systému geodézie a ,kartografie.
Tyto úkoly záro'veň
vytyčUjí programové upl'atnění vědeckotec,hnického
rozvoje resortu CÚGK i zapojení do me:zinárodní spo,lupráce s geodetickými službami socialistic,kýCh ,států.
[527.27:627.8
DlVIŠ,

[527.27:627.8]
,[:\I1BI1W,
K.

]528.066,,5"

K.

Změny tíhového pole v ,prostoru přečerpávací
vodní
ele,ktrárny Cierny Váh a ,jejich mollný vliv na výsledky
opakovaných geodetických měření
Geodetický a kartografický
obzor, 34, 1988, Č. 3. str.
67-72,
6 obr., 2 tab., lit. 18
Řešením přímé gravimetrické
úlohy prO 'známé poruchové vodní hmoty jsou prO hOrní nádirže přečerpávací
vodní ele.ktrárny Č'erny Váh odvozeny změny Uhového
potenclá,lu, tížnicových odchylelk ,a tí'hového 'zrychlení.
Pro extrémní 'výš'ky vodní hladiny byly odvozeny změny výšek (s uvážením elastické deformace dna), vodorovných směrů a trIgonometrieky
měřenýeh výšek. Vypo,čtené a naměře,né změny tíhového zrychlení jsou 've
'velmi dobré shodě a o řád 'převyšují 'pře,snost gravimetrických měření.

528.388:528.482.3

J.

VANKO,

Využitie bodov CSJNS pri meraní posunov sfavieb
Geodetický a kartograHcký
ohzo'r, 34, 1988, Č. 3, str.
72-73,

lit.

3

Stálo'sť bodov Československe-j jednotne'j nive,l,a'čnej slete a možnosti lch IvyužiHa, najma na nlvelačných
ťahoch l.-III. rádu,prl
!meraní 'po'sunov stavebných objektov.

[528.008.3:625.78]:

[528.5

+ 537.8]

Otázky přesnosti vyhledávání podzem::lích vedení elektromagnetickými
hledači
Geodetický a kartografický
oibzor, 34, 1988, Č. 3, str.
74-77,
6 obr., lit. 9
Zá'vislos,t přesnosti
,vyhledávání
'podzemních
vedení
elektromagnetk,kýml
hled'a,či na mistnlc,h podmínkách,
zvláště na hlo'ubce vedení ,pod povrchem 'země, na rozmanitých ty'pech hledačů ,podzemnich vedeni, na tvaru
vHdení (o'hyby,pří,Po,jky)
a na dél'ce úseku vyhledávaně,ho vedení při jednom postavení InduktIvně ,připojeného generátoru.

678.5:528.9

J.

Plastové f6lie v kartografii
Geodetický a kartografický
obzor, 34, 1988, Č. 3, příloha, 11 t,ab.
VI,astnoslti ,plastových fólií .podle druhů a jejich hodnocení z ,hled,islk,a vhodnosti
uži,tí v ',kartogrMické
praxi. Boh,ato'st Intio'rmací podává tabulkováčás1t
pojednání.

J113MeHeHMSIrpaBHTa~MOHHOro
nonSl B paHoHe rMAPo·
aKKYMynHPYIO~eH
3neKTpocTaH~MM
lIMepHbl
Bar
M
B03MOlKHOCTb MX BnMSlHMSIHa pe3ynbTaTbl
nOBTopHblX
reOAe3M'IeCKMX M3MepeHMH
reoAe3HlIeCKHH
1988, N° 3,CTp.

MIOIlIlEP,

M.

rnaBHble
3a,lla'lM ,IIonrOCpO'lHOrO
pa3BMTMSI reO,lle3M'
'1eCKMX M KapTorpa$M'IeCKMX
pa60T
B Be,llOMCTBe
lIVrK
0630P,

34,

34,

528.388: 528.482.3
BAHKO,
51.
JIIcnonb30BaHMe
nYHKToB lIexocnoBa~KoH
e,llMHOH HIIBellMpHoH
ceTM npM M3MepeHMM nepeMe~eHMH
coopYlKeHIIH
0630P,

34,

nOCT05lHCTBO nYHKToB 4exocl1oBa~Koli
eAMHoH HMBeI1HpHOIi ceTH M B03MOlKHOCTM MX MCn0l1b30BaHH5I,
oc06eHHO Ha HHBenMpHblX xOAax !-1I1 Kl1aCCOB, npM
H3MepeHH5IX nepeMellleHMIi
cTpOMTenbHblX 06beKToB.
[528.088.3:625.78]:

cpnErp, 51.

[528.5

+ 537.8]

Bonpocbl
TO'lHOCTM nOMCKa nO,ll3eMHbIX
TpoMarHMTHblMH MCKaTenSlMM
reoAe3MlIecKMH
M KapTOrpa$M'IeCKMIi
1988, N° 3, CTp. 74-77,
6 pMC., I1MT. 9

nMHMH 3neK0630P,

34,

3aBMCHMoCTb TO'lHOCTM BbIHCKMBaHM5I nOA3eMHblX 11M·
HHIi 311eKTpOMarHMTHblMH MCKaTel151MMOT MeCTHblX YC110BMIi, oc06eHHO
B 3aBHCHMOCTH OT rny6MHbl
HaxOlKAeHH5I I1MHMIi nOA nOBepXHOCTblO 3eMnM, OT pa3I1MlIHblX TMnOB HCKaTeneH nOA3eMHblX nMHMli, OT npo$MI151 nHHMIi (M3rM6oB, nOAcoeAMeHeHMH),
a TaKlKe OT
,l\I1HHbl YllacTKa
BblHCKHBaeMoH
IlMHHM npM
OAHOIi
YCTaHoBKe MHAYKTHBHO nOAcoeAHHeHHoro
reHepaTo-

pa.

51.

nonMBMHMnxnopMAHble

] ••313".003

reoAe3MlIecKMH
M KapTOrpa$MlIecKMH
1988, N° 3, CTp. 61-66

H KapTorpa$M'IeCKMH
0630p,
67-72,
6 pMC., 2 Ta6., nMT. 18

nYTeM peWeHH5I np5lMoli rpaBMMeTpMlIecKoli
3aAallM
npMMeHMTel1bHO K H3BeCTHblM HapywaeMblM
BOAHblM
MaccaM AI1S1BepxHero
BOAoeMa rMAPoaKKYMynMpylO~eH 3I1eKTpocTaH~MH 4HepHbl
Bar BblBeAeHbl M3MeHeHM5I rpaBMTa~HoHHoro
nOTeH~Mana, YKnoHeHHH OTBeca M YCKopeHMSI CMl1bl TSllKeCTM. ,[:\1151 3KCTpeMal1bHoli B~COT~ ypOBHSI BOA~ 6~I1M B~BeAeH~
M3MeH&
HM5I BblCOT (c npHH5ITHeM BO BHHMaHMe ynpyroH
Ae$OpMa~HH
AHa),
ropM30HTanbHblX
HanpaBl1eHHIi
M
TpMrOHOMeTpMlIeCKM H3Mep5leMblX BbICOT. PaCC'IMTaHHble M H3MepeHHble
M3MeHeHMSI YCKopeHM5I CMl1bl TSIlKeCTH nOI1HOCTblO COBnaAalOT M Ha OAHH Kl1aCC npeBblwalOT TOllHOCTb rpaBMMeTpMlIecKMx
M3MepeHMIi.

678.5:528.9
I1P>KEIlOBA,
528: [528:061.14(437.1/.2)

:528.066,,5"

reoAe3MlIecKMH
M KapTorpa$MlIeCKHIi
1988, N° 3, CTp. 72-73,
I1HT. 3

FLEGR, ].

\IŘELOVA,

rl1aBHble
3aAallM
AonrOCpO'lHOrO
pa3BMTMSI pa60T
B BeAOMCTBe 4ewcKoroynpaBl1eHH5I
reOAe3MM M KapTOrpa$MM (4VrK)
B nepMoA ,ilO 2000 rOAa B 06nacTH
reoAe3MlIecKoli
OCHOBbl, KapTOrpa$MlIeCKMX
npOH3BeAeHMIi KpynHoro
MacwTa6a,
COCTaBl1eHM5I, 06HOBl1eHM5I M H3AaHH5I KapTorpa$H'IeCKMX
npoH3BeAeHHIi,
YlleTa HeABMlKMMocTeli,
MHlKeHepHoH
reOAe3HM, AM'
CTaH~HOHHoro 30HAMpOBaHM5I 3eMnM M aBTOMaTM3MpOBaHHoH CMCTeMbl reOAe3HM H KapTOrpa$MH.
OAHOBpeMeHHO C TeM 3TH 3aAa'lM HaMe'lalOT nporpaMMHoe
npMMeHeHMe HaY'IHO-TeXHM'IeCKOrO
pa3BHTM5I BeAoM·
CTBa 4VrK,
a TaKlKe BKI1IO'IeHMe B MelKAYHapoAHoe
COTpYAHMlIecTBo
C reoAe3HlIecKMMH
cI1YlK6aMM co~Ml1aMCTMlIecKHx cTpaH.

nneHKM

B KapTorpa$IIM

reoAe3H'IecKHIi
M KapTOrpa$MlIeCKMIi
1988, N° 3, npMnolKeHMe, 11 Ta6.

0630P,

34,

CBolicTBa
nOI1HBMHMnxnoplIAHblX
nl1eHOK no copTaM
M HX o~eHKa C TOllKM 3peHH5I YA06HOCTM npMMeHeHH5I B KapTOrpa$M'IeCKOH
npaKTHKe. 50raTcTBo
AaHHblX npMBOAMTC5I B Ta6I1M'IHOH lIaCTM pa60Tbl.

528: [528:061.14[ 437.1/.2 ] ],,313" .003
MOLLER, M.
Hauptaufgaben
der
langjahrigen
Entwicklung
der
geodatischen
und kartographischen
Arbeiten im Bereich des TAGK
Geodetický a kartografický
obzor, 34, 1988, Nr. 3, Seite
61-66
Hauptaufgaben
der langjiihrigen
Entwicklung
der Arbeiten im Bereich des Tschechischen
Amtes fur Geodiisie und Kartographie
[TAGKJ bis 2000 auf deni Gebiet
der geodiitischen
Grundlagen,
der grossmasstablgen
Karten, der Gestaltung, Laufendhaltung
und Herausgabe von Kartenwerken,
der Llegenschaftsevldenz,
der
lngenleurgeodasle,
der Fernerkundung
der Erde und
des automatislerten
lnformatlonssystems
der Geodasie
und Kartographle.
Dlese Aufgaben setzen glelchzeltig
dle programmassige
Geltendmachung
der wlssenschaftlich-technlschen
Entwlcklung
des Berelchs des TAGK
und dle Elngliederung
ln dle Internationale
Zusammenarbeit mit den geodatischen
Dlensten sozlalistischer
Staaten fest.
[527.27:627.8]528.066,,5"
DlVIŠ, K.
Veranderungen
des Schwerefeldes
im Bereich
des
Pumpwasserkraftwerkes
Čierny Váh und ihr moglicher
Einfluss auf die Ergebnisse der wiederholten
geodatischen Messungen
Geodetický a kartografický
obzor, 34, 1988, Nr. 3, Seite
67~72, 6 Abb., 2 Tab., Lit. 18
Durch dle Losung der ersten gravlmetrischen
Hauptaufgabe fur bekannte
Storungswassermassen
wurden
fur das obere Becken des Pumpwasserkraftwerkes
Člerny Váh Veranderungen
des Schwerepotentlals,
der Lotabwelchungen
und der Schwerebeschleunlgung
abgeleitet. Fur extreme Hohen der Wasserflache
wurden
Veranderungen
der Hohen (mit Erwagung der elastischen Bodendeformation),
der horlzontalen
Rlchtungen
und der trlgonometrlsch
bestimmten Hohen abgeleitet.
Dle berechneten
und gemessenen
Veranderungen
der
Schwerebeschleunlgung
stimmen sehl' gut ubereln und
uberstelgen
um elne ordnung
dle Genaulgkeit
der
gravlmetrlschen
Messungen.
528.388:528.482.3
VANKO, J.
Verwendung
der Hohenfestpunkte
des ČSJNS bei den
Bauwerksdeformationsmessungen
Geodetický a kartografický
obzor, 34, 1988, Nr. 3, Seite
72-73, Lit. 3
Stabilitat der Hohenfestpunkte
des Elnheltlichen
tschechoslowaklschen
Nivellementsnetzes
(ČSJNS ] und Moglichkeiten Ihrer Verwendung, besonders der Festpunkte der Hohenllnlen 1.-1I1. Ordnung, bel den Bauwerksdeforma tionsmessungen.
[528.088.3:625.78] : [528.5 + 537.8]
FLEGR, J.
ZUl' Genauigkeit
der Aussuchung
von unterirdischen
Leitungen mU Hilfe der elektromagnetischen
Suchgerate
Geodetický a kartografický
obzor, 34, 1988, Nr. 3, Seite
74-77, 6 Abb., Lit. 9
Dle Abhanglgkelt der Genaulgkeit der Aussuchung von
unterlrdlschen
Leitungen mlt Hilfe der elektromagnetlschen Suchgerlite
von lokalen bedlngungen,
besonders von der Tlefe der Leltungen unter der Erdoberflliche, von verschledenen
Typen der Suchgerlite der unterlrdlschen
Leitungen, von der Form der Leitungen
(Fehler des AnschlussesJ
und von der Llinge des Abschnittes der ausgesuchten
Leltung bel elner Stellung
des Induktlv angeschlossenen
Generators.
678.5:528.9
J!ŘELOVA, J.
Plastfolien in der Kartographie
Geodetický
a kartografický
obzor, 34, 1988, Nr. 3,
Bellage, 11 Tab.
EIgenschaften
der Plastfolien der Art nach und ihre
Auswers'tung V'Dm Standpunkt
der NutzbarkeH ln der
ka,rtographischen
P,raxls. Reiche Infmiffiationen ergeben sIc,h aus den TabeHen des Arttkels.

528: [528:061.14( 437.1/.2 ] ],,313".003
MOLLER, M.
Main Tasks of the Long-Termed Development of Geodetic and Cartographic Work in the Branch of COGC
Geodetický a kartografický
obzor, 34, 1988, No. 3,
pp. 61-66
Main tasks of the long-termed
development
of work
ln the branch of Czech Offlce for Geodesy and Car tography (COGC) until the year 2000 in the spheres of
geodetlc control, large-scale maps, production, renewing, and editlng cartographlc
works, real estate reglstration, englneerlng geodesy, the Earth's remote sensIng, and the automated system of geodesy and cartography. At the same time these tasks emphaslze
the
programme appllcatlon of scientific-technlcal
development of COGC as well as partlclpatlon
ln the lnternatlonal collaboratlon
with geodetlc servlces of socialist coun tries.

[527.27:627.8] :528.066,,5"
DlVIŠ, K.
Changes of the Gravity Field in the Neighbourhood of
the Čierny Váh Pumped-Storage Power Plant and their
Possible Influence on the Results of Repeated Geodetic
Measurements
Geodetický a kartografický
obzor, 34, 1988, No. 3,
pp. 67-72, 6 flg., 2 tab., 18 ref.
By solving the direct gravimetrlc
problem for known
disturblng water masses the changes of gravity potentlal, deflectlons
of vertlcal, and the gravity acceleration are derived ln the area of the upper reservolr of
the Člerny Váh pumped-storage
power plant. For the
extreme heights of the water level, changes
of levelling heights [taking lnto account the elastlc deforma tlon of the bottom), horizontal angles, and trlgonometrlc helghts were calculated.
Derlved changes of
the gravity acceleratlon
are ln good accordance
with
measured on es. They are of One order hlgher than the
accuracy of gravlmetrlc
measurements.

528.388:528.482.3
VANKO, J.
The Use of Points of CSULN with Measuring the Building Displacements
Geodetický a kartografický
obzor, 34, 1988, No. 3,
pp. 72-73, 3 ref.
Stability of polnts of the Czechos!ovak
unlform levelling network and posslblllties of their use, malnly of
the 1-IIIrd
order leveIling Unes, wlth measurements
of dlsplacements
of buildlng objects.

[528.088.3:625,78]: [528.5 + 537.8]
FLEGR, J.
Problem of Accuracy with Finding Underground Lines
by means of Electromagnetic
Line Finders
Geodetický a kartografický
obzor, 34, 1988, No. 3,
pp. 74-77, 6 flg., 9 reL
Dependence of accuracy of findlng the underground
Unes by means of electromagnetic
line flnders on 10cal condltlons, especlally on the depth of a line under the earth's surface, on dlfferent types of line
flnders, on the shape of a line (flexures, branch, connections],
and on the length of the sectlon of the
found line at one positlon of an Inductlvely connected
generator.

678,5:528,9
J!ŘELOVA, J.
Transparent
Foils aud Films in Cartography
Geodetický a kartografický
obzor, 34, 1988, No. 3,
enC'lo'sure Í'Obe cont,inued, 11 tab.
The ch'aracterlsťlc's of the differe'nt classes of transparent f,ot:s and flLms and thel,r evalua'Hon fr'Dnl the
vtewpolnt of the cOlnve,nlence af t'he use ln cart'Ogr'aphlc ip.ractlce. The extenslve Information
18 glven
ln the tables.

Geodetický a kartografický obzor
ročník 34176, 1988,ěíslo 3
61

Hlavní úkoly dlouhodobého rozvoje geodetických a kartografických prací v resortu ČÚGK

Dlouhodobý 'výhled f'ozvoje relsortu ČÚGK do roku
2000 j,e jedním ze zálkIadních plánov.ací1ch dokumentů, lkiterý formuluje hlia,vní hos'pod,ářs!ké a 'sociální cHe ,a před,polkllady jejich dosaž,ení ,přechodem na intenzívní typ roz'voQje.V soul:adu se Zás,adlami 'přest,a'vby hospodářského
mechanismu ČSSR,
sc'hválený'ch předsedni,cTIvem ÚV KSČ:a
vlá,dou
ČSSR, po'siluj,e tento dokument vědecikoQf\lúroveň
řízení ,a Iperspelkti'vního Iplánování z úrovně úřadu
,a jeho rpTopo}ení s.e 'směTuicí Ik 'pětiletým 'Plánům
na nejbližší období.
Dlouhodobý výhled rozvoje Te'sortu ČÚGKdo roIku 2000, zejména v oblasti hl,avních úlkolů dlouhodobého Toz'voje geodetic!kých a 'k1a:rtografických
prací ,a 'vý'robků Ik,artografiické po Iygr,afi>e, roz'pmcOlvá1vá!sl'r,at.egické v.ěcné 'programy rozvoÍ'e,které
mají rozhodUjící v:liv na dynamilku inov,ačních ,a
stlrulktuTálních přeměn 've výrobním procesu a ,na
uspokojování 'Potřeb společnostli těmito výlkony a
výr·obiky.
HI,avní Úlkoly dlouhodobé'ho
rozvoje vycházejí
z ,analýzy 'dosažené úrovně 'výslediků činnos,u n,ašeho resortu. Na'v,azlují na rozpr:a1cované závě'ry
XVII. 'sje~du KSČ zahe21pečQlv,ané8. pětil>etým Ipl,ánem ,a Ivytyčujíprogr,amové
IUlplatnění vědeclkoteclhniclkého 'rozvoje re,soruu i ziapojení do meziná·rodní 'spolupráce 's geodeticlkými ,službami 80ci,a1'istic'kýc'h států (dáIe MVTS GSrSS).
Rozpracování
'hIavnÍiCh úkol,ů
geodetic'kých
,a IkartogTafických pTlací ,prováděných v.e Istátním
zájmu do Ikonkrétních podmínek ,a pot'ř,e1b komplexního rozvoje daného území je úkolem územních orgánů geodézie a kartografie.
Podmínkou
úspěšného zabezpečení hlavních úkolů bude jejich prosazení v hospodářských plánech organizací a vědeckovýzkumné základny resortu a aktivní zájem všech pracovníků resortu překlenout překážky a problémy, které jejich realizaci budou
provázet.

Do roku 2000 bude IUlved,enado soulladu geodetická
síť s fyzilkální Te.al1i1:ou
časovýlch změn ,a tento 'soul'ad průběžně udr2íován ,a !k1v,alitativně rozvíj.en.
V obLasti g'eodyn.amilky 'se plánuje
pokračovat
,a dáIe zdolkonalovat sledování v,ek'toTu rot,ace Z,emě :a 'vli'vu j-eho změny na par,ametry tíhové:ho polle, tv,aru hladinových Iploc'h a fyzickéiho povTchu
Země, sledování nesl.a'P,olvých změn 'tí'žle,a dlouhod,obých vlari:ací tížnic, ,sledO'vánírelativních
po'hybů litosféridký'ch
des,elk 'regionálního
rozs,aihu.
V rsoul,adu ISrOZJvoJem'P'rovozmí sítě Ikosmic'ké ,tr'i,anguloce GSSS hud,e prováděno sledování umělých
družic Z,emě pro geodetic,ké úč,ely. Vzájemná Iko-

Ing. Miloslav Miiller,
náměstek předsedy Českého úřadu
geodetického a kartografického

ordinaoe 'praCí ,a s,oustředěné úsilí s.e bude orientov.at na pOlsDulpné'vytvoření geodynamické soustavy geodetic1kýc'h sítí IPro státní potřebu. V 'SoQlU'virslosltj se světovým vývoj-em globálníohoo sys,tému
IpTOurčo'vání poloohlYs,e Iplánuj.e j.eho zav,edení 'a
využí'vání v průrběihu 9. pětiletky v náiv,aznosti na
ost,atní social'istické státy. Sítě polohových, 'výšIkových ,a tiíhových bodů budou navázány ,na mezinár-odní 'sítě GSSS ,a vedeny v Isubsyrstému úd,ajů
o 'bodech geod'8ticlký'ch zálkloadů v 'rámoi ,aut·omllltizov,aného informačního Isystému geodézi.e a Ikartogr:af'i,e (dál.e AI'SGK).
V oblasti polohových základů
budou Ikoncem
8. pětil.etky zah.ájeny práoe na zpřelsnění a zjištění
slkutečné'ho st,avu trig'onometTické sítě v S-JTSK
s cílem vyřešit optimální21půisob začl,eňování soudobých 'Výsl,edlků měření ,a odstr.anit r-ozp·ory při
p,ouží'vání modernípříls'trojové
techniky 'V síti.
Průběžně bude Ipokr.ačo'v,at rpr,avid,elná údrž'ba
trionometrtckých
bodů, ,aby 'Svým fyzi,ckým st:avem, př'elsností a p'alrame1:ry 'vyihovov,allYpl.aJtným
pře:dpisllJm,a pot'ř.ebám lužÍ'VateIů.
S hudováním AISGK :a Ip'řipr1avo'v1arnou
modernizlací čs. trigonometriciké sítě bude pro 9. pěrtiIetku
přehodnocen dos,av,adní z·působ provádění údTžby
trigonometricrký'ch bodů s cílem jej.í r.acionaliz,aoe.
V IpoddolO'vaných :a jiu.aik význ.amných obl.ast,ech
s 'Pohybovou alktivHou 's.e Iprovede j'ednorázová obnova trigonometriciké 'sítě a p.o,dle harmonogramu
pe1riod1rciká měř,ení IV ill1Jte'rvialu10 1<e't.Na vybraný·ch loklalitách ,a zájmových IProst,oT'e.clhs uáročnOlu inves:tiční činnos.tí bude sl,edov,ána rec,entní
dyn,amiika povr'chu Z,emě.
Ve Ivýš'kovýc'h zálkl.a:d,ech bude dolkonČiena obnov,astátní niv,eI.ačlní sítě II. řádu a III. řádu. Podl'e
potřeby bude T,ozšíř,ena a dopIněna zvláštní n'iv,eloační síť v oblast,ech IS 'alktivní těže'bní činnosrtí
.a prováděna pe'riodiClká měření včetně 'prostorů
vyž,adujícíc'h zj1iště'Uí seiZJmic1ké,a rpo;hy'bové raik'tivity. V průběhu 9. pěťHetlky bude z,aháje.na přípr,av,a rnamezinárodní
op1alkov,ané nivel,aoe, kt'Hré 'se
předipoklád,ají po 'r·oce 1995, 'bude ř,ešena mo2ínQls't
zavedení územně j<ednotného výš:kového systému
Balt po vyrovnání.
Podle dohodnutého pwjelktu GSSS lbude do Tolku
1990 'vybudovánla ,a vy,rovnána Jednotná gr,avimetriclk,á síť GSS,Sla v souvislosti s tím budou moderni:w,vány čs. grav'imetriclké zákl.ady. V d,alších 1<et'8'ch bude čilnnost ·orientována na sys:tém údržby
zárklladního tíhového bodO'vého Ipol,e,a ,a!bsollutlnítíhová mě'ření. .
Budování a olmov,alpodrobných
bodových polohO'vých pol'í bude z,abezp'8čována v 'Souladu s IpOstupem tvorby mapovýc'h děl velJkých měfít,elk, zejmén:a ZMVM. Systematiciká údržba p.oct.r,obných
bodový'ch p,án ,S€ neplánuj<e, 'S výj'imkou jednorázové obnovy ,aúdr~by. 'PBPP 1. třídy 'př,esnosti.
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a)

Z á ,k I ,a dní :m,a'PiaČ S S R v ,e I k é h o m ěřítlk,a
(ZMVM)

Poz,emk·ové :ma1pyevid,elnce nemovitostí přoedstavllljí IV oolllč'asné době neihomog1enní SltMní mapové
dílo velkého měřítka. Uplatněné požadavky příslušných odvětví národního hospodářství vyžadují její
zkvalitnění a sjednocení, zejména pro řízení a plánování zemědělské výroby, pro zabezpečení investiční výstavby, územní plánování, ochranu životního prostředí a správně rozhodovací činnost k nemovitému majetku.
Obnova ,poz1emkovýoh nlap bud,e 'prováděna na
p'r'inci'Pech tvorby ZMVM :a udržována v sys!tému
ved,ení .operátů I8vi'dence nlemovitostí 'vle vzáj<emné
v,azbě informačního
!solllhoru údajů p'ís'emného Iél
méll'PolVélho
,a:parátu, Ikterý tvoří součást AISGK.
V soul,adu s potře'bami národního hospodářs1vví
az ll'i,ch vycházejícími kono8jpčnímí záměry resortu bude r02lhodující úsilí při tvorbě ZMVM zaměřeno na sídelní regionální aglomerace a městské
regiony.
Snahou bude postupně vytvářet komplexy prostorů s novými mapami, dovolujícími jejich efektivní využití u uživatelských
organizací.
Specifickou součástí tvorby map bude i jejich racionální údržba, racionální
péče o bodové pole,
u,c'hován:í Ikv,aUty soulřadnic ipodrobný:ch bodů měři,clkého operátu EN tam, Ikde jsou delkadiclké maIPYIbez úplných náležitostí ZMVM.

V 'připravov,ané novlel,e zálkonných ustanovoení
o levildenci nemovitostí bude ř'ešl8na právní záv,aznost obnovov,aných 'státntch mapo'vých děl vlelkého měNtlka.
Rozvoj tvorby ZMVM př'edpolkládá 2japoj>enístlřediselk g,eodézi,e do 'procesu malpování, vyt'voření
speciatiwv,aných
útvlarů pro IPráoe bezprostř1edně
souv'is>ej:í'Cís j'ejichčinností
a vy-pmcování obj,ekÍ'i'vních 18. motivllljídch
lekonomiclkýc'h nástrojů
v Ikoopenačnkh vzt,azí,ch.

b)

Úč ,e lov á map
řítlelk

o vád

í 1,a v

18

I ik Ý c h m ě-

HI.avnúm dIlem pro obd(:jbí do T,oku 2000 'bIlld'e:zJkvaUtnU Ikoordinaoi úČlelového mapování ve všech reso'l'tech t,ak, ,aby nedocház,elo Ik dupI:ici'tIllím měř1ením. ZMVM 'S,e musí stát 'Podkladem 'Pro vyhotlovení účelových mapových děl vl8l1ký'Chměřlt,elk
,a ,naqpak účl8lová měření musí být využitelná pro
úd'rž!hu IstátníCh mapových děl. Při udělování souhl:aslUs prováděním prací bn,lJd,edůr,azněji POSiUWvána olbJelktivní nu:tnost provádění úČlelového mlapování ,a rupl.atňo'ván pož.ad,av,elk,aby mimor,es'OIrtní
g,eod<eticlkésložlky v nezby,tném roz,sahlll provádětly
účelová mapování 'vllastními 'kap ac Í't,am'i. V rámci
Ikoordinační a rozborové činnosU !Územních orgánů gleodézi,e a Ikiartog'rafie budie 'llmtné přizpůsobit
podl1e možností tV'OTbuZMVM 'požad1avlkům na ÚČI8IOivémapování.

V obl,asti úč,elových :map zá,klad'llího vý'znamlU
hud<e powrnost
'so'l1stř'ooěna na tvorbu 'technických map měst. V roce 1987 bylo zahájeno ověsouboru lokalizace
'Podl,eanal ýzy lkiapaci tnklh nloŽ!ností 'r'esortu, r,e- ření zakládání informačního
zer'v v organizaci
!prá'ce ,a ome2jených možnOlstí a informačního souboru evidence nemovitostí pro
tvorbu digitální technické mapy města Prahy (dára,cionalí:z,ac,e dosav,adních t1echnolog1í 's ohI.ed:enl
le
DTMMP). V dohodě s Národním výborem hlavk právním vzt,ahům l8'videnoe nemolVitostí ,s,epř,edního města Prahy bude dále ověřováno řešení
polklá'dá zabezp,ečit obnovu map v sáho'vém měř'Íta provoz informačního
okruhu technického
vyku do roku 2000 minimálně na 71 % území ČSR.
bavení
a
informačního
okruhu
parcely
městskéNa zbývající části území bude třeba práce dokonho informačního
systému (dále (MIS). Postupčit v termínu zpracovatelsky
a uživatelsky únosné
provozní
zakládání
informačních
souborů se
ném, kterým je rok 2010.
předpokládá
od roku 1988 a bude prováděno po
Státní mapová dna delk.adiokého mě'ří1:JkavYlho- celé období 9. a 10. pětiletky. Na základě doto'v'ená :podl,e dř'í've pJiatný'clh záJkonů, instrulkcí
sažl8nýclh lVýsLedků z ověřlení z,alklá,dání ia provo,a směrnic, hudou ip'řepracována do systému ZMVM zování DllMMP budle podl1e !požadaVKŮ národních
lPředevším v prost<Jlr1ec'hvybraných hla'vní,chcenvýbolrů z,aiháj>enoaltvorba DTMM v Ikrajslkých měster osídlellí sídelních regionálních
aglomHT1ací. Je
tech. Do Illvedené doby nebude zah'ajována v d.alpĎed!pokI.a'd,ž'e 'práoe :budou z,a'l1ájeny v 9. pětliších lk,at'a'strálnfch úZJe>m[.chtvorba TMM u'eodpolletoe po ovMení technologi,e zpr.acování ,a rutinvídajíd stanov1eným 'Principům pro v1y,tvářen,í sltátníiho provozu d'igi,tá1'ní 'poz,emlkové mapy .a digitálnkh mapový1ch děl v,ellkých 'měří:toelk.·Jejich d,alší
ní t1echnic1ké mapy na území hl. města Pr.ahy.
tvorbabllld,e Illsměrňována územními orgány z hleÚdržba dosav,adní'ch lstátnkh mapových děl soeř'íďí
dilslka upla,tnění lVědBclkotec'hnic'kéh,o 'polkrokb. při
rozhodnutím úZ1emnÍiChorgánů geodé!zie a Ikartoinformačním
z,abezpeč1eru řízl8ní rozvoj,e měst ,a
grafi.e o ,číselném 'Z<l.měĎování18.dolkumentaci oČ!í- z Ihl'e>di,sk,a
'z,amezení :nežádoucích dUlplicit ,a riacioselnýc1h výsledlků měř<ení 'v rozsahu ,polohopisného
nál<nílho lVyužití inform'ací ulo~ených v informačobsahu stano'v1eném Isměrnicípro
tvorbu ZMVM.
ních 'solllhoreoh MIS.
Z,aboeZ1'Peč,ení
Í'Vorby ZMVM 'hud'e řeš,eno v celém
systémiU rříz,ení, org'anizace ,a z,a'bez;peČ!eníp'r,ad.
V systémlll lřízení bIlld,e 'položen hlavní důr.az na
2lpr,acování provádědch
projlelktů ma'Po'vl8.cích prací pro oelé ú2jemíČSR la zá'Viaznost Itvorby ZMVM,
podl<e j<ednotlllé před'Pi'sovézá~d'adny
relsorttu.

V oblla'sN ost,atnkh účoelových map 'Oud,edů,slledněji uplatňována 'zásad:a vY'l1ži~elnosti dokumentaoe slkllltiHčného Iprov-edl8ní 'st,aveb, 'k,terá miUsí odpovída't nové ikv,alitě ZMVM a DTMM. DosaŽ!ení
IkviaU'tati>vněnové 'Úrovně DTMM vy,tváří zálkllB.d
pro existenci Ik,atastTu podzemních lVedooÍ.

1988/62

Geodetický a kartografický obzor
ročnik 34176, 1988, čfslo 3 63

NeoddělHelnou :součástí činnosti :resortIU IVtéto
obl,asti jsou dallší t,ema'ticlké mapy (zeměd1ěliSlké
hospodállské m'apy, g,eollogické mapy, mapy urbaZlkvalitnění státního mapového dna bude zabe'z;penistických
obvodů .měst, malPY pro územní 'plánočováno v návaznosti ,a s využitím tvorby ZMVM
vání ,a ochr,anu životnfho prostředí, malpy pro přípř'i uplatnění
vyššího ,podílu ,aut'omatizovanéJho
p'ravu voll8b do zastupiteLských org.ánů v roce 1991
kartogflafickélho zp'r,acování.
a 1996 a další). V rámci dodavatelsko-odběratelPotřeba 'p'řisllušnýclh od1větví n.á1rodní!ho hos'poslkých vztahů budou zajišťovány podle požadavJků
dáiístIVí na další zvýšení .alktuálnosti obsahurohoto
jednotlivých resortů vyplývajících z celostátních
mapového dn.a bud'e z,ajišťov,ánazař,az,ením většířídících a plánovacích aktů. U těchto mapových děl
ho p·oČotIU
méllPových listů do kria,tšnho cylklu ,aktlU,a- se nepředpolkládá jejich cylklická údržba ani rozšilizace. Tím isezvýší kv,aUtla i alMlllálnost navazuřování v distribuční síti resortu.
jících odvětvových t'ematiclkých a účo8lový1chmaV současné době pro nárůst výkonů v této oblaspových d,ě1>,na1př. mapy bonitov,aných Ipůdně ,ekoti resort nemá potřebné výrobní Ikapacity ani techlogi'ckých jeidnotelk v mělříltlku 1: 5000. Tvorba a
nické a technologické vybavení. Uvedený problém
obnOlVa odv1MIVovýchtemaHclkýoClh mapových děl:
bude řešen j]koly techniclkého rozvoje, obnovou
na 'podlkl:adě státního mapov'élho dílla budou re'alía rozšířením resortní výrobní základny i racionál:DOványnla zákl.adě společ1ens,ky zdůvodněnÝ'c'h poní organizací a mezi resortní dělbou práce.
žad,avlků ústř'Hdnfc'h orgánů ČSR a ČSSR ;a ISoMeStandardizace
geografic'kého
názvosloví
bude
dem na 'Stáv1ajicí ·a 'potřebné Ik,artogr1afické a po'V součinnosti
se SÚGK legislativně řešena s Geol'ygr.afic1kéIk,apacity.
gr,afiokým Ú'st.aIV,em
ČSA:V.
CHem slPoliUprffce ČÚGK, SÚGK a FMNO v období le't 1986-1990 jle zlkv:aUtnita zef,ekťivnit plnění
:plánovaných úlkol,ů resortů a vytvoř'it :podm.ínlky
la) Státní
a odvět'vová
d'íla
střledIIIí c h ,a m a I Ý c h měří t e k pro pot ř le- pro společnou tvorbu ,a obnovu map s,toodní'ch měřrtlHk vČletlI1ě nové
gener,ace
ZM 1 :50 000,
by nálrodního
hospodářství
1 : 100 000 .a 1: 200 000 s lpostupným IkooroinovaV obdoibí 8. ,a 9. pětnetlklY půjd,e o dolkončlení tvorným využItím automatizlac'8.
by ia 1. vydání souboru 'stá'tních majpolVých děl, kte'Po ,rocH 1990 bud,e r'e.al'ízována Ipositupná ,autoré jsou výsledkem IVl,alstníoinnosti TelSlor'tIUnebo
m:atizace
teohnologický'ch proce1sů :1JvO'rbyla obnovýsl1e,dlkemIlmoordiinov,anéčinnosti resortu s FMNO,
vy topograficlkých ;a 'zálkladních map stllednklh
MLVH ČSR, MV 'ČSR, SK VTI'R, ČK VTlR, SÚGK,
měří1telk, resp. i mal'ých měřílt,elk s IVyužitím MVTS
a o postupnou realiz,aci 'jejich cykl'ic!ké obnovy.
GSSS.
'
Další vývojbudoe lupřesňován podle rozvíj,ejídch
b) K ,a r t o g r a f i ,ck á d íl ,a 'P r o š,k 'OI y, ,veso8 potřo8b národního
hospodář,s,tví, obr,any ,státu
ř1ejnost
a ,ex'p'ort
,a v závislosti ,na realiz,aci 'výsliedlků MVTS GSSS
p1ři vývoji autmnatiZlace tvorby
a obnovy map
Ediční činnost v obl:asti Ik,artogr,afických dělp-ro
střo8dníclh,a malýic'b měřHek.
výiulk'u na 'šlkolách bUld,e zaměřena n.a ďokonč,ení
soulbofIU školních 'kmtogr.aficlký'ch 'pomůcelk. V 'roR,ozhodující cinnost v oblla'Sti z,ahezpeč1ení map
pro hospodá1řslko1u výst,avbu bfud'ezamě~ena
na
ce 1989bud'e zlahájelI10 vydávání nového Slkolního
zeměnJi'sué'ho atI.a1suIsvěta. V ,návaznOSti na IVydání
tvo[''bu, ohnovu ,a vydáván'í Zálkliadních map ČSR
tohoto titlUllUbfud,e SÚGK přip'f.a'Ven v létech 1990
(dál1e ZM) 1: 10 000 a 1: 25 000. Tvor1Jla ZM
,až 1991 zeměpisný ,a'tl'as pro stř,ední 'Stupeň š,kol
1 : 10 000 n.aúzemí
ČSR bude dolkonč'elI1a v roce
1988. Z oellkového počtIU mapových listů ZM a v lét,Hch 1991-1992 Ziajišt1ěnov GKP Pr:a,ha, n. p.,
i:e1hoo
vydání v česlkém jlazyce. Podl,e požadalV,ktl.MS
1 : 25 000 bud:e IVroce 1990 z:pr,acováno 56 % ,a zbýv.ajíd podl1e záv,ěrů, Ikteré budou v olbdobí 9. ipělN- ČSR bude dále zabeZipečeno zp1"a colVání:a IVydání
le,tlky ,přijlaty k d,atabázovému systému Infoflffi,ač- Ikar'tograficlkýchpubl1lk,ací !pro politiclkou ,a Ideovou výchovlll na škol,ách la vyldáv,ání uČiebnk z olbonnho SOUhOflllmap střednkh
mě,řít8lk AISGK. S 'círu g,eodézi,ea k,artogr1afi,e pro 'stlledlI1í ,a vYlsolké
l'81mposlky'tov,a'talk:tuální linformaoe IVmapách bude i nadále prováděna -jejich postupná obnova.
šlkolY·
Obnova a vydávání id,al1šfclh,státníoh malpovýclh děl
Pro pott,eby veřejnosti 'bud,e stáv,ajíd sortlment
(M-a1p,a
Ikr,ajů ČSR, Ad!mini'strativní malp,a ČSSR, makiartog"r,afkký'ch děl obOhacen řadou nových 11py sprá'vlI1.ího rozděllHní ČSSR ,a kl,ady listů map)
tulů. Bud'e dOlkončeno 'Vvd,ání ledioe Poznáváme
bude zajišťováno v souladu s potřebamI národnísvět. l8Id!ce Au,tomap ICSSR 1: 200 000 a Idále Poho hospodářství. Sortiment těchto map byl rozšíznáváme Ce!skoslOlvensko 1: 200 000 a zpraeoválTlÍ
řen Mapami okresů ČSR.
'a vYldání nového Au'f1o'atlla,su
ČSSR 1 : 200000 a Ve,lkého atlasu svět:a v koedici s MLR. USipnk,oj,o,válnÍ
Potřeby jednotlivých odvětví národního hospodářství budou v koordinaci se státními mapovými
:pot'řeb veř'ej1n1ostireedkemI 'a vydáním nových tIdílv řešeny obnovou a vydáváním odvětvových tetu~ů bude ,Zlabe1zpečoVlá'nopodle průzkumu n. ,p.
maticlkých mapových děl rVodohospodářslká mapa
Knižní ve'llkoobchod. S využitím výsled:kú spoluČSSR. Silniční mapa ČSSR. Silniční mapa krajů
pTác,e GSSS a v'e spoluprácI 'Se S'lo'venSlkou kartoČSR, Mapa zálkladních sídelních jednotek ČSSR, grafií bude pro,veldelu prú7lkum odbvtu pro obnoPřehled výškové sítě a Čs. jednotná nIvelační síť
velI1é vydání Mapy světla 1: 2 500 000, a připravoI.-III. řádu).
vaně vydánI Atlasu RVHP.
c)

Státní
mapová
'díl,a
t ,e m.a t i c 'k á m·a 'Po vád

,a odvětlVová
í 1,a 1: 5 O O O

1
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K ziaibe~pečení iÚ1kolůna úselku vývozu IkHrtogra':
fických děl do soci,ali'sticlkých a nesocialístic!kých
zemí v období 8. IpětHetky zajistí Geod,etic!ký .aklartograficlký 'podnik v Praze rozšlí:ření nabídlky nejméně jedním nosným 'ti'tulem ,s možností j,azylkový'ch mutlací ,a dlalšími ti1:tulydrobnélho sortimentlU.
Dlouhod obá op:at~ení hudolU vycházet z resortní
Ikoncepce ,eXJpo'r'tlU
v části k,ar'tografic1kých ,a polygr,Q.fických ipr1ací, na níž sepodni'k podílí.
Tislk a Iknih.ařslké ~pr'acování Ik,ar.tograficlkých
děl pro školy, v'Břejnost ,a expoTt blUdou zhrlUba
z poloviny zajišťovány vkooper.acích
IS mimOresortními organizacemi
do zahájení provozu nové
polygrafické a Iknihařské základny v Sedlčanech.
Tato rr<:apacita dále umožní zabezpečit potřeby na
tomto úselku v množství podle požadavků odběratelů. Pro výraznější zvýšení objemu kartograficlké
'produkce bude nutno rozšířit dosavadní redakční,
sestavitelslké a kartografické
Ikapacity Geodeticlkého' a kartografického
podniku v Praze.

plňlk.avých informací .o vlastnícíoch bude ,dál'e průběžně udržo'ván, ve výj'imečných přílp,adech blUde
rozšířen na celá úz,emí -oIkresů, v Ikterých byl SJubr1egis1trověřován. S ohledem k upřesňujícím požad:a1vkům státní správy na obsahovou náplň ,pořiz,ov.a:ných lalUtomatizov,aných 'výstupů la k ně,kterým
spe:cific1kým problémům Ivedení 'právních vztahů
Ik nemovitostem budou vytvořeny optimáLní piodmínlky Ik .autormatiz,aci i na tomto úselklUčinnosti
v EN ia v obIas.u 'P'0slkytov,aných 'SllUŽHb.až v průběhu 9. 'pětilo8't1ky.
Systém EN budO'vaný na datlabázovém systému
blude IpriQIp.ajováns bází dat ZMVM, DOŽ umožní
ši'rši vlarilanitní Ivyuž~tí údajů EN la j1ej'ich z'kvlalitnění. Údržba pozemkových map vyhoto'vený'ch ,na
pr'incipu ZMVM bud,e rprO'váděna pTůM'žnou ,alU'tomlatiz,nvanou ,alktuialízlacf čísel'ných výs.Ile1d'kůZMVM
souč,asně os grafickou údržbolU pollohoolpisnélho obsahu pozemlkový'ch map ved:ených na PET fóliích
a pře1hled'u čísel hodů. Graficlké zobraz'ení pozemkových map Ina PET fóľiích burd,e obno'vováno
s ohl1ed-em k rozsahru změn v ,obs'whu m,apy, č'Ít,elnosti ,a reprlQgrlafické schlDpnosti z nich pOřizov,a't
kOlpi,e,pro potřebu veřeju.asti. 'PosÍlu'pně bude pTO
potř,eby 'SlUmaTiZiaoese1kt1orových přehledů 'realizována stlabiIizace výmě'r územních cellků.

Evidence nemO'vi'tostí (dMe EN) blUde oobsahově
IUlsmě'rňována v souliadlU s rozvojem s,polečnosti
a ří'Z,eníSltátu. V zálkIadních :hl,edisoCÍc'hzabezpečí
zejména obj:elktilvní IÚJdiajepro ,ocihor,alllUa vYlUžiití
Významným cílem je sttabilizlélce obs,ahlU EN. Do
z.eměděllského ,a lesního půdního fondlU, ,pro ochr,adoby novel1yprávních
nOťiem EN dojde Ik díľčímu
nlU,soci,alisticlkého
spole,č,en:slkého 'vllastnictví ,a rozšíření .obsahů, a ,to v náv,aznosti n.a vydlalllé
osobní'h1()vI.astnictví občanů.
obecně závazné předpiis,y Ik ochr·aně půdního f,ondlu la přírody ,apod.
Dal'ší z[kv,al1itnění, r:aciona!'iz:aoe ,a posHeni spo'loečens1kéfunkce EN !vyžaduj'e novlelí'zovlat její záPro potřeby zai:ntHreso1vianých orgánů a organi'kliadní právlllí normY,a tOp'~edeV'ším právní záv:azzlací
budiQIuvyhotovov,ány 'SIUmariz.ační údajoe z EN.
nost obnovy mě,řiclkého lop'erátlUEN tvorbolU ZMVM,
Ro~bOT
změn 'v půdním fondlU burd,e zpr,acováiván
úpravu čl'(Jnění druhlU IPozemků podl'e souč,aSlných
v ISlouč1illinostis příslušnými orgány národních výpotřeb státního řízení a rpláno1vání ,pNsllUšných odvětví nárDdnfho hO's,podá1řstv;í,zpř1esnění zp,ů1sobu borlI, přič'emž bude v'y'lužito v,azeb 'nla AIS národních výborů. Budou hledány racionální. způsoby
evidence 'p'rávní,ch v2Jt,alhů .a zj,ednodlUšení .admizp,raclQlvání rozborů změn v nových kvalitativních
nistrativní
náročnosti oh!oašO'vání la vedení změn
ulkazat,ellí,ch
zemědělslkélh.a půdní'h,o fondu v rámci
o nemovitostech.
Novella Iprávních norem EN bude
ATSná'todních
'výborů.
při1pravována ,vobdobí 8.pěltí1et'ky.
Bud,e ro'vněž nlUtné ,řešit v dohodě s pří'slušnými ,'milnister'8it1vy .a Ú'středním'i ,orgány postlUlP při
nedodržO'vání odpověldnosti lUživlatlelů ia vI.astnílků
nemovi'tostí 'za ohllašování změn ,a 'stanovit závazné integrační Iklíče pro in tegr,a ci AISGK s Ddv'ětvovými informačními systémy.
Sběr informací pro vedení EN bude nadále řešen přezlkoumáváním
souladu EN se skutečným
stavem s využitím letecrr<:ýchměřických a prů~kuroových snímlků. Významný zdroj informací pro
údržbu' ENtvoří' geometrické plány a dokumentace slkuteč,ného prDvedení staveb pro údržbu další'ch pr~ků' polohopisu ZMVM.

'Rozv·oj zpracování informací EN bude zabezpečen IPostupným převodem inflormačních sou:blO'rů
EN na ,výpočetní ItechniklU 'org1a:niz.ací resO'rtIU ipři
obměně souč,asný'ch Ipočítlačů ,a operiativnějším poř'iz.ování:m ,a 'j)'ř,elno'semV'stlU'pníchmédií o změnách
v EN mezii stře1dis'ky ge1odézi;e IV okres,ech ,a výpoče'tním centrem v 'kr,aj'i. Po přiechodnou d·obu budle
'vIalstní alktual'i~aoCeEN z.abez1pečová,na na ,centr,álním resortním 'počít,ači v GKP Pr:ah.a. Rlaci,onaliZlaoe práoe na úseklU téůo činnosti bud,e sleod.ovlatrozvoj poslkY1tov,a1nýc'h
inform:ací z EN IS :vý'hledovým
vedelním 'tnfolrmačnklh sOlUhorů EN AISGK přímo
na úrovni olkresů.

VevicI.enc! právních vzt:a:hů iknemovit.o'stem 00d.O\uprováděny běžné zápisy vzni'klé z,e změn vl,asltnickýcn ''vzt,ahUa ~.postU!pné'ho řlešení nedDllo~enýc'h ,nebO dopoSJud n,edořešených, porávních \7ztlahů. ZiíSJad,nízniě,ii.a 'V slystému vedení ,evidence ,poz!ernJkův,e' v1.8's,bÍi'ict,vřobč:anů.,a lužívaných socilaliistF6kým'iďorg,ahíz,a,c,eirú je podnIJněnaz.měnolU· zákllardníc'b IPrávních norem; 'založ1ený ISlubr,egist,r'do-

Technická pomoc resortu bude pos,kytnruta MZVž
ČSR Ipři z,avádě:ní 'výsl'ed'ků nové bonit-ace půdy do
p'r1axe. Inf.ormace pro Tozlh>odovací činnost orgánů
ochr,anv země,dě1oslkého půdního f,ondu budolU IPIQslkytoivány lve f.ormě evidenčních úrdlajů s 'lJím,žoe
do'savla,dlllí Ú'd,aje boni.tní'Gh třírdbýv:alé'hro paozelill!ko'vého kiat,astru budolU 'nahrazen,y Ikód,em bonitoVané půdně lelk'ologic'ké jednloltky.

1988/64

Geodetickt a kartografický obzor
ročník 34/76, 1988, číslo 3
65

plánů, TMM a ZMZ v úzké spolupráci
a MS ČSR.
VyšŠií ,efeiktivnosti pr,ací v in~enyrslké geodézii bud'8 dOSaželllo .apI'i'k.ací vý'Zlkumu. MVTS GSSS budie
z,alffiěĎe'naipřede'všílffi na vývoj .automatliz.o:v:aných
inf'olrmlačně-měřiclkych sys'témů 1l'rovoz o'v,anych j,aderných elleiktráren, na vý'voj .a zdolkonalolvání
·technologií inženýr'Slko-g,eo'detického z.abezpe1č,elllí
'průmyslových 'sŤialveb,a Ivyužití met!od inželllý1rslké
geodézie pN .automatizov,aném proJelktování ,a ,evidenci Ipodzemních IV'8de'llí.Rozvoj vědy ,a t,echnilky
blude .aplilkován na nové uplatnění geodetic'kých
metod a ipoz·emní fotogr.ammetrie v ín'V'8stičn:í 'vyst1avbě, v Ip.a!ivoenergeticlké 'zálklladlllě,tě'žJkém stroj,í,r,enství la v dopravě. V této obl'asti buídeme :postupovlat IkOoordino:vaněs vysokými šlkol,ami.

s ČK VTlR

Na úseku Le:tJec-kéhosběru dat se p'ř'edpookládá dobudování Ikompl'eXlnítechniaké základny vč.etně 18tadlových l,ahor,atoří s vysolkým dostupem V>8složkách FMNO, což umožnJí uls:pokojoiV.at p'r:alk,ficlky
vš'e1chiny pož,aďav1ky uži:v.ateltů ,a .podst.a1lmě rOZivinOlut 'P'rlolvozníčinnost. Dál,e s,e počítá 'S rozšířením
s:p,elktr,álníihozmběru lletHckého d,állkového ,průzlkumu vč,etně v.yuŽttí tel'evizmíiho 'Vid'eosystému ,a
s dalším zlvýš:ením j>8h.ooper.ativnosti vČlertněmonitoroválllí vybr.aných oMastí la jl8'Vů.
Na úselki.l Ikosmiclkého sběru d.al1se očekává záS rozvoj,em ,autlomlatizace .a r.acionaNzlace práce
sad'n:í z,výšení joeho frekvernce i 0lPerativnosti ve
vzt,aihu k c·ellému území ČSSR .a s možnolstí moniv j'illlých ob1astech g'8odeUekých ,a Ikartogr.afilc'kých
torování 'v>8lJkIolPlošný'C'h
·a dynamicky S>8"Jyvíj<ej'ípr,ad resortu budou vol'né Ikapacity Ivyužity pro
c,Ích j,e1vůla prognóZJQ:vání j<eji,chvývoj,e. RozhoduzvyŠiují'cí se 'pož.ad,avlkyna prác.e v inženýrské geojící význam se:lJde přilkLádáč.astým d·odávlk,ám so:déZJii. Tato obl'alst činnosti se zejména v 10. pětivětslkýc'h ,kosmických sntmJků ČSSR s mimořádně
l<etce stane r·ozhoduj1ícím zdrojem nárůstu vý'kovÝ'solkou rozlišovací ,schopností .a mOŽlllostí využití
nů pro vnější odběratel'e.
Ikosmických info·rmací, n;aJpř. z družic SPOT.
Organizace resortu budou ,přednostně z.ahezpeNa úseiku zpraoovéÍJní la illlteT'Pr8ltac:eprůzlkuinočov,at prováděníinZíelllýrSlko-geodetických
p'r.ací 'při
vých
d:atbud,e další roz,voj :spočí,v,at 'V>8zdokonabudování jadelr'ných lel'8lktrár.e:n, rozšii'řování p,ail'ivoe:nergetidké zálk1a!dny, 'při výstavbě měisitslkÝ'ch lování ,anal,ogových i digitáll,ních me:tod, přIčemž
se ·V uživ.at:el'slké sféře 'pl'ed pOlklládá v,e druhé 'posídllišť, dOlPr.avní sítě, vel.kýc'h me!liorační'ch la voloV'i'llě
80. l,et ještě p'řeva~jící
záj,elm :0 výstupy
dohospodářslkých děl, pod'zemnk'h ilnv1esUcla ,ostatních invlestičních lalkcí státníh<opl.ánu rozvoje :ná- ',analolgový'ch metod, z:a'tímco v 90. letech narůlsťarodního hospodářství.
Funlkce od,p,o'Věldných ge1o- jící podíl digitálních metod.
Trvale rostoucí význam budou mít aplikace DPZ
detů bud,e z,aj>išťována u r,ozsá'hlých stav,eb ná<ročných lua ,ge·odetic'ké práC'e a na tě·ch inve:stiČlních v oblasti odhalování a využívání přírodních zdrojů
.alkcích, 'které rozhodujícím způsobem ovlirvňují ialk- a také v oblasti kontroly a ochrany životního protuál'nO'st obs,aihu stáitních maJpových děl "Jeliky'cih středí. Výrazně bude posílena orientace na resortní aplikace DPZ.
měřít<elk. Podle ,kapacttních možností bude v rámci
dod.avlatel'slko-odběratehlkých
vZltoahů po'slkytnut'a
S rozvojem odvětvových aplikací se základna výgeodetická činnost nla zlalkládání Ikatastru 'pO'dzem- vojové i provozní činnosti rozšíří i mimo resort
ních vedení v ná1viazlnostina DTMM. V sou"Jilslos:ti ČÚGK a bude zahrnovat Slovenské středisko dálkos rost·oucí ·spolleČ<enslkouIpotřebou .na zlajišťo'vání
vého průzkumu Země zřízené v resortu SÚGK a dalatypic1kých pr,ací !budou některé org.ani.z,ace reso'rší resortní pracoviště pro DPZ zřízená v hlavních
tu specializovány s celostátní .působností. Speciáluživatelských resortech (zemědělství, kultura, geoním geodetickým složkám v těch odvětvích, kde
logie). Je však třeba důsledněji zabezpečovat v rámcharakter
geodetických
prací, potřeba speciální
ci pověření ČÚGK vládou ČSSR, aby jejich zřizovápřístrojové techniky, kvalifikace pracovníků, bezní, vymezování jejich náplně i jejich zabezpečování
pečnost a ochrana zdraví při práci se stává trvatechnikou a aerokosmickými materiály bylo koorlóu a nedílnou součástí provozu a výroby, poskytdinováno v působnosti Koordinační rady pro dálne resort pódle možností spolupráci ve vědeckovýkový průzkum Země při vládě ČSSR.
zkuml1é Základně.
Rozvoj DPZ v r,esortu ČÚGK se 'bud,e 'V>8
sl'8'dov.aném :období .lliadál:e opí'r.at o tělsnolU spolupráci Ise
Ulol'atnělní metod inženýrSké geodézi,e v různých
So!větským svaz:em z,ejlména "J obLasti ko:smiclkého
od:vě'tvk'h národni1ho 'hospodářství "Jyža'druj,evzhllesběru d,at ,a zp,racování Jeho výsledlků. V této soudem Ik speciHclkýmpodmínkách
j,ejich pr(wádě'n:í
re.aIiz.ov,at úzlkou 's!P'HCi
allizJaci ,aúči:nllioru mezí,r,e- 'činnosti bude resort též zabezpHčov,ait realiz:aci
'ČIS. :podílu Illa Iplnění mezivlládní Dohody .0 spolusortní koordIn.aci. V činnosti Mezi'r,e'so:rtní awordiIPráci ČSSR a SSSR v obliasti DPZ z IkolSmu,z :rolku
n:ačlllíkomise la Krajlslkých koordinačních
Ikomisí
1978 .a jii IkonlkretimjÍ:CÍch Iprogramů spolupráce
bude třeba pravidelně projednávat nejen požadavUlaj<ednotltvé pěti1:etlky. Vl8dl,etoho se počítá s rozky na zabezpečení těchto prací, ale i potřebu
šířením ,a 'prohloubením mezi:národ'ní ,spolupráce
sjednotit dováželnou pří'stJr0Í'Qivou'te'chnilku s cílem
n.a úselku vývojoe nový'ch lapllikací DPZ, Ikte1rá b1U'd:e
zabezpečit jednotný servis. Dále ootřeby na nové
orilentOlvána í In,a gieodeNc'ké služby d:a,lších 'zemí,
pracovníky a uplatnění oožadavků na nábor ucha:lJejména NDR, PLR a MLR. Podle potřeby bude
zečů o studium na vvsokých a středních školách.
rozvíj'en,a spollupr,áce 'V oblasti DPZ též s příslušRacionalizace provádění geodetických prací v inIllými mez,inárodními ,org,ani:aaoerni a 1518 západ'l1IÍvesťční výstavbě vyžaduje koordinovanou veškemi kosmiclkými agenturami.
rou měřickou činnost pro tvorbu geometrickfch
1
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Údaju AISGK bude v resortu využito k racionalizaci poslkyltová'ní 'inf'ormačních s!Ju~eb z dolku""
mellltO'v,aných fondu, ,při údržbě ,ff obnově státních:
Ro~sá:hlé doklUmentační fondy ,r,esortlll, jejich roz'mlapových děl s 'Využitím automatiz:ov.ané !kr'esby
tříšltěnost a sp,01'8č,enslká potřeba ,operativních výIv libo)\Tolném měřlítkua zájmové obl,a.sti , při vedestu:pu1si vyžád,alia budovat informačIl!í SI}"stém_geoní EN la slllm!arizačních pr1acrech a p'ři zíslká:váIl!íindézie a kartografie. Ve smyslu usnesení vlády CSSR formací z odv'ě,tJvový'ch AIS. AISGK ovVirvní činnost
č. 20 z roku 1973, v rámc'i Ikterého byl r,ealizován
'části slt.átní 'sp'rávy ,a hOSpodářské čin.nosti, např.
racionální
systém evidence nemovitostí",
byla
l1'z,e-mlněorientov,ané
infor'maiční systémy, pláno~ředevším vyřešena problematika informací o nevání, Iproj.elkitováI1!ía.rlelaliz,aciú:oemnÍIC'h~ffiiěna inmovitoste1clh a pudním fondlll, vČielmě,allltomat'iZJacre 'V,e,stiční v'0stav'blll, ř,eš,ení ochr:any životníh,o p'rona tomto úselklll. .Uv,edeným Zlpusobem na'plIllěné
's'třledí ,atd. Integrace mez'i AIS bude zlajištěna dousnesení vlá,dy se 'V pru!bEíhllldaľšílho rvý'Voj'ená'hodnutými integr,aČtními 'klliči.
rodního
hospodářství
ukazuje
jako nedostatečNa úrovni cerrtr,a budolll z AISGK pořizovány
né, zejména na úseku zebezpečení lokalizač~ích
vý'stIL1IPlY
celostá)tního IVýznamlllpro p,oH.'eby str,ainformací. Jak vyplynulo z usnesení vlády CSR
niclkých ,a s,tátnÍ'ch oorgánu. Převá2íná část ,.AI'SG.K
č. 30 z roku 1986 ke zprávě o zabezpečení
'bude rvedena na výpočetní t,echnioe v úrovnI Ikr,ale
úkolu při vytváření a realizaci AIS NV v ČSR
s ,cHo'výmř'eš,ooím AIS vést v ,místoě soustředě~éa jeho dalším rozvoji, je i na úseku lokalizač'hlo rlllt'i'nního využívání, s piíihlédnutím 'ke spravních informací
informačního
systému geodézie
cov'ství 'souboru záklladních bodových polí a map
,a Ikartogr,afi.e do bllldoucrna p:ožaďován iautlom,a1Ji- 'stř,edních měřítek.
začními prostř,eid!ky ovI:adlatellný výstup. V souliadlll
s'e záv'ěry XII. Ikonfe'renc,e GSSS ,a ,podlie posl,eídních rvýsledku mezináTodní Sipollll'práce GSSS 'blllde
přistolUlP'eno Ik vytrváření AISGK v tomto obsahlll:
Roeal'iz:ací hlia'vní'ch úlkolu dlouhodobého
'I'ozIVoj<e
a 1 Info'rmační soubor zákllard;nkh bodových ,polí,
goeodetic'kých akoartografický,ch
prlací ,a výlroJjku
jehož bud,ování bude probíhat V lletech 1988
Ik!artografi1clké ,polygr.afie bI\lod.edos'a'ž'eno Ikv,aľita,až 1995,
Ťi,vně vyšší úrovně od'borné'ho pro1vá,dění pr,ad rve
bl Informační soubor evidence nemovitostí, jehož
výrobním pT,oc,esrua ve využití výsl'edlku čj,nnos~i
obsah bude do roku 1990 sjednocen s obsa'ruašehoo r,elSorrtlllv ruzných potřelbá.ch národního
hem v SSR a v dalším období rozšířen, v do'hospo d ál:íství.
'hodě s Ipří'sllllšnýlrni ústředními orgány, o doS ohledoemk sOIllc.asným obUžím v mod:erniz.acl
pl'ňlkové info,rmaoe o vla'stnících,
m;aterilálnět,ec'hniclké zállťllaJdnyho:Slpodářsikých QiI'c 1 Informační soubor lokalizace (ISL), který buganiz,ací reEor'tlll je z,a'beZlpeČleníhlavních úlkolu
d'e obsahorvat údaj,e o gllobální llok,ali'zaci piros'p·odmi1něno dů,slleodným lIl,slkut!8'čněnílIll přeměn
torových j'e1dnot'elka obj'eiktu, rvyjladřující v .souv hospodářs:koé:m mec'hoanislmrupodI'e lIl,snes:ení7. Z'ař.ad1n'idch jejIch p'rostQlrov'OIll,polohlll. Pro spos8Idání ÚV KSČ ,a řie.šoe-nímodvětvových s,pecif'i'k
l'ečenslky výz'll,amné ia elkonomicky zduvodnitelIV nových lekonom'i-c'k,ýchpodmí'nlkálch.
'nJé úZlelm'íbI\lde oOlbs:alhov:at
podrobnolll llolk,allizaVY'tY'čoe-né
h1oa:vnQ
(ukolymvně'ž vyžiadují pllně vyci, vyj:adřujkí v souř,adnicích umíst,ění obÍ'elkužít výrobní, 'vě,d,e.ckotH1chni,c'kýa druchovní pot,ellltu, jejich tvJar ,a rozm1ě'ry, ,a IIlmož'ňllljí.cíj,ejich
'ciál, Ik,terý byl :v předchozím obdobípracovnuky
zobrazení na úrovni podrobností Zálkladní mar,e'sortu vY'tvoř1en.a 'kterým 'VsOlllč:a'snédobě dispopy :velikého měřítka. ISL je zakládán sOlllbě'žně
nuj18 me.
.
s tvorbou Z,álklad'ní mapy vellkiélho měří'tlk,a v di, VoedeníČÚGK 2'J\T'eřejněním zlkráceného
znění
gitální formě, ,
\hllavnkh úlkolů dlou'hodobélhoo TOZ,V:Oj:e
geodeticd) Informační soubor map středního měřítka, kteIkých ,a ,k.artogr,aficlkých pr:ací a vÝ'roblku Ikarto'rý fJ:mdeobSlahov,at úod.aj,eo ,záklladrních a tojpOgrlafii'clképoly:g!r1afi,e dárvá ,všem pracovní,kům r'egr:afLc'ký'ch ma'pách stř,edního měřítka. Postupsortu možnost 'se s těmito úkol')' sl8'ZIlllámita jejich
né zalkM/dání s,e př1edp.olkládá od r. 1990 v zácílová řeš,ení 'proslazorv'élJtv lkiaždodenní pr,axi.
rvisllosťi na ,ťvorbě Zálkl'adnkh mla1pČSSR stlřednlclh měřít'elk.
Do 'redla'koe došlo: 5. 1. 1988
8. Automatizovaný informační
a kartografie [AISGK)

systém

geodézie

l
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Změny tíhového pole v prostoru přečer ..
pávací vodní elektrárny Čierny Váh a je..
jich možný vliv na výsledky opakovaných
geodetických měření
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pilířům je na návodních svazích asi 3 mm v poloze
a 2 mm ve výšce, na dně 1 mm v poloze a 3 mm ve
výšce.

Přečerpávací
vodní elektrárny
patří k významným
zdrojům elektrické energie. Zpravidla obsahují dvě
vodní nádrže s dostatečně velkým výškovým rozdílem,
3. Určení poruchového potenciálu vodních hmot a změn
které jsou vzájemně propojeny přivaděči. Pracovní
tížnicových odchylek
režim elektrárny se řídí pokyny centrálního energetic.
kého dispečinku. Při přebytku elektrické energie, zpra·
Element vodní hmoty dm vyvolá v bodě Q ve vzdálevidla v nočních hodinách, se voda z dolní nádrže
nosti r poruchový potenciál
přečerpává do horní, kde se akumuluje. V případě
dm
potřeby, hlavně v době energetických špiček, se voda
dT(Q) = k -,
(1)
z horní nádrže vypouští a využívá se její potenciální
r
energie.
kde k = 6,673.10-11 kg-l m3 S-2 je gravitační konstanPřemísťování vodních hmot vyvolává změny tíhové·
ta. Uvažujme pravoúhlou soustavu souřadnic x, y, z
ho pole v okolí obou nádrží. Dochází přitom ke krátkos osou z rovnoběžnou se směrem normály k elipsoidu
dobým lokálním deformacím hladinových ploch, které
ve zvoleném výchozím bodě. Kladný směr osy z nechť
se projevují zdánlivými změnami souřadnic měřických
.
směřuje dovnitř Země. Pak vzdálenost
a kontrolních bodů, dočasnými změnami tížnicových
odchylek v těchto bodech a v důsledku pružných
deformací dna přehrady tlakem vody dochází ke skutečným změnám polohy bodů v prostoru.
Celkový poruchový potenciál T(Q) vyvolaný přírůst.
V rámci technicko- bezpečnostního
dozoru provádí
kem (úbytkem) vody v nádrži o hmotnosti LIM a objese mj. opakovaná geodetická měření za účelem sledová·
mu LIV je dán výrazem
ní stability jednotlivých
celků vodního díla a jejich
dm
částí, jakož i určování jejich polohových, výškových
T(Q)=k
S
--=
.dM
r
a tvarových změn.
Na příkladu horní nádrže přečerpávací vodní elekk S
dx dy dz
(3)
trárny Čierny Váh je dále proveden odhad vlivu přesu= Cf.dV [(x _Q)2
(y _ YQ)2
(z _ ZQ)2]1/2 '
nu vodních hmot na výsledky opakovaných geodetických měření. Nádrž má tvar nepravidelného čtyřúhelkde hustota Cf = 1000 kg m-3• Numerický výpočet
níka o maximálních rozměrech 500 X 450 m (obr. 1, integrálu (3) můžeme provést např. tak, že jej nahra2, 5, 6). Nadmořská výška dna je 1134 m, maximální
díme součtem účinků n elementárních těles, omezených
výška hladiny dosahuje 1160 m. Užitečný objem nádrhladinami Zl' Z2 a rovinami rovnoběžnými se souřadže je asi 3,7 . 106 m3• Převýšení horní nádrže nad dolní
nými rovinami zOx a zOy. Hmotnost těchto těles si
je 430 m.
myslíme soustředěnou v jejich těžišti. Vzorec pro numerický výpočet má pak tvar

+

2. Geodetická měření na PVE Cierny Váh

T(Q)

Základ pro geodetická měření tvoří 8 polygonových
bodů, stabilizovaných
na rostlé skále v okolí nádrže
[1]. Na obr. 1, 2, 6 jsou některé z nich vyznačeny
dvojitými kroužky. Na koruně a lavičkách zemlú hráze
jsou osazeny sdružené kontrolní body (plné kroužky
na obr. 1, 2, 6). Na okrajích koruny hráze jsou stabilizovány měřické pilíře, vyznačené na obr. 1, 2, 6 čísly
1-10. Výšky všech uvedených bodů se určují velmi
přesnou nivelací, jejíž přesnost je charakterizována
střední chybou mo =--0 ± 0,35 mm. Poloha kontrolních
bodů se určuje rajony z polygonových bodů s přesností
lepší než 3 mm v příčném a 10 mm v podélném směru.
V návodních svazích a na dně nádrže jsou stabilizovány další kontrolní body. Jejich poloha a výška se
určují metodou protínání vpřed, resp. trigonometrickým měřením výšek, ze 3 měřických pilířŮ. Přesnost
určení těchto kontrolních bodů vzhledem k měřickým

n

=

+ (Yi

+

kCf ~
i=l

-

+

Llm;{[(xi -

XQ)2

+ (Zi -

ZQ)2]1/2,

YQ)2

(4)

kde Xi' Yi, Zi jsou souřadnice těžiště i-tého elementárního tělesa. Praktický výpočet poruchového potenciálu
byl proveden v 97 bodech včetně většiny kontrolních
bodů na koruně a lavičkách hráze a všech měřických
pilířů pro výšku vodní hladiny 1160 m (Zl = O) a 1134
m (Z2 = 26 m), která odpovídá prázdné nádrži. Celkový
počet n = 304 obsahoval 142 celých hranolů o rozměrech 25 X 25 X 26 m a 162 hranolů v prostoru návodních svahů.
Hmotný element dm vody vyvolá v bodě Q změnu
tížni.cové odchylky dB(Q). Pro její složky ve směru os
x, y platí
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d~(Q) = _ ~ aT(Q)

g
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,
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e"k

LI~(Q) = j[(Xi -

XQ)2

Llr;(Q)
j[(Xi -

+

n

~Llrni(xi-xQ)/
g i=1
(Yi - YQ)2
(Zi -

+

ZQ)2]3/2

e"k n
=~ Llrni(Yi - YQ)/
g

XQ)2

+ (Yi -

i=1

YQ)2 +

(Zi -

ZQ)2]3/2.
(7a, b)

K výpočtu bylo použito kapesního kalkulátoru TI-59.
Dále byly vypočteny hodnoty celkc·vé změny tížnicové
odchylky
Lle(Q) = (LI~2(Q)
Llr;2(Q»l/2
(8)

+

Hodnoty
hladiny v
obr. 1. Pro
nejbližší k
uvedeny v

Při naplnění nádrže dochází k její elastické deformaci
vahou vody. Tuto deformaci určíme řešením Bousine.
sqovy úlohy, kde normálrú síla P působí na elastický
poloprostor z ~ O. Vertikální posun hraniční roviny
(v našem případě dna nádrže) je odvozen např. v [6]
a je v bodě Q vzdáleném r od působící síly P dán
výrazem
1-x2
uz(Q) =
E
P, P = rn g,
(10)

dr;(Q) = _ ~ aT(Q) ,

ay

g

Lle(Q) pro maximální změnu výšky vodní
nádrži jsou znázorněny jako vektory na
všechny měřické pilíře a polygonové body
nádrži jsou hodnoty LI~(Q), Llr;(Q), Lle(Q)
tab. 1.

:fT-

aTa(Q)
x

+

= aTa(Q) cos !X= - k d7 cOS!X,
r

kde r = (xZ
yZ)I/2, rn je hmotnost vody, x je Poissonův koeficient a E je Youngův modul pružnosti. V
našem případě je E = 83 . 109 Pa [2], x = 0,29, g =
= 9,807 m S-2.
Vzorec (10) platí přesně pro vodorovnou zatěžovanou plochu a pro případ, kdy síla P působí v 1 bodě o
souřadnicích (O, O). Pro případ působení síly na plochu
postupujeme tak, že celou plochu rozdělíme na dostatečně malé elementární obrazce a uvažujeme zatížení
v jejich těžišti. V našem případě jsme plochu dna
nádrže rozdělili souřadnicovou sítí na elementární

r

X-XQ

cos !X= --aT(Q)
ay

= aT(Q)

cos p

r

=_

k drn cosp

ar

1'2'

=

cosp

Y-YQ

r

r

,

k drn

d~(Q) = g7(x-xQ),

dr;(Q)

=

drn
gk --;;a
(y -

YQ)·
LI;

Celkovou změnu složek tížnicové odchylky obdržíme
integrací přes celý přírůstek LI V objemu vody v nádrži
LI~(Q)

=.!.... J
g

LlY

k
Llr;(Q) = g

LlY

X-XQ
r3

(1dx

dy dz,

J

Použijeme-li stejného rozdělení vodní hmoty na elementární tělesa jako při výpočtu poruchového potenciálu, obdržíme pro numerický výpočet složek LI ~(Q),
Llr;(Q) po úpravách vztahy

,111

tl@

Bod

"
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
PBI
PB6
PB7
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0,133
-0,003
-0,053
-0,158
-0,134
-0,085
0,016
0,096
0,138
0,146
0,045
-0,001
0,031

-0,081
-0,125
-0,116
-0,035
0,053
0,122
0,140
0,100
0,026
-0,029
-0,067
0,076
0,017

0,156
0,125
0,128
0,162
0,144
0,149
0,141
0,139
0,140
0,149
0,081
0,076
0,035

nádrže je mi = 16,25.106 kg. Celkový posun bodu Q
je pak dán součtem
n

uz(Q)

n

= ~ Uz.i(Q) = K ~
i= 1

mi[(xi -

XQ)2

+ (Yi-

YQ)2]-1/2.

i=l

(12)

•
c

Vzdálenost ri se vztahuje k těžišti i-tého obrazce. U
obrazců nad návodllími svahy byla zavedena korekce
ze sklonu vynásobením výrazem cos[arctg 1/2] ...:..0,9.
Výpočet posunůuzbyl
proveden v 88 bodech pro
n = 304. Výsledky jsou znázorněny formóu izočar 8
krokem 0,1 mm na obr. 2.

5. Změny tihového zrychlení
Gravitační účinek vodních hmot v bodě Q obdržíme
řešením přímé gravimetrické úlohy. Vodní hmoty mezi
rovinami Zl = konst. a Z2 = konst. nahradíme několika
modely.
V přímých úsecích návodních svahů použijeme dvoj.
rozměrného modelu. Pro výpočet gravitačního účiÍ:l1m

Obr. 2 Vertikální po~uny 1lz vyvolané zatížením dna nádrže vahou vody (v mm)
čtverce o straně 25 m. Posun bodu Q (xQ, YQ) vyvolaný
zatížením i-tého čtverce odpovídajícím sloupcem vo·
dy je pak

ri

=

[(Xi -

XQ)2

+

(Yi -

YQ)2]1/2.

Tíhové zrychlení je možné s dostatečnou přesností
považovat za konstantní v celém prostoru nádrže. Pro
výšku vodního sloupce 26 m a celý čtverec na dně
vodorovného dvojrozměrného vlákna nekonečné délky,
jehož profil má tvar polygonu o n vrcholech, odvodili
Talwani et al. [11] uzavřený vzorec. Pro bod Q v po.
čátku souřadnic je
bg(O)

= 2 ku ~
i=l

• [(Xi+1 -Xi)

(Xi+1 -

XiZi+l Xi)2

ZiXi+l

+ (Zi+1 -

(arctg Xi+! -arctg~)
Z'+l

-+

(Zi+1 -

Zi) ln (

XT+!
2
Xi

+ Zf+!
+ Zi
2

Zi)2

+

z,
)1/2]

•

V našem případě ..je profil vlákna trojúhelníkový.
Geometrické uspořádání je patrné z obr. 3. Pro obec·
nou polohu bodu Q budou ve vzorci (13) místo sou·
řadnic X, z vystupovat rozdíly X - XQ, Z - ZQ.
Nad vodorovným dnem nádrže byl gravitační úči·
nekvody nahražen účinkem n-boké horizontální vrst·
vy (n-bokého kolnlého hranolu) o mocnosti Z2-Z1'
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Bylo použito zobecněného vzorce '.talwaniho a Ewinga
[12], který odvodili Smíšek, Plančá.r a Kršák [7]. Pro
bod Q v počátku souřadnic má tvar

15g(O,
O,O) =

" I z arctg

kf1 ~

i= 1

zích přesnosti tíhového měření uvedenými gravimetry
(střední chyba určení15gjedním gravimetremjeO,1-0,2
p,m S-2).

(Yi-1 - Yi) Z2- X;{Xi_1 Yi - Xi Yi-1)
(
( 2
2
2)1/2
Z Xi-1 - Xi) Xi + Yi + z

Xi Yi-1) +
Xi-1 Y ;;- Xi Yi-1
+ + Z2)1/2 [(Xi-l - Xi)2 + (Yi-l - Yi)2]l/2
Xi)2 + (Yi-l - Yi)2]1/2 + Xi(Xi-l - Xi) + Yi(Yi-l - Yi)
Xi)2 + (Yi-l - Yi)2F/2 + Xi-1(Xi-lXi) + Yi-1(Yi-lYi) o:

_ z arctg (Yi-1 - Yi) Z2- Xi-1 (Xi-1 Yi Z(Xi-1 - Xi) (Xl-I
YT-1

+ YT + Z2)1/2[(Xi-1 + Yf-1 + Z2)1/2 [(xi-l -

(XT
(xf-1

0
1 ••

Pro obecnou polohu bodu Q nahradíme ve vzorci (14)
souřadnice x, Y rozdíly X - XQ, Y - YQ. Geometrické
uspořádání horizontální vrstvy, ohraničené množinou
bodů (Xi, Yi) je znázorněno na obr. 4. Účinek vody
v rozích nádrže byl nahražen účinkem kolmého hranolu o stejném příčném řezu, jehož těžiště bylo ztotožněno s těžištěm řezu vlákna. Výpočty byly provedeny na
kapesním kalkulátoru TI-59
s využitím programů
[8, 9]. Celkové gravitační účinky vody v prostoru
horní nádrže při Zl = O (nadmořská výška 1160 m)
a Z2 = 26 m, jsou na obr. 5 znázorněny izočarami
zkonstruovanými interpolací na základě 87 vypočtených hodnot bg.
Pro ověření vypočtených gravitačních účinků vody
bylo ve 3 bodech Ql' Q, Qs (obr. 5) zaměřeno tíhové
zrychlení při výšce vody v nádrži 1158,7 m a při
vypuštěné nádrži v srpnu 1986. Tíhové měření bylo
provedeno 2 termostatovanými
gravimetry Sharpe
č. 174 a Sodin č. 253 4-násobnou profilovou metodou
(ABABA). Vycházelo z pomocného bodu asi 1 km
vzdáleného od nádrže. Výsledky jsou sestaveny v tab.
2. Vypočtené a měřené gravitační účinky vody vykazují velmi dobrou shodu. Rozdíly jsou prakticky v me-

6. Vliv kolísání vodní hladiny v nádrži na geodetická
měření

Uvažujme, že opakované nivelační měření se provádí
při různé výšce vodní hladiny v nádrži, V systému
ortometrických výšek bude rozdíl nivelačních převýšení mezi body A, B, měřených ve dvou časových
etapách tI' t2 dán vztahem [15]
bhAB

=

TAB
VAB----UAB

=

g

VAB-I'JNAB-

UAB'

~g(Jlm S-2)

Bod

Ql
.Q2
Q3

I

měřené

+1,16
+0,92
+1,14

I

vypočtené

+1,24
+0,91
+1,23

I

rozdíl

-0,08
0,01
-0,09

Výraz (15) obsahuje skutečné vertikální pohyby VAB =
= VBVA bodů A, B, mezi měřickými etapami tI
t2• Druhý člen pravé strany rovnice (15) představuje
změnu nivelačního převýšení způsohenou deformací
hladinových ploch v bodech A, B vlivem kolísání
výšky vody. Třetí člen UAB= UB-UA je rozdíl vertikálních posunů bodů A, B v důsledku elasticity
podloží. Při odvození vztahu (15) se předpokládalo, že
slapové variace tíhového pole byly vyloučeny a vliv
kolísání hladiny spodních vod a vlhkosti půdy [13] je
zanedbatelný. Dále byly zanedbány člen 2. řádu
(-dgfg)lHB-HA),
který pro HB-HA = 250 m,
dg = 5 ,um g-2 a g ~ 9,8 m S-2 dosahuje velikosti pouze
0,05 mm, a změna ortometrické korekce mezi oběma
etapami měření.
Zvolíme-li místo bodu A nějaký bod O, který je
dostatečně vzdálen od nádrže a v němž se již změny
tíhového pole ani elastické deformace prakticky neprojeví, dostane rovnice (15) tvar

TB

bhoB = VOB----UB·
g

Obr. 5 Zrněny tíhového zrychlení 15gvyvolané gravitačním.
účinkem vody v nádrži (p,m· ,';-2)

Skutečný vertikální posun VOBbodu B vzhledem k
pevnému bodu O mezi 2 etapami měření v časech tI' t3
je roven nivelačnímu převýšení 15hOB pouze v tom
případě, když v obou etapách měření bude hladina
vody v nádrži stejně vysoko (ostatní přesuny hmot
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neuvažujeme). Potom druhý a třetí člen na pravé·"I
straně rovnic (15) a (16) budou rovny nule. Pro odhad:;
velikosti obou korekčních členů byly pro maximální
.
~ =
g
= - fJN podle rovnice (4) a elastická deformace Uz
podle rovnice (12). Hodnoty - fJN - Uz jsou ve formě
izočar s intervalem 0,1 mm znázorněny na obr. 6. Pro
body výškově zaměřené nivelací je součet obou korekcí menší než -0,8 mm. Poměr velikosti fJNfuz •
rozdíl výšek vody v nádrži vypočteny výrazy -

...:.
1/5.

Trigonometrické měření výšek se provádí z měřických
pilířů a polygonových bodů, jejichž výšky byly odvozeny geometrickou nivelací. Změna převýšení bodú
A, B, určovaného trigonometrickým způsobem z měřených délek a zenitových vzdáleností z', bude dána
výrazem [4]
fJhAB = VAB-UAB-Aits
Ait

= A~ cos a

sinz',

(17)

+ AfJ sin a

(18)

je složka tížnicové odchylky, způsobená přesuny vodních hmot mezi měřickými etapami tI a t2 v azimutu
záměry a. Předpokládáme, že korekce z refrakce byla
v obou etapách měření stejná. První a druhý člen
pravé strany rovnice (17) mají stejný význam jako
v odstavci 6.1. Velikost třetího členu odhadneme z
následujících číselných údajú: složka Ait :;;; A8 :;;; 0,2",
s sin z' = 50 m. Pak Aits sin z :;;; 0,05 mm, což je
vzhledem k přesnosti měření hodnota zanedbatelná.
Při různých výškách vodní hladiny při měření v čase
tI' t2 bude změna převýšení bodů A, B s dostatečnou
přesností rovna (jh AB = vAB - UAR, Trigonometrické
měření se provádí zpravidla při vypuštěné nádrži.
Potom výraz u AB bude nulový a trigonometricky určená převýšení budou v mezích měřických chyb rovna
skutečným vertikálním posunům bodů nádrže.
6.3 Vodorovné

směry

Korekce měřeného vodorovného směru
razem [4]
AIX

= (-A~

sin a

+ AfJ cos a)

IX'

je dána vý-

cotg z,

(l9)

kde a je azimut záměrné roviny, z je zenitová vzdálenost záměry. V našem případě bude výraz v závorkách
vždy menší než 0,2" (tab. 1), cotg z < 1, takže velikost
korekce A IX bude ve všech případech menší než je
přesnost měření vodorovných směrů.

Obr. 6 Celkové změny vlÍšek (- fJN - uz) vyvolané maximální změnou vlÍšky vody I' nádrži (mm)
na dně nádrže dosahují hodnoty (jg až 10 /-lm 8-2• Z
těchto údajů je zřejmé, že tíhové body vyšší přesnosti
je nutné volit v dostatečně velké vzdálenosti od vodních nádrží [1312) Různý stav vody v nádrži během jednotlivých
měřických etap může ovlivnit velikost rozdílu nivelačních převýšení maximálně hodnotou 0,8 mm, z čehož
větší část připadá na vrub elastické deformaci, menší
část na posuny hladinových ploch. Tento efekt lze
vyloučit početně zavedením korekcí podle rovnice (15),
nebo prováděním nivelačního měření při přibližně stejných výškách vodní hladiny.
3) Vliv změn tížnicových odchylek na výsledky opakovaných trigonometricky měřených výšek a na měření
vodorovných směrů je zanedbatelný.
Autor tímto vyjadřuje dík Ing. M. Beňákovi z VVIP
Bratislava za poskytnutí podkladů potřebných pro číselné výpočty.
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V CeskoslIO've'l1'Slkej j,e'dlllotnej nivel1ačnej
sietí
(ČSJNS) vybudovlanej v rolkoch 1939-1960
bolí
v r,ám'ci meldzinálrodnélho pr'ogr,amu ON ,a systemaUck,ej obnovy ,a modernizácie
ČSJNS ,od rolklll
1973 op,alkovane zmerané
I. rád na cel,om území ČSSR,
II. rád na úz,emí SSR la č,asť na území CSR, klde
jeho ,obnovla 'a mode1rnlzáda bud,e s:k'otl'č,enAdo
Ikonc.a 8. plHročnle,e,
časť III. rádu [l,a 'území SSR ,a CSR. V SSR bud,e
j,elho obnov:a s'k,onč-ená do konc,a 8. p'l1ťro,čnlee,
pričom v ČSR skO:ll6eni,e tejto úl,ohy bud-e po
rOlku 1990.

}ediný'm mate'riáInym
d6ikaz,om v prírode O rvylkonanej ni,velácii sú nivel:ačl11é body, označené :zn,a'čIlmm! s'tabiliz,ov,anými roznym spo's<obom, Iktorý'ch
výšlky sú rvČSSR pr'e potreby t'echnick,ej v,er,ejnosti uv,edené IV nivellačný!ch Ú!dajoch (j,ednotne uSlPorladané podfa nlvelačn'ých ťahov) a ktoré oprAvnetni záuj,emcov1,a (~tátll!e orgány a s,o'claUstie!ké
org:anl'záel,e) 5,1m6fu obj'ednať 'V
ISSR v t'eehnlelkýeh doklUmentáJciáeh (TD) K'rajslkých s'práv g'8'odézl,e ,aklar'1:ogr,afi;e ,a v Západo'Sloven:slkom k'r,aj'1 ,aj na Stredi:slkáeh: geodéz'ile
pre prI'slušný okres,
ČSR v ústr,ednej
dOiklUment.álcii Geodetického
2. SUílosť bo".io'ITČSJNS 'a možnosti ich využitia Jlrf
,a 'kartoogrlafi<ckého podni'ku
(GK'P) v P'r.ahe,
meraní posunovstávebných
objektov
n. p., a TD n. p. Geodé'Zi,e v krajoch.
Pri ON ,a systema'tick,ej ,obnove nirv'e~ačných ť,ahov
Pr'i Ibudov,anI šMtny,ch n.iv,eliačných si,etí je doI.-III. rádu s.a mood:erni:imj'e ČSJNS, ,a to ta1k z hral'e~itá t.alk <Jtázlk1apresného m8'r'anil8, ,ako ,aj st,abidi'Slk:a .aktuál1nosti výšolk bodo.v, ,alko laj vl'astného
lizáeie bodov. Ale aj spofahlivo stabilizované
boZlhustelni,a .a sJk'V.alitneni,a stalJJ'ilizácií. Okrem z'Vydy 6asom lpodlliehajú zmenám, 'S'Pooobeným r6znyčiajných st,abilizáci'í (nás'tenné na budo'vách - N;
mi v'Plyv:mi, ,alko s'Ú sezónne zmeny teploty a vlh:Ikoslti, kolí1sanie hliadiny podzemnej vody, géOllOg1ic- povrchové nivelačné Ik.ame'ne - NK; betónové z,áklady stoži,arov, ,kríže, mos.ty ,a drobné ikomuni1k:ačké a iné faktory, ktorých posobením sá výšky nivel.ač'ných bodov menila. To znamená, že k,aždá l11i- né stavby ~a zlarilad,enila - celoá slku'Pina označ,oíVlaná ako iné 'stlaibilli'zálcie - I) sa ČSJNS vo vačšej
velačná
sleť po čase zastará.
podra súčasnýeh
mier'e .dophnila slk1al1nými (S) st.albil'izá1ci'ami a podlPoznatlkov, .a Hež z hfadisk,a výskumu recentný'ch
z'emným1i niv,e,llačnými ,k,ameňmi ('PNK). Z'avi'ed1i
ve,rtJilkálnych p.a'hyhov zemsJkého povr;chu, s,a pr1eds,a nové druhy st.abHlizálcií, a to hÍIJkové stiélbHipolkladá štáltne nivellačné, si,ete op:a1kov,ane merlať
záde (HS) ,a ty~ové (Zlatík,ané) stabi'llizáde
(TS).
(opalk1ovlané nivelácie
- ON) za 20-25 rolkov.
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PodTla dot,e'r;ajší,ch skúseností :a overo,vlací'ch s'kúšolk [1] sa z hradislka stáLolsti niv,el,ačných bodov1)
;pl'n:e oSlVled'čiliS stabiliizácie [um1i:estnené v slkalných východ,och 'súvislých slkialných ú1Niarrov vys'tu'pujúcich na ,povrch) HS, TS, PNK :(za},o.ž:ené
v slk;aláoh, šrtrkoclh, štrlkopi:es,ko'ch alre\bo pi,eslkoch
- nez'vodnelllých ,a nelp,ohiylb~ivých,v :h1initop'i1esčitých la pi,e'sčitý'ch 'p5d,aoh lal'ebo v í1ovcoc'h), N st:abilizácie na veTkých, dokonale usadených, doklad·
ne založených a podpi'vniče'llýc'h blUdovách, najmenej 10 rokov starých a nevystalVených Ua\kom
a otr'asom, uk.torých možno predpoikliad:ať, že nenastla'nú dod:at:očné pOSlUny ['kostoly, roz'ne v,eflké
ve1r'ejné budovy, ,obytné ,a rodinné domy) a za určitý'ch podmle'llo'k (zlaloženie na slk,alnatom alebo
štrlkovitom podlkl,ade) aj NK.
Tlalkiťoostabliliz:ov:ané niIVietačll'é body, polkiaf to
ic'h hUstota, ,alko ,aj hustota ť.ahov I.-III. rádu
ČSJNS dovolí, možno s úspledhom použ'Í"Vlať!pri mer'aní poslUnov st:av1ebných obj,elktov.
Na použiti:e krytých S st,abil'izácií [zlnačlky c:h:r.á'nené obmurov1aním), HS, TS :a PNK, trleha súhlas.
V ČSR od GKP Priah:a a v SSR od Geodeticlkého
ústlaVlU,n. p., Br,atisllalVla.Pri me:r:ač'ských :prác1aclh
sla vYŽJaidlUje
zvýšená starostHvosť ,a sprá'vn:e ,oš,eltr,eni,e a zalkrytie nivel1ačných znači,e,k po skoITč:ení
prác.

Na určovlani!e ,absollÚtnych PO!SlUllOV
Ill,aj:rnaveflkých
i'nžiniersikych slta:vieb trebia v,zť.aŽ:nébody p'ri1pojiť
na ČSJNS, ,a t,aik zís'k:ať n:admo'rslké výšiky v bial'tskom výškovom systéme - po vyrovnaní.
Rozsi1a'hllejši:e si,et,e vzť,ažných budov možno na
oboch Ikoncoch pripojiť 'na body I.-III. IrádlU'
ČSJNS. Na bioKlyIV. rádu ,a pl:ošných niv,e'llačlnýc!h
sietí (PNS )2) pripájať sieť vzťažných bodov len
vtedy, ,ak by p:ri:poj1enie na body I.-III. rádu bolo
niekoTko km. Totožnosť a nezmenená výška pripájacích bodov sa vopred overí podTa miestopisu
a kontrolným meraním. Kontrolné meranie sa vykoná vždy 'V obidvoch smeroch naj:menej na dVla
súsedné body vzhTadom na pripájací bod, v úseku
dlh10lffi,as:poň 1 km. Ddchýllka medzi daným a noi\7onameraným pre'výš:ením ne:smi'e pre1kročiť hodnotu, ktolrú v mm uVádZlaj'Ú výr,azy p're oddiel
[R v Ik'm) v nivellačnej sieti rádu [3]
I.

2,00+1,50

II.

V"R

2,00+2,25

III.

fR

2,00+3,00

fR

1) Stálost nivel3čných
bodov sa posudzuje stupňom
stability 1-5, p,odfa zásad uvedených v [2], s prihliadnutírri na stav a zachovalosť objektu, na geologické, geomorfologické a p 6dne pomery okolia a pod. Stupňom 1
sa označujú najstabilnejšie
body.

IV. ,a PNS
2,00+5,00 VR3).
Pri pirekroč:ení ,odchýllky sa
T;Q.zš'Íriv potrebnom ro'z'sahu.

Ikontrolné

merani'8

Z,a d'a'né P'f18lv'ý'š:8lll'iia
pOluží'viať ni1veVačné Iprevýš:eni:a uV'8ldené v niv'ellačných úd,ajoch [t. j. me~ané p'rl8\výšeni,a opr\av'ené o ikorelwcilllz dížlky llaltového metr,a) ,a ni,e vYlpočf1Jané,ako rorotel, n.adffil()lrslkých výšok. Talkto VYlPočílt,anépr'8\výšellli:aobsahlUj'Ú,aj redu'kci,e z Haž,e ,a opraviY z vyrovnani1a. 'I1i:et{)
opr;avy p:ri výšk,a'ch dodia'tk:olvých4) možu naidobúdať hodnoty do 1lffim .i vi:ac.alk,o 1 mm.
Preto, že n,a flozsi,a'hlejší'ch inžiniersky'clh dieliach Je s'p'ravidlla viac 'V'zťla:žinýchbodov spoTlalhliivo
S'tabiHwvianý'ch, ffiio,žno odpOlrúČ'ať Miký:to ,postup:
N.ajIepšie ,al'ebo najlhfbši:e z:allQ~ený vzťla~ný bod
pldpojH na ČSINS ,a j1eho !pTtp,oj,eni,e11Je,OIVerov;af'
pri 'klaŽldommerlaní zvisl'ýich POSlU'llOV,
,alle len 1 až
2-krát do rolk;a [podI.a f'felkivencie merani:a posunQlv) napT. n,a Jar ,a Ina joelseň.Tým sla 'práce zrýchlila.a st;anú sa hospoidárnejši:e.
Pri1páj;aci'e body volH tia1k, aby ,podUehali llen
t,a!kýmpohyibom, !ktorý:rn podli:eiha bllolk [lkrY'hia
zemského pOIVTChlU,
na Iktorom sú vybudov,ané. TIU
sú dobrým pomocm1kom mapy recentných
verti-'
Ikál1nychpolhybov.

r

Vhodným využ1í,v:a'llílffi
bodov ČSJNS [Inajma. označov1aných alko sta'biIizáci,e vyšš1ej ~v,aillity), a'kO aj
ich 'vš,e:trký'oh do!kumellltoDv1aných úd,ajov, možno
zracio:nallizovať ,a zhiospodárniť merla'l1ile [l'OSlUI1JOIV
s't,avebných obj,e1ktov.

3) Uvedené krajné hodnoty na :Qverovanie stálosti nivelačných bodov platia len pre práce v ČSJNS. Pri overovaní stálosti bodov na iné (špeciálne) účely, treba použiť prísnejšie kritériá.
4) Zmenené výšky po opakovanom
ní nivelačného ťahu.

(kontrolnom)

mera-
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Otázky přesnosti vyhledávání podzemních vedení elektromagnetickými hledači

Ing. Jaroslav Flegr,
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický

Před časem byly na stránkách GaKO uvereJneny
studie zabývající se otázkami přesnosti TMM a přesnosti vyhledávání podzemních vedení elektromagnetickými hledači. Následujícím příspěvkem bych chtěl
na tyto práce volně navázat a čtenářům přiblížit problematiku prací s elektromagnetickými hledači z pohledu měřiče a konstruktéra elektronických měřicích
zařízení.
Vyhledávání podzemních vedení je práce náročná
a zvláště po psychické stránce namáhavá. K tomu,
aby měřič dosahoval dobrých výsledků, musí umět
správně posoudit všechny vlivy, které na přesnost
určení polohy hledaného vedení púsobí. .Je to úkol
velice složitý, protože každý případ měření je od ostat·
ních v něčem odlišný a každá lokalita má své specifické
podmínky.

Pro snadnější porozumění si zopakujme velmi stručně
základní princip vyhledávání podzemních vedení elek.
tromagnetickými hledači.
Podzemní vedení je možné vyhledat elektromagnetickým hledačem pouze za předpokladu, že hledaným
vedením prochází elektrický proud, který indukuje
v okolí tohoto vedení magnetické pole, znázorněné na
obr. 1 soustavou soustředných kružnic. Poloha hledaného vedení je určována zprostředkovaně pomocí tohoto magnetického pole hledací cívkou měřícího přijímače metodou minima. Ve svislé cívce nacházející se
přesně nad vedením se indukuje minimální napětí,
protože dutinou cívky neprocházejí žádné siločáry jeho
magnetického pole.
Chceme-li zjist,it v jaké hloubce se hledané vedení
nachází, volíme postup podle obr. 2. Měření, jímž bylo
určeno minimum signálu v bodě A (nazveme jej "hlavní minimum") rozšíříme o dvě minima postranní
v bodech B a C. Tato minima se určí pomocí hledací

cívky pootočené o 45° od svislé polohy. Body BA V
a CA V jsou vrcholy rovnoramenných trojúhelníků,
takže odvěsny BA = lI' AC = 12, A V = h jsou si rovny. Hloubka uložení hledaného vedení je takto určena
dvakrát. Můžeme psát, že

h=11=12'

Rovnice (I) platí pro ideální případ a homogenní prostředí. Magnetické pole hledaného vedení bývá ve
skutečnosti většinou nesouměrné (obr. 3), takže pro
správné udání polohy vedení bude nutno zavést opravy. Z obr. 3 je patrné, že hloubka uložení
h- - ll+~
2
a hodnota opravy v udání polohy bodu A AA
bude
d=_I 1-1
__ 2
2

3. Přesnost vyhledáváni
podminkách

(~

(1)

a jeji závislost

=

d

na mistnich

V současné praxi je obvyklé udávat polohu hledaného
vedení polohou hlavního minima. Tato metoda měřmú
je sama o sobě dosti lullbá a s ohledem na to, že naše
měřící čety pracují téměř výhradně s induktivním
připojením vysílacího generátoru, jsou splněny všechny předpoklady k tomu, aby se ve výsledcích měření
mohly v plné míře uplatnit všechny negativní vlivy
místních podmínek. Pod pojmem "místní podmínky"
rozumí se skutečné podmínky v místě měření, například přítomnost a hustot&. inženýrských sítí, existence
a intenzita jiných magnetických polí, geologická stavba půdního profilu, vodivost zeminy a podobně. Tvar
silokÍ'Ívek magnetického pole hledaného vodiče, jak je
nakreslen na obr. 1 a obr. 2, platí pouze pro homogenní
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pro~ředí. V prostředí nehomogenním podléhají magnetICké silokřivky různým lomům a deformacím při
průchodech prostředími rozdílných hustot a magnetických vodivostí. Další deformování sledovaného magnetického pole způsobují jiná magnetická pole v blízkém okolí i přítomnost dalších vední.
Při induktivním připojení vysílacího generátoru se
uplatňuje jako jeden z rozhodujících činitelů úspěšnosti měření elektrická vodivost zeminy. Rozeznáváme
dva druhy elektrické vodivosti zemin. První, elektronová vodivost, je vodivostí vlastních minerálů obsažených v zemině a je zprostředkována volnými elektrony v horninotvorných minerálech.
Počet volných elektronů je jen nepatrný, a proto je
vodivost většiny minerálů velice nízká. Výjimky v
pole hledaného vedení. Negativní vlivy místních podtomto směru tvoří jen grafit a uhlí s vysokým obsahem
~ínek je m~žné omezit použitím galvanického připojeuhlíku, některé oxidy kovů a sulfidy. Druhá, elektroIII s kapaCItní vazbou, kde proud měřicího okruhu
lytická (také iontová) vodivost zemin je dána vodivostí
neprochází přímo zeminou. To lze však aplikovat jen
rozt~ků, které vyplňují. póry hornin. Elektrolytická
na kabelových vedeních a nebývá to ve většině přípavodIvost je převládající složkou v celkové vodivosti
dů možné.
hornin. Závisí především na okamžitém množství, konNegativní vlivy místních podmínek mohou způsobit
centraci, teplotě a složení roztoku obsaženého v horninepřesnosti v určení polohy vedení i několik decimetrů
ně. Na obrázku 4 je znázorněn průběh elektrického
v příčném směru. Z uvedených důvodů si nejsem jist,
odporu zeminy podél části trasy podzemního vedení.j
e-li použití metody středních chyb pro vyjádřmú
Jak je patrné z obrázku, je vodivost zeminy veličina
přesnosti vyhledávání podzemních vedení metodou
značně kolísavá, mění se s místem a jak plyne z její
hlavního minima dostatečně výstižné a zcela oprávněpodstaty, i s časem.
né. Vzhledem k neustále se měnícím místním podVraťme se nyní k naší problematice. Na obrázku 5
mínkám, k jejich faktické nepoznatelnosti by bylo
je znázorněno vedení napájené proudem z generátoru
patrně vhodnější při rozborech přesností uvažovat
elektromagnetického hledače pomocí rámové a:p.tény.
pouze maximální odchylku v příčném směru (v podélPrimární magnetické pole antény generátoru indukuje
né;m směru s ohledem na liniový charakter objektu je
v připojeném vedení proud, který prochází tímto vedechyba vždycky nulová), stanovenou na základě rozboním a indukuje ve svém okolí sekundární magnetické
lU dostatečně velkého souboru měření. Podle mých
pole. To je pak zachycováno hledací cívkou a vyhoddlouhodobých zkušeností na základě vyhodnocení sounocováno přijímačem soupravy elektromagnetického
boru asi 1000 pozorování vychází maximální odchylka
hledače. Proudový okruh se uzavírá v tomto případě
v příčném .směru
mezi každým bodem povrchu takto napájeného vedení
a okolním, elektricky vodivým prostředím. Je-li okolí
hledaného vedení homogenní, například voda, rozdělí
Pro získání přesnějších výsledků je nutné volit prase zpětné proudy rovnoměrně kolem hlavního proudocovní
postup podle obr. 3 a při vyhledávání polohy
vého nosiče - hledaného vedení (obr. 5 a). To má za
vedení rozšířit vyhledávání o obě postranní minima.
následek pouze rovnoměrné slábnutí intenzity magneVedle získání údaje o hloubce uložení hledaného vedení
tického pole s rostoucí vzdáleností od místa připojení.
lze zjistit i potřebnou hodnotu opravy polohy hlavního
.Jedná-li se o prostředí materiálově nesourodé, například o zeminu, sledují proudové siločáry zpětného ve- . minima vpříčném směru d z rovnice (3) a eliminovat
dení cestu nejnižšíchlelektrických
odporů (obr. 5b) negativní vlivy místních podmínek. Tímto způsobem
bylo na sklonku šedesátých let provedeno vyhledání
a mohou způsobit posunutí výsledného magnetického
podzemních vedení pro mapový podklad zahrnující
velkou část vnitřního města Hradce Králové. Opravy
polohy hlavního minima dosahovaly v blízkosti frekventovaných křižovatek hodnot kolem 30 cm. Po
odkrytí inženýrských sítí byla jejich skutečná poloha
přesně zaměřena. Na základě vyhodnocení souboru asi
680 měření bylo zjištěno, že absolutní hodnota odchylky v udání polohy podzemního vedení v příčném směru
y v závislosti na hloubce uložení vedení x sleduje křivku funkce

(m~
V

y = f(x) =

V;- a,

(5)

kde a je malá proměnná hodnota dosahující velikosti
nejvýše
Na základě tohoto výzkumu pak byly
vyvozeny empirické vzorce pro maximální odchylku
v mčení polohy podzemních vedení v příčném směru

Vx.

Obr. 3
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(7)

Přesnost v udání hloubky je vždy o něco mzsl
a vyplývá z podstaty použité měřicí metody, viz
obr. 2.
Poznámka: Kritéria (5)!-(6) a (7) byla vypracována na
základě oběžníku č. 2 CSVTS pro geodézii a kartografii - OS 1701 - studijní skupiny 04, č. PV - 3/69.
Vzorce (6) a (7) pro zaručenou maximální odchylku
v příčném směru jsou uvedeny v řadě sborníků - viz
seznam literatury na konci příspěvku.

Rozdílnost výkonnosti a parametrů elektromagnetických hledačů různých provedení vedou mnohdy k
mylným závěrům, že s některým typem hledače je
možno pracovat přesněji než s jiným. Rozdílnost přístrojů různého provedení má bezesporu značný vlív
na způsob a produktivitu práce, nikoli však na přesnost
určení polohy hledaného vedení. Na přesnost vyhledávání má vliv pouze jediná součást hledače, hledací
cívka. Koncepce tohoto dílu však byla zvládnuta do
té míry, že je používána výrobci elektromagnetických
hledačů již po více než dvě desetiletí bez podstatnějších změn .. Jestliže měřič dosahuje s elektromagnetickými hledači různých typů různých výsledků, je třeba
hledat příčinu ve schopnostech adaptace onoho pracov·
níka pro přístroje rozdílného provedení. Konstruktér
má sice možnost rozhodovat v určitých mezích o
technických parametrech měřicího zaří~ení, například
o výkonu vysílače, o citlivosti a kvalitě odrušení přijímače, avšak přesnost dosahovaných výsledků spočívá
zcela na schopnostech pracovníků v terénu.

Vyhledávání podzemních vedení má proti klasickým
geodetickým metodám zaměřování objektů něktelé
zvláštnosti, které je nutno respektovat. Uvedu jeden
typický příklad. U viditelných objektů se zaměřují
lomové body a ty se při kancelářském zpracování
vynášejí do mapy. U podzemních vedení se situace
liší v tom, že měřič nepracuje přímo s objektem měře·
ní, ale údaje o poloze tohoto objektu j&OUmu zprostředkovány médiem, v našem případě magnetickým

polem hledaného vedení, které je navíc elastické. Má·li
měřič snahu určit elektromagnetickým hledačem přímo
lomový bod vedení v případě, kdy se trasa vedení lomí
pod úhlem menším než cca 135°, dopouští se hrubé
měřické chyby. V ohybu vedení je jeho magnetické
pole vždy vytlačeno na vnější stranu oblouku (obr. 6),
takže poloha hlavního minima vzhledem ke skutečné
poloze vedení bývá posunuta. V krátkých obloucích
a v místech napojení přípojek selhává metoda podle
obr. 3, takže jediným správným postupem je vyhledat
s obou stran přímé části vedení a oblouky a přípojky
dořešit graficky.
Dále chci upozornit na chybu, které se dopouští
většina měřičů, používá-li induktivního připojení vysí.
lacího generátoru. Při této metodě bývá snahou měřiče
vyhledat při jednom postavení generátoru co nejdelší
úsek vedení. Přemístění generátoru na navazující úsek
vedení provede. skupina až ve chvíli, kdy intenzita
signálu již nestačí k dalšímu postupu měřiče. Nové
postavení generátoru je určeno místem hlavního minima, které vlivem velké vzdálenosti od vysílače již
bývá dosti široké a je navíc zatíženo chybou způsobe·
nou místními podmínkami. Tím dochází v novém
místě připojem k chybnému umístění generátoru. Tato
excentricita vysílače vzhledem ke skutečné poloze vedení má za následek vybočení magnetického pole hle·
daného vedení na opačnou stranu vedení a způsobuje
chybu v udání polohy do vzdálenosti i několika desítek metrů od vysílače soupravy.
Pro informaci zbývá dodat, že velikost popsaných
měřických chyb může dosáhnout i několika decimetrů.
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Máme-li hodnotit přesnost vyhledání polohy podzem.
ních vedení elektromagnetickými hledači pro potřeby
tematických map velkých měřítek s přihlédnutím ke
způsobům využívání těchto mapových děl,mUžeme
konstatovat, že současná technologie vyhledávání po·
lohy podzemních vedení je pro daný účel dostačující.
Bylo by však dobré v určitých případech neopomíjet
to, že existují způsoby práce, které umožňují dosahovat výsledků podstatně vyšší přesnosti téměř s každým
typem elektromagnetického hledače.
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Spolupráce ČSVTS s VTS KLDR
(061.22):[437.1/.2

+519.3]

Ve dnech 1.-10. 9. 1987 se uskutečnila cesta zástupců
ČSVTS do KLDR. Podle uzavřené dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Korejsko~ věd3ckotechnickou společností průmyslové technologie a Ceskoslovenskou vědeckotechnickou společností se realizoval cyklus
přednášek "Výzkum a technologie HeNe laserů Vv inženýrské geodézii a při měření podzemních prostor v CSSR.
Podle požadavku korejské strany byl původní rozsah
pěti přednášek rozšířen na osm dvouhodinových p~ednášek s širokým zaměřením na tuto problematIku.
Kromě těchto přednášek si zástupci KLDR vyžádali
informace o organizačních formách uspořádání bezpečnostního a odborného školení uživatelů HeNe laserů
v ČSSR a o činnosti Celostátní odborné gesce pro využití
laserové techniky v inženýrské geodézii a při měření
p-odzemních prostor, ustavené
při fakultě stavební
ČVUT.
. Přednášky se konaly v posluchárnách
vybave.ných
japonskou audiovizuální techni~o~ SANYO v .0bJe.ktu
ústřední knihovny v hlavním meste KLDR PchJon~Jangu. Bylo možné současně kombinovat promít~í
diapozitivů,
plošných
diapozitivů.
zpětným
prOJektorem
a využívat televizní kamery k přenosu obrazů, schémat,
tabulek a matematicktch
vztahu v průběhu přednášek.
Přednášek se ~růmerně zúčastňovalo okolo 100 vysokoškolsky vzdelaných pracovníků z oboru geodézie.
Mezi posluchači byli též vysokoškolští profesoři. PíselIl:ně
bylo předloženo 30 odborných dotazů k problematICe
vývoje, výroby a k technologickýmaplikacím~
pevadesát procent dotazů bylo vysoce fundovaných. Os. delegáti odpověděli předložené dotazy, některé s širšíI;Drozvedením
včetně
matematického
odvození.
Diskuse
s účastníky nebyla jen zdvořilostní, ale přecházela do
široké odborné výměny názorů. Z položených otázek byl
patrný dokonalý přehled o poslední zahraniční literatuře
oboru.
Zhodnocení odborné úrovně výzkumu a technologických aplikací HeN e laserů i dodržování bezpečnosti ph
práci s lasery v ČSSR provedl s uznáním děkan geografické fakulty university
KIM IR SENa a zástupce
výzkumného ústa.vu geodetickéhQY Pchjongjangu.

[6] FLEGR, J.: Metody a přístroje pro vyhledávání
podzemních objektů. (Sborník referátů ze školení o
využití moderní techniky pro zaměřování a dokumentaci podzemních vedení technického vybavení).
ZP ČSVTS při k.p. Tranzitní
plynovod
Praha,
ZP ČSVTS při Projektovém
ústavu dopravních
a inženýrských staveb Praha. Štoky 1982.
[7] FLEGR,
J. FORMAN, L. HANUS, M.:
Zapojení pro vyhledávání podzemních vedení z elektricky vodivých materiálů. AO č. 249 952.
[8] HORŇANSKÝ, I.::Presnosť technickej mapy mesta.
Geodetický a kartografický obzor, 32(74), 1986, č. 8.
[9] HORŇANSKÝ, I':,Preverenie
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Lektoroval:
Ing. Imrich Horňanský, ~Sc.,

SUGK

V průběhu svého krátkého pobytu v KL~R se ~elegáti účastnili tematické exkurse, kde získah nove poznatky o vyvíjeném druhu zrcadel k resonátorům HeNe
laserů. Bylo by možné využít nabídky zástupců KLDR
na kooperaci s ČSSR při vývoji a výrobě geodetických
HeN e laserů.
'Na závěr svého pobytu v předvečer 9. září se delegáti
spolu s dalšími zahraničními delegáty účastnili oslav
státního svátku KLDR.
ČS. delegáty přijal <iěkan geografické fakulty univer;
sity KIM IR SENa prof. Dr. KIM TWEK SU, ktery
poděkov,al za vysokou. odbornou úrove~ 'přednáše~ i za
formy prednesu. KoreJs~á strana. b':ld~ zadat o mo~nost
zaškolení svých laserovych speClahstu formou kratko:
dobých stáží
a vědeckých
aspirantur.
OdborníCI
z KLDR by měli zájem o aktivní účast ná:pracovních
zasedáních mezinárodní
vědeckotechnické
organizace
socialistických zemí (FENTO).
Všichni pracovníci KLDR, se kterými delegáti jednali,
oceňují spolupráci s ČSSR a vysoce I:odnotí vp~~oc,
kterou jim čs. lid a vláda poskytovah v dobe JeJICh
osvobózovacího boje. Cyklus přednášek čs. delegátů
v jejich pohledech dále rozš~řil j~j!ch přesvědče~í .0.J?omoci ČSSR k technickému I pohtlCkemu rOZVOJIJeJICh
země.
Ing. Milan Kašpar, OSe., Ing. Václav Švagr,
katedra speciální geodézie FSv ČVUT v Praze

Pro příští GaKO připravujeme:
M.:K
problematice DTM a jeho grafického znázornění
HRNČIAR, D.: Filozofia mapového popisu
KOŠAŘ, J.: Měření a vyrovnání geodetických sítí
pro určení deformací popílkových hrází
ŘEBIK, V.: Elektronické principy bodových snímačů
·sou~adnic

VENCOVSKÝ,
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Kompendium Photogrammetrie,' Band XVIII SCHUMAKN, R.: Die Entwieklung der Photogrammetrischen Geriite in Jena von Jahrhundertwende bis
zum Jahre 1945. (Kompendium fotogrammetrie, Svazek
XVIII - vývoj fotogrammetrických přístrojů v Jeně
od počátku století až do roku 1~45)., Prof. Klaus
Szangolies A.kademische Verlagsgesellschaft Geest
a Portig K. - G., Leipzig 1986, 220 str., 278 obr.,
12 tab., lit. 223.
(048] 528.7,,1900/1945"

etapách vývoje. Poslouží jistě nejen zájemcům o historii
fotogrammetrie, ale i konstruktérům nových přístrojů,
kteří mohou v uvedených popisech najít mnohou inspirující myšlenku.
Ing. Ondřej Jeřábelc, CSC.,
Praha

BARAN, P. 1. - MICKEVIČ, V. 1. - POLIŠČUK,
J. V. - RADOV, S. G. - ČIR.JAT:ĚV, N. S.: Prime.
něnije geodezičeskieh zaseček, ieh obobščenyje Ichemy
i sposoby mašinnogo rešenija. (Použití geodetických
protínání, jejich zobecnění a počítačové řešení). Vyda.
vatelství Nědra, Moskva 1986, 166 stran, 34 tabulek,
55 obrázků, cena brož. 0,55 Rb.

Osmnáctý svazek "Kompendia fotogrammetrie" je celý
věnován vývoji fotogrammetrických přístrojů v Jeně
do 1'.1945. vývoj po tomto roce lze totiž sledovat v jednotlivých, předcházejících svazcích "Kompendia".
V těch byly, kromě fotogrammetrick~7ch prací a nových
(048 ]528.412:681.31
technologických postupů, vždy uváděny též podrobné
popisy nově konstruovaných a v závodech VEB CarI
Zeiss Jena vyráběných fotogrammetrických př·ístrojů.
Podle úvodu hodnocené knihy bylo cílem autorů (a nutHistorický vývoj konstrukcí fotogrammetrických příno př'edeslat, že splněným) poskytnout čtenáři kritick)"
strojů v .Jeně je zpracován na podkladě archívních
přehled početních rovinných i prostorových protínání,
materiálů a bohatých zkušeností autorových, který jako
z nichž mnohá méně známá jsou prakticky řešitelná až
zeměměřický inženýr pracoval dlouhá léta ve vývojové
při použití soudobé výpočetní techniky.
laboratoi'i fotogrammetrie Zeissových závodů. Uvedeny
Kniha je rozdělena do 4 kapitol. Prvé dvě, zabírající
jsou nejen standardně vyráběné modely, ale i takové,
asi 60 %, rozsahu knihy, jsou věnovány jednotlivým
které byly vyrobeny jen v malých sériích, nebo jako
úlohám protínání. Uváděn)" postup, obvykle doprovávývojové typy. Celkem je popsáho okolo 140 modelů
zený obrázkem, je věcně komentován z měřického
a typi'J pří;;trojů.
hlediska s výčtem možných alternativ. Navazují v~'Počátek historie vývoje fotogrammetrických
přípočetní vzorce (v úpravách pro kalkulátor a počítač)
strojú se klade do r. 1901. V tomto roce C. PUL}<'RICH, s upozorněním na případnou nejednoznačnost nebo
po předcho:zím objevu principu prostorové měřické značneřešitelnost zadání a většinou též číselný příklad, zpraky, konstruoval první fotogrammetrický měřicí pHstroj
covaný do přehledné výpočetní tabulky pro použití
stereokomparátor. Do roku 1937 následovalo pak sedm
kalkulátoru. Odstavec uzavírá úvaha o přesnosti, jehož
modelú A až F. Uvedeny jsou nejrůznější druhy
součástí je graf izočar střední polohové chyby určovastereoskopu.
Dále je pak podrobně probrán vývoj
ného bodu v závislosi,i na tvaru obrazce protínání.
jototeodolitctl od prvního v r. 1906 až po modely TAN,
Tím"o způsobem jsou v kapitole
I zpracovány me·
TAF, TAL vyrobené v r. 1937 a 1938. Konstrukce
tody protínání v rovině: protínání vpř'cd z úhlů a směrdvojitých stereometrických
komor DK 40 a DK 120. níkú, protínání zpět z líblů pro určení 1 bodu, pro
Dalším mezníkem je rok 1909, ve kterém byl konurčení 2 bodú postupně ze 4, 3 a 2 daných bodů, kombistruován první model stereoautografll, vyhodnocovacího
nované úhlové protínání ("stranou") jednoho bodu při
přístroje pro pozemní fotogrammetrii. V tomtéž roce
stejných počtech daných bodů jako v předchozím pří.
byla též konstruována první měřická "balonová" komora
padě. (V těchto úlohách jsou vždy měřeny 2 úhly,
určená pro použití v balonech. V tab. 6 publikace lze
z nich jeden na určovaném bodě.) Do 1. kapitoly je dále
sledovat další vývoj rul:ních leteckých měřických komor.
zařazen odstavec, popisující ekonomicky výhodné spoPrvní letecká řadová měNcká komora, vyhovující požajování jednotliv)"ch protínání při určování většího
davkům snímkování v řadách, byla konstruována v r.
počtu bodů. Následuje protínání z měřených délek
1922 pod označením RMK C/1. Od té doby bylo do
a vS'počet průsečíku 2 přímek, daných dvojicemi bodů
r. 1941 konstruováno celkem 30 typů včetně komor
(např. prúsečík nivelet). Protínání ze směrů o délce
širokoúhlých
a vícenásobných.
Jejich přehled uvádějí
vpřed a vzad 1 bodu a protínání vzad skupiny bodů
tab. 8, 10 a 11 "Kompendia".
pomocí 3 nebo 2 daných bodů kapitolu uzavírají.
Zpracování leteckých snímků si vyžádalo konstrukci
Kapitola
2. popisuje prostorová protínání. V jejím
speciálních vyhodnocovacích přístrojů. Prvními z nich
úvodu jsou zařazena protínání vpřed (ze 2 vodorovných
byly překreslovače. Uvedeny jsou všechny typy od UBK
a 1 svislého úhlu, příp. v obrácené kombinaci nebo jen
(Umbildkammer), přes CI'!. a C/3, které měly již automaze svislých úhlů) a protínání zpět. Jeden z odstavců jo
tické zaostřování, až po SEG I, SEG II a SEG IV,
věnován vlivu refrakce. Kapitolu zakončují pasáže
z nichž některé pracují až dodnes. Devět stran je věnoo protínání z délek a informace o vyrovnání výsledků
váno vývoji konstrukce ste1'eoplanigraju, univerzálního
s hodnocením přesnosti pomocí elips, resp. elipsoidů
vyhodnocovacího přístroje pro leteckou fotogrammetchyb určených bodů.
rii. Na konstrukci se podílela řada pracovníků dovršená
Obsáhlá 3. kapitola
se zab)''Vá možnostmi využití
W. BAVERSFELDEM, který vyřešil princip optické
uvedených protínání při řešení některých úloh inžeprojekce. vývoj byl zakončen v r. 1937 mod~lem C/5,
nýrské geodézie. Autoři uvádějí např. metodu přechod.
který mnozí pracovníci znají jak ze školy, tak 1 z praxe.
ných stanovisek pro vytyčování ze souřadnic, přenesení
Šest stran je věnováno vývoji populárního projektoru
souřadnic nepřístupného bodu, budování vytyč ovacích
multiplex, určeného pro (ičely topografického mapování
sítí a měření jeř'ábových drah. Zařazeny jsou též trigov měřítkách menších než 1 : 25 000. V př'ístroji, vybanometrické metody určení výšky staveb, odstavce
veném více projektory (4 až 21), vznikal skutečný proo použití protínání pro vodohospodářské účely, pro
storový model. Do praxe byl přístroj uveden v r. 1!J33. vytyě.ování, kontrolní měření a stanovení posunů, náHistorický přehled, ve kterém se zájemei dozví také
klonů a deformací staveb (chladicí věže, vysílače,
nmoho zajímavého o některých speciálních typech, je
prúvěsy lan atd.). Ve všech případech je opět pozornost
zakončen krátkou zmínkou o panagraju, univerzálním
věnována otázkám přesnosti.
vyhodnocovacím přístroji pro leteckou fotogrammetrii.
Závěrečná 4. kapitola
uvádí možné způsoby výByl to moderní pHstroj, řešený na principu mechanické
počtů a jejich hodnocení, řešení úloh postupy nelineár.
projekce.
ního programování a algoritmus zpracování na počítači.
Osmnáctý svazek "Kompendia" je velkým obohaceSeznam literatury uvádí mezi 16 položkami 11 doním literatury
pojednávající
o historickém vývoji
I'ltupných časopiseckých nebo knižních prací.
fotogrammetrické přístrojové te'chniky. Význanmě do·
kumentuje zásluhy závodů Carl Zeil!s v Jeně o konDoc. Ing. Pavel Hánek, CSc.,
katedra 6pt.ililní geodézie ft'Sv Č V UT 'IJ Praze.
strukce fotogrammetrických přístrojů v rozhodujíoíoh
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KÁDNER, S. - SKALICKÝ, J. - NOVÁK, Z. BIŇOVEC, V.: Železniční geodézie a kartografie.
Nakladatelství dopravy a spojů, Praha 1986, 1. vy dání,
436 stran, 175 obrázkú, cena 34,- Kčs.

Hodnocená práce, zahrnující metody pro zaměřování,
projektování a vytyčování železniční koleje při stavbě
a údržbě tratí, je od 50. let první specializovanou knihou v češtině, věnovanou této zajímavé a náročné disciplině inženýrské geodézie. Jednotlivé kapitoly, členěné
v logickém sledu prací, uvádí vedle známých metod,
příp. jejich modernizací, postupy nové, u nichž jsou
předpoklady (z hlediska přesnosti, přístrojového vybavení atd.) používání v praxi v nejbližších letegh. Některé
z nich nejsou dosud obsaženy v předpisech CSD. Svým
obsahem, podloženým bohat)'mi zkušenostmi autorů,
je tato publikace zajímavá jak pro specialisty Středisek
železniční geodézie nebo kolejového hospodářství mimoresortních podniků, tak i pro všechny čtenáře, kteří
se potřebují s touto problematikou z jakýchkoli důvodů
seznámit.
Kapitola 3., řazená za předmluvou a úvodem, je věnována především metodám rektifikací železničních
oblouků, založeným na přímém měření vzepětí nad
tětivami konstantní délky. Prvé odstavce odpovídají
stávajícímu předpisu S 107 (Směrnice pro vytyčování
a směrové opravy žel. oblouků na podkladě změřených
vzepětí, Praha 1959), ovšem s přihlédnutím k současnému stavu. Jedná se o způsoby měření vzepěti, klasické
grafickopočetní a početní řešení metody obloukových
souřadnic, vycházejících z tzv. Nalenzovy metody,
řešení Hallade-Šístkovo a metodu jednotlivých příčných
posunů, včetně příkladú. V druhé části 3. kapitoly je
uvedena metoda příčných posunů s optimalizacemi návrhu nového stavu, určená pro programovatelné kalkulátory nebo osobní počítače. Všechna řešení jsou pro
jednoduché i složené oblouky, včetně úvah o přesnosti.
4. kapitola popisuje metody, jejichž základem jsou
měřené polygonové pořady (lhostejno, zda připojené na
S-JTSK). Je to praxí velmi užívaná metoda osového
polygonu, dále metoda tětiva paprsků (též: semipolární), metoda polární a metoda normálových řezů pro
souběžné koleje. Součástí kapitoly jsou optimalizace
návrhu nového stavu a způsoby jeho vytyčení. Obě
tyto kapitoly, věnované řešení směrových poměrů
trasy, zabírají asi 40 % rozsahu knihy.
Využití výpočetní techniky je název poměrně krátké
5. kapitoly, uvádějící základní definice a pojmy systémú
a přístrojů pro zpracování výsledků měření. Grafické
a početní řesení sledu kolejnic je náplní kap. 6. Výškovým poměrům koleje a výpočtu nové nivelety je věnována kap. 7, kdežto kap. 8 se zabývá přesností vytyčovacích prací a kap. 9 zajištěním směru a výšky koleje.
Celá dosud uvedená část knihy v přiměřeném rozsahu
odkazuje čtenáře na související normy, zejména ČSN
730422 (Vytyčovací odchylky stavebních objektů liniových a plošných, Praha 1972) a OPT 736360 (Geometrické uspořádání koleje normo rozchodu na celostátních
drahách a vlečkách, Praha 1972.) Text je doprovázen
25 tabulkami a vloženými přílohami.
Zásady bezpečnosti práce při měření na trati, ilustrované řadou fotografií, jsou předmětem 10. kapitoly.
Závěrečná 11. kapitola podává přehled měřicích jednotek a výběr matematických a geodetických vzorců,
majících vztah k předchozímu textu. Odstavec 11.4
obsahuje na zhruba 30 % rozsahu knihy schémata pro
výpočet koleje (jednoduchý a složený oblouk, nejmenší
poloměry a nejvyšší rychlosti, směrové poměry v kolejových spojeních a rozvětveních, značení a použití
typů výhybek a především vytyčovací schémata výhybek sjednocené soustavy, vzor technického projektu).
Publikace, která vyšla nákladem 1000 výtisků, je
uzavřena seznamem literatury s 26 položkami. Podle
předmluvy na ni budou tematicky navazovat další
svazky, věnované zobrazování stanic a tratí a kontrolním měřením na železnici.

Doc Ing. Pavel Hánek, OSe.,
kateára 8peciální geodé~ieFSv ČVUT v Pra~e

POLÁK, B.: Staropražské
Academia 1986, 75 S.

sluneční

hodiny.

Praha,

V anotované monografii soustředil její antor doc. ing.
Dr. Bedřich Polák, přední československý odborník
v oblasti gnómoniky, významné poznatky o pražských
slunečních hodinách 17. a 18. století. Slnneční hodiny
patří mezi časoměrné, výtvarné i architektonické
mátky. Ještě v 19. století byl jejich počet v Praze značně
vysoký, avšak v současné době zjistil B. Polák na osmnácti místech Prahy jen 46 hodin - 41 nástčnných,
3 sochařské a 2 štěrbinové (lokalizaci hodin znázorňuje
mapka v závěru monografie).
V úvodní kapitole se autor nejprve zabývá teoretickými otázkami; základy časomíry, druhy času, konstrukcí slunečních hodin různých typů apod. Ve druhé
kapitole popisnje nástěnné a štěrbinové sluneční hodiny,
umístěné například v Klementin u, v bývalém klášteře
na Malé Straně, v Břevnově aj., ve třetí kapitole sochařské sluneční hodiny. Popis jednotlivých hodin je
velmi podrobný, doplnčný několika černobílými fotografiemi a především barevnými obrázky, které jsou
výsledkem přesné a náročné badatelské činnosti autora
po dobu více než dvaceti let. Závěrem B. Polák hodnotí
nejvýznamnější pražské sluneční hodiny z hlediska
gnómoniky, zejména jedny z nejcennějších nástěnných
slunečních hodin v bývalém klášteře v Letenské ulici
na Malé Straně. Konstatuje, že soubor slunečních hodin,
uvedený v monografii, lze považovat jen pravděpodobně
za úplný a zmiňuje se též o nověji"ích slunečních hodinách, umístěných například před budovou pražského
Planetária.
Ti čtenáři, kteří se s příspěvky B. Poláka z oblasti
gncimonikyseznámili již na sympoziích"Z dějingeodézie
a kartografie" v Národním technickém muzeu v Praze,
ale i oRtatní zájemci o historii a krásu horologií, vydání
mcmografie jistě uvítali. Publikace "Staropražské sluneční hodiny" je totiž přínosná nejen svým odborným
obsahem a grafickým zpracováním, ale i tím, že podobné
téma dosud nebylo v rámci prohll'lmatiky pražských památE>ka jejich ochrany souhrnně sledováno.
PhDr. Eva Semotanová,
Ú8tav če8ko8loven8kých a 8větových dějin ČSA V,
Praha

pa-

'rituly pro veřejnost (distribuci zajišťuje Knižní velkoobchod, n. p., Praha)
Mapy

pro turistiku

LIPENSKÁ PŘEHRADA - mapa ze souhoru turis
tických map v měřítku 1 : 50000, 2. vydání v r. 1987
náklad 40 000 výtiskli, rozměr 84 X 22 cm, po složen
10,5 X 22 cm, cena 4,-- Kčs.
Ro.z8ah: okolí vodní nádrže Lipno I se sídly Nová Pec,
Horní Planá, Frymburk, Lipno nad Vltavou, Vyšší Brod
a Rožmberk nad Vltavou. Textová strana: st.ruč!1Ýpopis
vyobrazené oblasti a chráněné krajinné oblasti Sumava,
statut rekreační oblasti Lipno a 30 stručných charakteristik turistic~ýclJ zajímavostí.
VRANOVSKA PREHRADA -- mapa ze souboru turistických map v měřítku 1 : 50000, 3. vydání v r. 1987,
náklad 25000 výtisků, rozměr 42 X 22 cm, po složení
10,5 >~ 22 cm, cena 2,- Kčs.
Roz8ah: nejbližší okolí vodní nádrže Vranov od Podhradí
nad Dyjí na západě po Lesnou na východě, od Grešlového
Mýta na severu po Vranov nad Dyjí na jihu. Textová
strana: 17 hesel s turisticko vlastivědným obsahem'
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l\lallY a atlasy pro školy

Obr. 1
Foto: Ing. Petr Skála, ČOGK

Plány

ČSSR - PRlrMYSL -- třídílná nástěnná mapa v mě·
řítku 1 : 500 000, 3. aktualizované vydání v r, 1987,
náklad 2550 výtiskú, rozměr 172 X 112 cm, cena
205,-- K0s, distribuce: Komenium, n. p .. Pra.ha.
Obsah: hlavní mapa, vysvětlivky,
doplňkové mapy
"Nákladní železniční doprava 1 : 2 000 000" a "Pracu·
jící v prúmyslu a službách 1 : 2 000 000" a podrobný
výřez střední části severočeského hnědouhelného revíru.
Hlavní mapa: vodstvo, železnice, silnice, administ,rativní
hranice, lesy, stíp~ovaný terén, signatury a plánky sídel
bez průmyslu v CSSR a všech sídel v zahraničí, terče
s 13 druhy prúmyslu a nerozlišeným průmyslem; elek·
trárny (3 velikosti podle výkonu), 28 druhú značek těžby
nerostných surovin. Nákladní železniční doprava.: 2 druhy žele"znic zobrazených schematicky, kolem značky
železnic pásy s přepravovaným zbožím (5 druhú) a šipky
směru dopravy. Pracující v prúmyslu a službách:
počet pracujících v prúmyslu, stavebnictví a službách
zobrazený kruhovS'm kartodiagramem, rozděleným na
3 části, a podíl pracujících v prúmyslu a stavebnictví
na 100 ekonomicky činných obyvatel zobrazený šesti·
stupřl()výrn kartogramem; oba údaje podle okresů.

měst

BRNO - plán města v měřítku 1 : 15000, 15. vydání
v r. 1987, náklad 50 000 v~·tisků, rozměr 73,5 X 56 cm,
po složení 10,5 X 28 cm, cena 9,- Kčs.
Obsah: hlavní mapa, v;)Třezstředu města a pětijazyčnó
vysvětlivky.
Textová strana: pětijazyčný
historický
přehled, základní informace o inRt,itucích a zařízeních
města, rejstřík ulic a náměstí, 6 barevných fotografií
a přehledná mapa měsŤiL
Automapy

a autoatlasy

AUTOATLAS ČSSR 1 : 400 000 - 20. vydání v r. 1987,
náklad 180000 výtisků (celkem od prvníno vydání
2 996 000 výtisků), rozměr knihy 14,5 X 24 cm, cena
29,- KČR.
Obsah - mapová část: 51 mapových stran, vYRvětlivky
k mapám i k průjezdním plánkům měst, seznamy mezi·
národních a č~skoslovcnských státních poznávacíoh
značek, tabulka silničních vzdálenost í mezi 44 městy,
přehledná mapa sítě evropskýoh silnic s mezinárodním
značením, prújezdní plánky krajských měst, automapa
"Okolí Prahy 1 : 200000" s vyznačením dopravních
okruhú a doporučených tras TIH. l'iejvět::í změnou proti
19. vydání je přečíslování silnic evropského systému.
Textová část: 141 stran. z toho 29 stran rejstříku sídel
s poštovními směrovaeími číPly v rozsahu více než
5500 hm;d, seznamy prodejen :lVIototechny, autokempin.
ků, nemocnic, vybraných hotelú uspořádan,<'ch abecedně
podle mapových stran, 3 strany rad k první pomoei,
seznam hraničních ph,choJů, 32 stran turistických zají.
mavostí v rozsahu více než 1000 hesel, obsah, seznam
dosud vydaných turisti('~l<;,<Tch
map, plánů mě':,t a map
z dvouediee /\utomapa CSSR -- Poznáváme Ceskoslo·
vensko. Na př.;>dsádkách je klad listů atlasu zobrazený
na automapě CSSR v měříU,"u 1 : 3 000 000 a automapa
Evropy v měřítku asi I : 14 000 000.
Všeobecně

vzdělávaní

mapy

a atlasy

MAL\' ATLAS SVĚTA -- 1. vydá.ní v r. 1987, náklad
100000 výtiskll, rozměr 10,6 X 21 cm, cena 7,- Kčs.'
Obsah:
stran; 12 politických map všech světadílů,
S"" ěta a CSSR, 3 podrobné
výřezy, mapa pásmových
časú, obsah, vysvětlivky,
tabulka státú a závislých
llzcmí světa s nvedením počtu obyvatel v r. 1983,
rozlohy a členství v OSN, tabulka "Svět v číslech"
a 2 tabulky o největších velkoměstech světa.

2-:

K.i\.PESNÍ ATLAS SVĚTOVÝCH Df~JIN - dvoudílný
atlas, 1. spojené vydání v 1'. 1987, (1. díl - 3. vydání,
2. díl -' 2. vydání) náklad 20000 výtisků, rozměr knihy
11 X lfj.5 cm, cena 30,-- Kčs.
OlJsah: 203 map, 17 plánů historických měst a staveb,
13 ukázek starých map, 173 znakú historických územ·
ních celkú, obsah, seznam použité literatury, vysvětliv.
ky, 2 abecední seznam~' názvů na 63 stranách s více než
7600 hesly.

Obr. 2
Foto: Ing. Petr Skála, ČÚGK
l\'lapy pro jiné odběratele
PRAHA --- PRČICE - vlastivědná mapa v měřítKU
1 : 200 000, náklad 50000 v)'tiskú, rozměr 21 X 29,5
cm, ,?-eprodejné, vyrobeno jako zájmový náklad pro
MV CSTV Praha.
Obsah: 2 mapy, seznam 42 map ze souhoru turistických
map 3. ",dice. Na podkladu zhotovcnóm z edice Poznáváme Československo zobrazen prúběh všech tI'8S
pochodu krorně startu z Příbrami.
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ZO ŽiVOTA ORGÁNOV A ORGANIZÁc~í REZORTU ČÚGK A SÚGK
VI. ročník branno-športových
covníl<ov rezortu SÚGK
[528.061.14(

hier pra-

Na VI. BŠH sa zúčastnilo 377 pretekárov, z toho 221
mužov a 156 žien. Do programu BŠH boli ako športové
disciplíny zaradené: branný pretek, atletika, plávanie,
volejbal, nohejbal a šach. V brannom preteku, atletike
a v plávaní sa súťažilo v troch vekových kategóriách:
kateg6ria

muži
do 40 rokov
do 50 rokov
nad 50 rok ov

A
B

437.6) J :799

C
V dňoch 21. a 22. augusta 1987 sa uskutočnil VI. ročník
branno-športových hier (BŠH] pracovníkov rezortu Slovenského úradu geodézie a kartografie (SOGK]. Usporiadaním a organizačným zabezpečením bola predsedom
SOGK Ing. On d r e j o m Mi c hal k o m poverená Geodézia, n. p., Zilina.
BŠH, ktorých miestom konania bola Zilina, dokumentovali tradičné vyvrcholenie
brannej a športovej aktivity a boli d6stojným príspevkom k oslavám 70. výročia
Vefkej okt6brovej socialistickej revolúcie a porážky nemeckého fašizmu v druhej svetovej vojne slávnou Sovietskou armádou v bojovom zvazku s 1. československým armádnym zborom.

v ostatných druhoch
vekových kateg6rií.

športov

ženy
do 35 rokov
do 45 rokov
nad 45 rok ov,

sa súťažilo

bez rozdielu

Výsledky jednotlivých súťažných disciplín
Branný

pretek

-

muži
Celkový počet Počet
bodov
bodov pre
putovný pohár

1. Geodézia, n. p., Zilina
2. Geodézia, n. p., Bratislava
3. Geodézia, n. p., Prešov
4. Slovenská kartografia, n. p.,
(SK] Bratislava
5. Krajská správa geodézie
a kartografie
[KSGK] Košice
6. Geodetický ústav, n. p., (GO]
Bratislava
7. KSGK Banská Bystrica
8. Výskumný ústav geodézie a kartografie (VOGK] Bratislava
9. SOGK
10. Správa geodézie a kartografie
[SGK] Bratislava

45
45
41

40
30
25

Za zvukov pochodu sa všetci pretekári
zhromaždili
na štadi6ne Telovýchovnej jednoty Závodov valivých 10žísk k slávnostnému
otvoreniu BŠH [obr. 1): Po otváracich a uvítacich príhovoroch, ktoré predniesli námestník predsedu SOGK Ing. Imrich Hor ň a n s k ý, CSc.,
predseda komisie SOGK pre brannú výchovu a riaditer
BSH, zložili športovci usporiadatefskej
organizácie sfub
pretekárov. Pamiatku padlých vojakov v bojoCh za slobodu našich národov si uctili zástupcovia organizácií
rezortu položením venca k pamatníku na cintoríne Sovietskych vojakov v Ziline na B6riku[obr.
2].

Celkový počet Počet
bodov
bodov pre
putovný pohár
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Geodézia, n. p., Bratislava
Geodézia, n. p., Zilina
Geodézia, n. p., Prešov
GO Bratislava
KSGK Košice
SK Bratislava
KSGK Banská Bystrica
SOGK
9.-10. SGK Bratislava
9.-10. VOGK Bratislava

49
41
33
26
19
18
16
2

40
30
25
20
15
10
6
4

Poradie ,v ďalších súťažných disciplínach je zverejnené vo "Výsledkoch" zo VI. ročníka BSH pracovníkov
rezortu SOGK. Výsledky v bodovom hodnotení BŠH o naj.
lepší kolektiv sú uvedené v tab. 1.
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Organizáeia

I

muži

I ženy
.

Geodézia, n. p., Žilina

40

30

_.

Geodézia, n. p., Prešov
SK Bratislava
GÚ Bratislava

30

40
---

25
20
10
15
4

25

---

10

12

---

---

20

KSGK Banská Bystrica

6

6

2
-

8
---

12
---

25

20

15

25

---

---

---

---

20

----

8

25
---

2
---

8

4
---

5
---

6

6

2

-

Na VI. BŠH boU vytvorené tieto nové športové rekordy: (V zátvorkách
sú na porovnanie uvedené doterajšie rekordy.)
Skok do diafky - muži kategória C
Vojtech Horňák, Geodézia, n. p., Prešov
4,49 m (4,32 m v roku 1982)
Beh na 400 m - ženy kateg6ria B
Anna Zifčáková, Geodézia, n. p., Žilina
1:14.5 min (1:17,2 min v roku 1984)
Skok do diafky - ženy kateg6ria B
Anna Zifčáková, Geodézia, n. p., Žilina
4,45 m (3,62 m v roku 1979)
Beh na 200 m - ženy kateg6ria C
Ing. Anna Šoltýsová, KSGK Košice
37,7 s (37,8 s v roku 1984)
C

V súťaži o najlepší kolektív sa stala víťazom a držite~om putovného pohára predsedu SÚGK Geodézia, n. p.,
Zilina pred Geodéziou, n. p., Bratislava a Geodéziou, n.
p., Prešov.

K životnímu jubileu
Ing. Slavoje Kádnera, CSc.

Clověk s neutuchajfcfm
elánem, s hlubokými odbornými
znalostmi, s všeobecným přehledem, iniciMor koncep'čnfho rozvoje geodézie a kartografie
v dopravě, člověk
s tvořivým duchem. jenž své nevyčerpatelné
síly věnoval
ve své rozsáhlé ži'votní pť'tsobnosti geodetť'tm v socialistické společnosti. To je stručná charakteristika
ing. SlaVOje Kádnera, CSc., hlavního geodeta resortu federálnfho
ministerstva dopravy (FMD J, který v tomto roce připsal
na své životní konto svoji šedesátku.
Narodll se 30. 1. 1928 v pražské učitelské rodině. S vyznamenáním maturoval na Státním akademickém gymnásiu v Praze a stejně 'Úspěšně ukončil studia na Ceském
vysokém učení techniokém (CVUT) v Praze v roce 1951.

---

---

5

15

--12

5
---

-

._-- --4
--- ---

-

5

Nohej bal

Saeh

Body

I

I

Poradie

25

223

1

12

15

15

217

---

---

2

12

175

3

-

121

4

8

84

5

-

70

6

20

66

7

---

15

20

---

---

20

25
---

---

---

I

3

12

.---

---

-----

2

PIávanie 50 m fubovofný sp6sob - ženy kateg6ria
Ing. Marta JaráIJková, KSGK Banská Bystrica
59,6 s (59,7 s v roku 1984)

20
---

---

15

---

15

2
4

25
---

12

---

6

---

I ženy

muži

4

---

I

ženy

muži

._-- --- --- --.-

---

---

2

25

---

4
---

SGK Bratislava

8
---

--SÚGK

6
---

15
-

-----

25

---

20

15

Volejbal

Plávanie

I ženy

20

---

---

VÚGK Bratislava

I

---

--KSGK Košice

muži

---

---

Geodézia, n. p., Bratislava

Atletika

Branný pretek

3

5
---

---

3

5

---

---

12

-

---

---

5

3

---

---

--

-5

___

-

36
o

---

8

---

3

-

17

9

3

-

17

10

Oficiálne skončenie VI. ročníku BŠH, za účasti čestného predsedníctva,
pretekárov, ostatných hostí a organizátorov, sa uskutočnilo
v priestoroch
reštaurácie
Junior. Po otvorení a slávnostnom vyhlásení výsledkov a
víťazov, ktoré vykonal Ing, Jozef V I č e k, ekonomický
námestník
riaditela
a predseda
komisie pre Jednotný
systém brannej výchovy obyvatefstva pri Geodézii, n. p.,
ŽiIlna a po odovzdaní diplomov, putovných pohárov a
vecných cien vítazným kolektívom a jednotlivcom, predniesU záverečné prejavy námestník predsedu SÚGK Ing.
Imrich Hor ň a n sk ý, CSc. a riaditef Geodézie, n. p.,
Žilina Ing. Rudolf Š a n d r i k. Vyzdvihli obetavosť a
športový elán pretekárov,
ich brannú a fyzickú zdatnosť a potvrdzuj'Úce vysoké morálno-politické
vlastnosti.
V záverečnej časti športových dní pri hudbe a tanci,
v príjemnej spoločenskej
atmosfére,
'Účastníci svojimi
spontánnymi prejavmi a nefalšovaným
nadšením potvrdili, že v rezorte SÚGK sú dobré kolektívy, so zdravým
optimizmom a odhodlaním, schopné dosahovat triumfy
nielen na športovom poU, ale úspešne sa podiefať aj na
plnení 'Úloh rezortu SÚGK a celej našej sociaUstickej
spol,očnosti.
Ing. Márža Brodňanová,
Geodézža, n. p., Žžlžna

Ještě za dobu studií získával odborné poznatky na prázdninových praxích v katastrálním
měřickém úřadu v Benešo'vě, ve Vojenském zeměpisném l1stavu a Stavoprojektu v Praze. V roce 1951 nastoupil jako zeměměřický inženýr k tehdejšímu Oblastnímu ředrtelství drah v Praze
a ge'Odetlc'kým ,pracím v dopravě zť'tstal věrný po celý
život.
Rozmanitá praxe v projektování
rekonstrukce
kolejí,
v mapování železnice, 'v evidenci nemovitostí, v pracích
při zakládánf a zhušťováni bodových poU i oři speciálních j)Il'acích inženýrské geodézie se stala základem pro
jeho další 'Úspěšnou ·'práci v řídících funkcfch. V roce
1965 byl pov,olán na ministerstvo
dopravy, aby v rámci
techniékého
oddělení odboru 13 řídil geodeUcké a kartografické práce v dopra'vě. Po zřízení hlavního geodeta
resortu v roce 1969 byl jmenován do funkce hlavního
geodeta FMD, v níž pracuje se zařazením na odboru vědy
technikY FMD dosud.
Metodické řízení geodetických
a kartografických
složek resortu opíral o vlastní koncepce rozvoje geodézie
akartografie
v resortu dopravy. Výsledkem těchto koncepcí je současná ucelená organizační
struktura
geodetických složek v celém resortu dopravy. Soustava internfch resortních
geodeUckýchpi'edpisd
a služebnfch
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rukovětí, systém cyklického vzděláváni odborníkfi formou
internátních kurzfi hlacvních geodetfi organizací v dopravě, pracovníkfi s oprávněním ověřovat výsledky geodetických prací, odpovědných geodetfi a nově přijatých
pr,acovníkfi. Koncepce jsou vždy po 5 letech od roku
1967 projednány na celostátních konferencích geodézie
a kartografie v dopravě, kterých byl vždy ga,rantem Ing.
Slavoj Kádner, CSc. Soustavně vede poradni orgány ředitele odboru FMD, které tvoří "Komise pro vývoj geodézie a kartografie v resartu FMD" a "Ústřední zkušební
komise geodézie FMD."
Významná
je také
leho celospolečenská
činnost.
V CSVTS dlouhodobě pracuje v předsednictvu společnosti
geodézie a katrografie, je členem odborné sk~piny inženýrské geodézie, je zapojený do práce společnosti hornické. Od roku 1966 je členem komisí ])Il'Ostátní ~koušky
na ČVUT v Praze a Vysokej školy dopravy a spojov
v Ziline, kde je od roku 1981 vždy předsedou komise.
Další členství v meziresortních
komisíoh, funkce soudního znalce, lektorství v Sociallstické škole práce, funkCe v ROH a občanSkém výboru jsou jen dalším dokladem o rozsahu jeho pfisobení v naší společnosti.
Velmi rozsáhlá je jeho popularizační a publikační činnost. V živé paměti veřejnost! je výstava "Geodézie v dopravě", instalovaná na FMD, pomficka "Zelezniční uzly"
pro Pedagogické nakladatelství,
"Přehledná železniční
mapa ČSSR", která spolu s odviozenými m!J<paml drah
je vyhledávanou pomfickou řídícich pracovníkfi na vše,ch
stupních železniční dopravy, zpracované z jeho iniciativy a v jeho redakci. D10uhá by byla řada jen s vyjmenováním jeho odborných člálllkfi publlkovaných ve sbOl'nícíoh CSVTS, ve skriptech Z kurzfi FMD, v železničních
a jiných odborný'ch časopisech. Ve spoluautorství s Ing.
V. Biňovcem, CSc., doc. Ing. Z. Novákem, CSc a Ing. J.
Skalickým byla vydána knižní publikace Nakladatelstvím
dop,ravy "Zelezniční geodézie a kartiografie."
Za svou práci a všestrannou činnost byl morálně oceněný celou řadou veřejných a čestných uznání, či už resortních (poslední dosud z roku 1987 vyznamenání "Vzorný pracovník dopravy"), nebo společenských (5 čestných
uznání nejvyšších orgáJnfi ČSVTS, 2 za práci od ObNV
Praha 6].
Pracovní výsledky geodézie a kartografie v dopra'vě,
současná vysoká odborná 1íroveň geiodetlckých pracovníkfi v resortu FMD a technické vybavení pracovišť nejmodernější technikou, JSOU však bezesporu tou neillliPší od·
měnou za jeho víc než 20leté úsilí v řídící práci na FMD.
K nejvyššímu morálnímu ocenění jistě patří uznání všech
jeho lijlolupracovníkfi, jeho osobní autorita, kterou ztskal
svými znalostmi a dfisledným uplatňováním po'kro'kových
vývoJových tendencí v geodézii a kartografU, prosazováním lepších technických a sociálních podmínek geodetfi
a kartograffi v dopravě.
K 60. narozeninám přejeme jubilantovi pevné zdraví
a hodně sn k realizaci všech jeho ži'votních Ideálfi a pracovních koncepcí.

Vyhodnocení pracovníků
Geodézie, n.p., Brno

Dne 4. 11. 1987 se při příležitosti uvedení 4. reaktoru
Jaderné elektrárny Dukovany do provozu konala konference ROH Prfimyslových staveb Brno, spojená s vyhodnocením praco'V'Ilíikfi.
Na této konferenci byla dlouholetá aktlvni činnost lJIl'acovníkfi Geodézie, n. p., Brno, s. Ing. Jaroslava Kolmana
a s. Karla Sidla oceněna čestným tHulem "Vzorný budovatel Jaderné elektrá,my Dukovany".

Z GEODETICKÉHO A KARTOGRAFICKÉHO KALENDÁŘE

(leden, únor, březen)
Výročí 55 let:
22. ledna 1988 - Ing. Jindřich Rozporka, vedoucí provozu IDlIJpování, n. P. Geodézie Liberec. Po absolvování
VAAZ v Erně nastoupil v roce 1956 k OÚGK v LibetrCi,
kde pracoval na topografickém
a účelovém mapování
a na údrž·bě trigonometrické
sítě. V roce 1962 vyl vyslán s prvními československými geodety na Kubu, kde
pracoval 2 roky jako hlavní měřič na hlubinných a povrchových dolech. Získané jazykové a odborné zkušenosti využil na Kubě ještě v letech 1966-68 a 1974-77.
V Severočeském kraji se věnoval ,převážně vývoji a organizaci technicko-hospodářského
mapování. Postupně
zastával funkce vedoucího oddílu, provozního inženýra,
vedoucího ,oddělení řízení výroby až po vedoucího provozu. Do veřejné činnosti se zapojil jiŽ během své práce
na Kubě, kde vykonával funkci předsedy výboru SRP S
na české škole v Havaně. V současné době pracuje
v komisi pro výstavbu v občanském výboru a jako člen
ZV ROH, dále je aktivním členem odborné skupiny mapováni při ČV éSVTS a pracuje jako jednatel závodní
pobočky CSVTS v Liberci. Výrazně se podílí na předni'ch umístěnich provozu mapování v celo podnikové socialistické soutěŽI, jím ivedený provoz získal v roce 1984
čestný titul "Provoz socialistické práce". Jeho pracovní
výsledky a osobní angažovanost byly oceněny v roce
1811 vynodnocením "Nejlepší zlepšovatel n. p. lG Praha", celospolečenským !>ceněním předsedy federální vlády CSSR a předsedy URO "VHěz socialistické soutěžei
HI82". V roce 1983 mu byl udělen titul "Zasloužilý pracovník podniku",
2. února 1988 - Ing. Zbyněk Žižka, výrobní náměstek
ředitele n.p. Geodézie Liberec. K resortu nastoupil po
absolvování vysokoškolských studií v roce 1956 u Oblastního ústavu geodézie a kartografie 'v Liberci. Od roku
1972 zastává funkci výrobního náměstka ředitele podniku. Má osobní podU na dlouhodobých velmi dobrých
celopodnikových
výsledcích, I1Jarovnoměrném
plnění
ročnich plánů a na zajišťování geodetických a kartografických prací pro potřeby rozvoje a výstavby Severočeského kraje. Svými bohatými !zkušenostmi a dlouhodobé odborné a řídící praxe se podílel na řešení
a realizaci celo resortních a ,podnikových koncepčních
záměrfi. Svoje zkušenosti využívá i jako oponent řešených výzkumných úkolfi a na podkladě jeho odborné kvalifikace byl také jmenován členem státní zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky absolventfi
stavebnf fakulty ČVUT v Praze, obor geodézie a k artografie. Z práce ve společenských organizacích je nejvýznamnější jeho přínos pro ČSVTS, kde po 10 let pracuje jako předseda krajského výboru, jako člen pléna KR ČSVTS a ČV ČSVTS. Stejně aktivně a úspěšně
se zapojil do stranické a odborářské práce. BYl členem
výboru ZO KSČ, plnil funkCi aktivisty OV KSČ v Liberci a zastával funkci předsedy ,pobočky ČSVTS. V roce
1977 ukončil úspěšně studium VUML. V současné době
zastává funkCi aktivisty MěV KSČ v Libe1rci, je lektorem DPV pro OV KSČ. Za jeho dlouholetou práci se mu
dostalo řady podnikovýcih, resortnich I celospolečenských ocenění, např. Vzorný pracovní,k resortu (1970),
Čestné uznání CSVTS - GK (1975), Čestné uznání KR
ČSVTS (1979), Pamětní medaile MěstNV v Liberci (1980),
Čestné uznání České rady ČSVTS (1983), Zasloužilý pracovník resortu ČÚGK (1983). Za činnost a Výsledky v socialistické soutěži je nositelem zlatého odznaku BSP
(1987). V roce 1985 obdržel Pamětni medaili ÚV KSČ
a ÚV NF k 40. výročí ,osvobození. Za dlouholetou či1lJnost na úseku branné výchovy mu byla v roce 1987 udělena Medaile za službu vlasti.
11. března 1988 - Ing. Zdena Slatinková. samostatný
výzkumný a vývojový p,racovník v n. P. Geodézie Liberec. K resortu nastoupila v roce 1952 jako maturantka.
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Po dvouleté praxi odešla na studium vysoké školy a po
JeJlm absolvování v r. 1958 se vrátila k podniku [tehdy
UUGK LIDerec). 1:'rosla různými pracovními zařazeními
od te,chničKY v terénu až po vedoucí kartografického
a reprodukcního
provozu. Její činnost byla' zaměřena
pteldevšim na uplatnění vystudované specializace - karLOg'ratie. 1:'1'0 svou odbornou úroveň a iazy,kové znalosti
Dyla VYSlána jako první žena z resortu v letech 191j-7:/
JaKO expe.rt na Kubu, kde se zabývala především plánováním a organizací geodeticKých a kartogratických
prací. V loce 181J2 Jí byl ptiznán II. vědeckotechnický
Kvautikační stupeň. 1:'racuje aKtivně v CSVTS jako vedoucí OdDorné SKupiny karwgratie při KV CSV1::> a členka odoorné skupiny ,I1;eodéziea kartografie Českého výboru CSVTS. Jel členkou BSP a aktivní zlepšovatelkou.
Za dlouhOletou práCi v ČSVTS obdržela Cestné uznání
Ceské rady ČSVTS. Za dosahované pracovní výsledky
Jí byla udelena nejvyšší 'podniková a resortní vyznamenáni: "l.aSlOuzilý praCOVníK podniku" [18d<::j, "vzorný
pracovDlk resortu GliGK" (1987).
16. března 1988 - Ing. Marie Matzkeová, séllIIlostatná projektantka v oddělení pro řízení výroby u Geodézie. n. p.,
Brno. Po absolvování zeměměřičského
studi,a na VAA'L.
(1955) nastoupila do praxe u OÚGK v Brně, kde od pocát~u se převážně ,věnovala fotogrammetrii
při mapování. Kromě pracovních
úspěchů 'výrazně se ,angažuje
ve společenských
organizacích
ROH a CSVTS. je členIkou ,výboru octoorné skupiny fotogrammetrie,
zastává
funkCi místopředsedy
ZP GS'VTS u n. p. Geodézie Brno,
kde spoluorganizuje
akce pořádané. pobočkou. Za obětavou činnost byla ocen1ěna tituly: Nejlepší pracovník podniku (1974), nositel stříbrného odznaku BSP, Nejlepší
pracovník resortu ČÚGK (1975), Zasloužilý pracovník resortu OÚGK (1986).
Výročí liD let:
9. ledna 1988 - Ing. František Klimel;ký, vedoucí fotogrammetrického
oddílu, u j(Jhož založení a uvedení do
provozu u bý,v. OÚGK Brno v r. 1958 stál. U podniku se
zasloužil o 'využití fotogr,éIIIIlmetrie nejen při mapo'vání,
ale' také v ,aplikaci této metody pro jiná odvětví národního hospodařství. jako zlepšovatel je autorem dvou patentů zalvedených do výroby a dosud používaných [citliva vrSlva pti reprodukci a tvorbě map, pronuwováni radaroVých antén). Ohodnocen byl titUlem .,Nejlepší pracovník resortu ÚSGK" (1959).
18. ledna 1988 - prof. ing. VladisIav Hojovec, DrSc., vedOUCí katedry mapování a k,artografie na FS>v CVUT
v Praze. Po studiích na zeměměřické fakultě CVUT nastoupil jako asistent u prof. Fi,aly a věnoval se pedagogické dráze. Zastá'val některé ,akademické funkce, byl
proděkanem sta'vební fakulty pr.o politickovýchovnou práci. Jeho hlavním oborem jsou teoretické otázky kartograficlkého zobrazování, z tohoto oboru obhájil v r. 1981
doktorskou disertační práci, tomuto oboru je 'věnována
také větší část jeho .literární činnosti. Zabývá se též problémy ,výpočetní techniky, zejména .pak automatizací zobrazov.acích a výpočétních prací. Z tohoto oboru zavedl
přednášky na sméru geodézie a kartografie, a zpracoval
potřebná skri<pta, je vedoucím kolektiv autorů vlysokoskolské učebnice "Kartografie".
jei).o vetejná činnost,
zejména stranická· je též rozsáhlá. Za svojí pedagogickou činnost byl jmenován "Z,asloužilým učitelem" a obdržel další vyznamenání ,a čestná uznání.
26. únOr.a 1988 - Ing. Jiří Sedlák, vedoucí SG v Blansku
(od r. 1971). Po absoLvování Lesního inženýrství na Vysoké škole zemědělské v Brně (1952) praco<v,al u Geoplánu potom u OÚGK v Brn'ě. Veřejně se angažuje IVROH
jako člen .předsednictva OVOS státních orgánů 'V Blansku, po 3 období byl členem stavební komise Měst~V
v Adamově, dosud je akUvním členem Svazarmu ,a Cs.
mysliveckého svazu. jeho dosavadní
úspěšná
činnost
služební i1spOlečjmská
byla oceněna
ř,adou čestných
uznání při významných ,výročích.
29. února 1988 - Ing. Zdeněk Vrběcký, odb. asistent Katedry mapování a k,artogr,afie. Narodil se ,a vystudoval
v Plzni, zeměměřičSlké inž. pak na ČVUT 'v Praze. Po studiích pracoval u Geologického pri'rzkumu v Plzni. V roce 1961 přešel na vysokou školu, kde se postupem let vě-

noval zejména otázkám využití mikrofilmové
techniky
v oboru geodézie a kartografie.
Vybudo,val na fakultě
vzornou laboratoř mikrofilmové techniky, zabýv,al se též
otázkami ,vícebare,vné diazogr.afie. Pro studenty vydal
v r. 1981 skripta "Kartografická
polygrafie ,a reprografie··. Literární činnost je věnována tomuto oboru. Veřejně ,pracuje zejména v odborech, zastával též některé
íu~ce stranické a fakultní.
11. března 1988 - Ing. Jaroslav Hanák, vedoucí odd.
mikrofilmu u Geodézie, n. p., Brno [od r. 1972J. předtím
[od 1'. 1961) pracovník technického ro~voje a uspěšný
zlepšovatel [lepení celofánu na pausovací papír a ,astraIon, osmikotouc,o'Vá okružní pila na řezáni polystlyrénu,
univerzální redukční ,pr,avftko pro SG, poloviéní krok kamery při snimko,vání pisemnéhO operatu, aj.). Politicky
pr,acuje jako vedoucí stranické skupiny KSG, ve společenskýCh organizacích
j,a~o jednatel 1:'V ROH. pokl,adník, jednatel a předsed,a revizní komise v ZP CSVTS. Jeho dosavadní ooětavá práce byla resortem oceněna titUly "Průkopník socia!lstické práce" (1976) a "Nejlepší pracovník resortu CUGK'· (1978).
24. března 1988 - Ing. Josef Borecký, 'vedoucí MO pro
automatizovanézpr,acpvání
map u n. ,po Geodézie Brno
[od r. 1914). Po geodetické ·praxi u n, p. P.rojekta Brno
vs lOUpil v r. 1954 do resortní slUŽby u OUG!\: Brno pwvoz THM. V r. 1967 absolvoval Uni,versitu 17. listopadu v Praze - obor francouzŠ'tina. Jako zahraniční expert UNESCO je resortem vysílán na geodetické práce ~_o
roz'vojOvých zemí, jmenovitě:
Vietnam
[1958J,Alzlr
[1979-1980), Ruand,a (1981), Džibuti [1982J. Alžír [1984
- dosud). Při návratech
se podílí o SVýCh poznatcích
a zkušenostech
s členskou geodetickou
,veřejností na
přednáškách
pr,oslovených v rámci akcí ČSVTS.
Výročie &5rok ov:
1 januára 1988 - Ing. Ján Škoda. RodákzKútov
[okres
Senica). Gymnázium abs,ollvoval 'V Skalici a zememeračSlkě inžinierstvo na Slovenskej vysokej škole technickej
v Bratisl,ave. Po štúdiách nastúpil v roku 1948 na Povereníctvo techniky, kde vykonaval stavetmo-meračské
práce. V roku 1949 prechá'dza na zememeračské
oddelenie technického referátu KNV do Banskej Bystrice. Po
vzniku rezortu geodézie ,a kartografie 'V roku 1954. prešiel do Žiliny, ktorejzostal
verný dodnes. Pracoval na
Oblastnom ústave geodézie a kartografie
[od roku 1960
Ústave geodézie a kartografie)
~ko vedúci čaty, oddielu. prevádzky a 'v ďalších Ivedúcich funkciách na úseku
prípr,avy výroby a plánov,ani.a. V rokoch 1961-1966 absollvoval Fakultu národohQlspodárskeho
pláno,vania V,ysokej školy ekonomickej v Bratislave a získal druhý titul - ekonomický inžinier. Od roku 1968 až do odchodu' do dachodku, 1. j. do 31. 12. 1986 vykonával funlkciu
'ekonomického námestníka riaditefa závodu Inžinierskej
geodézie, n. p., Ílr,atisla,va a od roku_ 197:. Geodézie, n.
p., Žilina. Záslužná je aj jeho dlhorocná cmnosť IV_ROH
a 'V ČSVTS. P'opri spomenutej aktivite exte~ne vyuc?va!
na Strednej priemyselnej
škole staveb~eJ geodetlcke
predmety. Je nositefom 'vyznamenaní: "Cestného uznania za zásluhy o rozvoj geodézie a karto~raf,~e" [1968
a 1974)
Z,aslúžilý pracovník
rezortu
SUGK (1979),
NajlepŠí ':pr,acovník rezortu SÚGK" (1981) a "Plakety
Ostrednej 'r,ady ČSVTS".
22. januára 1988 - prof. dr. h. c. dr. Ing. Fritz Deumlich DrSc. pedagogický praco,vník Technic1kej univerzity ~ Drážďanoch [TU). Narodil sa v Go:litz [Zhorelec):
V roku 1952 absolvoval Strednú odbornu zememeračsku
školu v Drážďanoch ,a nastúpil na HIavnú správu geodézie a kartografie Ministerstva vnútra ako referent pre
'v:lidelávanie a doškofo'vanIe. Zároveň študoval na TU.
V roku 1956 štúdium skončil a pas obil ako asistent na
K.atedre geodézie TU ,až do roku 1963. V októbri 1963
bol vymenovanýza
riaditefa Výskumn~ho str~~iska ge~dézie a kartografie v Lipsku a zároven prednasal geodeziu na TU V roku 1965 získal titul dr.-Ing., 'V roku 1970
bol vyme'novaný mimoriadnym
a v roku 1974 riadnym profesorom.
V rokoch
1978 až 1981 vyk~nával fUDikciu 1. prorekt,or,a.
Má rozsiahlu
pubh-
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kačnú
činnosť
[do 150 odborných
a vedeckých
prácJ. Jeho známa kniha "Náuka o geodetických pristrojoch" vyšla už v 7. vydaní a bola preJožená do jazyka ruského (1970) a anglic~ého (1981). Je členom Národného komitétupre
geodézíu a geofyziku pri Ak,adémil 'vied NDR ,a Redakčnej rady č,asopisu Vermessungstechnik, čestným členom Zvli.zu geodetov a Ikartografov
MI:R, predsedom Vedecko-technickej
spoločnosti
[VrS J
geodézie. fot,ogrametrie a kartografie NDR a iné. Je nositelom vyznamenaní: "Zlatej záslužnej medaily NDR",
"Čestného strieborného a zLatého odznaku vrs NDR"
a čestného doktorátu Moskovského inštitútu inžinierov
geodézie, fotogrametrie a kartografie [1979J.
25. února 1988 - Ing. Radim Kudělásek, CSc., pedagogický pr,acovník a funkcionář na VAAZ v Brně. S jeho jménem je spojen ,pOVálečný vývoj čs. fotogr,ammetrie. BYl
akUvním členem vědecké rady. náčelníka topogr.afické
služby MNO, předsedy OSGK a dalších věaeckýc·h orgánů a komisí. Významná byLa od r. 1957 jeho činnost
v čsvrs. V Brně byl předsedou krajského výboru,později byl členem Ov CSVTS GK [z toho po dve obdoni Úřadujícím předsedou). V čs. fotogrammetrickém
komitétu
zastával funkCi ~ědeakého tajemníka. V Mezinárodní fotogramrnetrické
společnosti byl místopředsedou IV. Komise. Zprá'v,y o jeho referátech přednesených na různých
sympoziích a seminářích nalézáme v příslušných rubrikách časopisů GaKO a Top,ogr,afický obzor. Jeho nepřetržitá dlouholetá činnost vědecká, pedagogická a ~polková byla oceněna v ČSL armádě vyznamenáními "Za službu vlasti", "Za zásluhy o obranu vlasti" a dalšími vojenskými uznáními. V éSVTS stř'Íbrným a zlatým odznakem ÚR ČSVTS, pamětní medailí k 25. 'výročí ČSVTS
a nejvyšším vyznamenáním - ploaketou "Z,a obětavou
. práci 'v oblasti vědy a techn~ky". Za mezinárodní spolupráci mu byl udělen titUl "Nejlepší pracovník geodézie
a kartografie SSSR" od Hloalvnísprávy geodézie a kartografie SSSR. I po ,odchodu do důchodu v r. 1983 byl
dále ped,agogicky činný na VAAZ ,až do r. 1986.
16. marca 1988 - Ing. Stefan Fekilač, vedúci útv,aru riadenia výroby [ÚRV) Geodézie, n. p., Br,atislava nositel
štátneho vyznamenania Za Zá'sluhy o výstavbu' (1983).
NarodiL sa v Kri'váDl [okres Z,volenJ. Od skončeniazemerneračského inžinierstva na Slovenskej 'vysokej škole technickej v Bratislave v roku 1946 nepretržite pr,acuje
v rezorte ge'odézie a kartografie. Najskor ,pracoval na
lnšpektoráte katastrálneho vymerialv,ania v Martine [1946
až 1948J. V roku 1950 prišiel do Bratislavy, kde pracuje
dodnes. Posobil na Slo,venskom zememeračskorn a kartografickom ústave, Geodetickom, topograf!ckom a kartografickom ústave, Geodetickom ústave, Ustave geodézie a ~artografie, lnžinierskej geodézii, n. p" a od roku
1973 v Geodézii, n. p. Vďaka svojim vynikajúcim organizačným schopnostiam
prešiel postupne od vedúceho
č,aty cez vedúceho oddielu,prevá:dzky,
hlavného inžiniera, zástupcu a námestníka riaditela po riaditela. Funkciu riaditefa vykonával nepretržite
od 1. 1. 1969 do
31. 12. 1987. Pod jeho vedením Geodézia, n. p., Bratislava, zís,kala štátne vyznamenanie "Za zásluhy o výstavbu" [1979 J a za radila sa medzi p,opredné podniky rezortu. Nemožno nespomenúť jeho aktívnu činnosť
v KSS a ČSVTS. Od 1. 1. 1988 odovzdá:va svoje bohaté
skúsenosti vO funkcii vedúcehoÚRV.
118 nositefom vyznamenaní [Iokrem už spomenutého): "Najlepší pracovník rezortu ÚSGK [1967], štátneho vyznamenania "Za
vynikajúcu prácu" [1971], "Pamii.tnej medaily k 50. výročiu založenia KSČ [1971], "Čestného uznania za Zásluhy o l'ozvoj geodézie a kartografie"
(1974], "Zoslúžilý pracovník rezortu SÚGK" (1976], "Pamii.tnej medaily" hlavného mesta SSR Bntislavy
(1979), "Čestného
uznania 1. stupňa" Ústrednej rady ČSVTS so zlatým odznakom, "Zlatej medaily SVŠT" (1983) a "Priekopník socialistickej práce" (1986).
V:froi!í 75 let:
7. ledna 1988 - Ing. Antonín Reigl, v aktivní službě
u OÚGKa n. p. Geodézie Brno nejprve vedoucí Ikartografického oddílu ,a technický kontrolor, potom vedoucí
OMS, SG ,a raj6nu v Rosiclch [1956-1973), kde vyvíjel
Záslužnou politickou
činnost při soctalizaci
vesnice
a provádění HTÚP na okre'se Brno-venkov. BYl poslan-

cem ONV Rostce za KSČ [1957-60). ,potom poslancem
MěstNV ve svém rodišti v llv,ančicích (1963-76)
jako
funkcionář tělovýchovy. Jeho činnost byLa oceněna titulem "Nejlepšího pra'cO'vníka podniku"
(1956) a řadou
medailí' a čestných uznání. Po brigádnické
výpomoci
u podniku na definitivní odpočinek odešel v r. 1976.
25. ledna 1988 - Ing. l,an otisk, IVčinné službě pracovník a Ivedoucí odd. technické kontroly u OÚGK Brno
[1954-67), u Geodézie,n. p., Brno (1973-76), přechodně ředitel výrobního úseku u n. p. lnženýfiská geodézi.e
Brno [1968__71J. V době okupace b,yl persekvován a 'vězněn (1942-43), potom činný jako partyzán v odbojové
skupině Wolfr,arn, za což byl vyznamenán med,ailí "Za
chraorost" a odznakem "Gs. partyzán" (1947). Politicky se ang,ažov,al jako předseda revizní komise ZO Ksé
a společensky v místě bydliště v Kunštátě n Moravě. Na
odpočinku žije v Brně [od r. 1976).
7. března 1988 - Ing. Fl1antišek Procházka, první ředitel
střední průmyslové škOly zeměměřické v J:'raze (Sl'SZ).
Přes dvacet let stál v čele této první zeměměřické
středně technické školy, kterou se :svými spolupr,aco'Vníky vybUdoval a přivedl na vysokou úroveň. Po :studiích
na UK získal aprobaci profesora matematiky a deskriptivní geometrie. Později vystudoval ještě zeměměi'ické
inženýDství na ČVUT 'v Praze. Pedagogickou dráhu zač,al
na průmyslové škole strojní v Praze v r. 1937, dále působil na žižkovské reálce až do r. 1946. Vzhledem k mimořádným pedagogiClkým výsledkům byl povolán na MŠ,
kde působil ,až do r. 1951. Pedagogické práci na SPŠZ
věnoval p.ak další léta až do odchodu do důchodu. Věnov,al se zejména oboru geodetického počtářství. Jeho literární činnost bYla věnována zejména tvorbě učebnic
pro prŮffiy,slovou školu. Jeho práce pedagogická i ,veřejná byla vždy po zásluze hodnocena a ocenována, v roCe 1963 obdržel čestný titul "Z,asloužilý učitel". Na zaslouženém odpočinku žije ve Staré Pace.
11. března 1988 - doc. Ing. Dr. Oldřich Válka, CSc., docent na FAST VUT v Brně [1974-1984), předtím dlouholetý 'vědeckovýzkumný pr,acovník na VÚGTK v Praze,
u jehož zrodu v r. 1954 stál. Sem bYl povolán po sedmnáctileté pr,axi u úř,adů pozemkového katastru, když jeho články v odborném tisku (v počtu asi 20) burcovaly k zavedení moderních a racionálních metod do této
di:sciplíny, dosud zaostálvající ve světovém trendu. Předmětem jeho výzkumu se staly racionalizační
měřické
postupy, 'Výpočetní techni~a, mechanické a automatické
zpr,acování dat evidence nemovitostí a zobr,azování na
aut,omatickém koordinátografu.
Zahraniční studijní cesty mu pomáhaly k získání správných ,aplikaCí na naše
podmínky. Gelou problematiku vyřešil nejprve teoreticky ,potom odzkoušel experimentálně ve spolupráci s Podniky výpočetní techniky na více počítačích. O Výsledcích přednášel na seminářích a konferencích a publiJkoval je ve 'více než 30 odborných pojednáních a výzkumných zprávách, včetně 'Vhodných formulářů, příkladů a
vzorůpw
zavedení do praxe. V tom jeho práci lze hodnotit jako průkopnickou a novátorskou. Na katedře geodézie přednášel programování, mapování pro EN a automatizaCi výpočtů. Pro posluchače Ivydal skripta "Mapovánía
evidence nemovitostí" [1977, 1982). Jeho záslužná činnost byLa již IVr. 1962 oceněna ,státním vyznamenáním "Za vynikajíCí práci" a později dalšími resortními uznáními. Od r. 1984 žije na odpočinku IV Brně.
Blahopřejemel
Z dalších v:froi!i připomínáme:
21. ledna 1913 - před 75 lety se ve Vejprnicích u Plzně
narodil Ing. František Storkán, dlouholetý výkonný a vedoucí redaktor našeho časopisu.' Po studiích pracoval
v katastrální
měřické službě, od 1'. 1954 pracoval na
ÚSGK odkud přešel v r. 1959 do VÚGTK kde zastával
funkCi vedoucího odd. VTEI. Své bohaté zkušenosti
uplatnil jak při Ivedení č,asoptsu, tak i při své literární
činnosti. Byl autorem "Kartografických tabulek" a "Tabulek pw transformaci
Gaussových rovinných souřadnic". Stál při zrodu Zpravodaje ČÚGK, jehož vydálvání zabezpečoval. Za svoji obětavou a přesnou .práCi byl vyznamenán řoadou uznání a čestnýCh titulů. Blíže viz GaKO
Č. 3/1986. Zemřel v Pr,aze dne 11. prosince 1985.
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23. ledna 1913 -před
75 lety se narodil v Bratlsla'vě
Ing. Arnošt POláček, bývalý dlouholetý vedoucí oddělení projekce a přípravy výroby u OÚGK a n. p. Geodézíe
Brno. Předcházející různorodá praxe IV geodetickém oboru, smysl pro důkLadnost, umění jednat s lidmi a řešit
pr,oblémy s humorem dávaly .předpoklady i záruku, že
jeho projekty byly vidy bezvadné, jak po stránce technickoodborné,
tak ekonomické. Po léta bYl obětavým
spoluorganizátorem
vědeckotechnických
akcí
(Burzy
technických _zlepšení, konferencí, seminářů ,aj.), pořád,aných ZP CSVTS v Brně. za okupace byl rasově perselkvován, skrý'val se před zatčením, což podlomilo jeho
~draví. Zemřel předčasně 2. srpna 1976 v Brn:ě.
2. února 1908 - před 80 lety 'se narodil v Pr,askolesích
u Plzně prof. Ing. Dr. Václav Krumpbanzl, profesor geodézie na FS,v ČVUT v Praze, vedoUCí Katedry Ispeciální
geodézle. Za svého pů~obelll na směru geodezie a karwgrafie zastával řadu akademických funkcí. Byl zaklad.atelem disciplíny inženýrské geodézie, které 'věnoval
celou svoji pedagogickou činnost a větší část s,vého praktického působení. Svoji bohatou ,praXi plně využíval
v pedagogické ,práci, která se vž<Lyv}'lkazovala dobrým
sepetlm teorie s praxí. Přitom však vidy vyžadoval od
studentů dobré teoretické znalosti. Jeho literární činnost. věnováná pře'vážně otázkám inženýrské geodézie,
byla velmi rozsáhlá, byl autorem vysokoškolské učebniCe této disciplíny. Bohatá byla i jeho veřejná činnost,
zejména v ČSVTS. Byl činný i v mezinárodrrích 'Organizacích, v r. 1968 byl pověřen předsednictvím
VI. Komise FIG. Jeho prá'ce byla vždy vysoce hodnocena a odměňována ř,adou čestných uznání a ,vyznamenání. Zemřel 5. dubna 1986 v Praze.

13. února 1863 - př,ed 125 lety ,se narodil 'v Paříži syn
známého re'volucionáře J. V. Frič,e Jan Ludvik Frič, spoluzakladatel
prvního významného českého závodu pro
přesnou mechaniku a měřické přístroje. Teodolitiy a nivelační přístroje tohoto závodu vyniJkaly v tehdejší dob'ě velmi vysokou úrovní. Zemřel v Praze 21. ledna 1897.
1. ledna 1988 - uplynulo 10 let od zřízení Střediska
dálkovéb"J průzkumu Země (SDPZ). Na základě usnes aní ,vlády ČSSR č. 249 z 8. září 1977 byl Č·eský úřad geodetický a kartografický
(ČÚGK) ,pověřen koordinací
a zabezpečením požada'vků národního h,ospodářství na
materiály a prostředky dálkového průzkumu Země. V dů.vodOvé zprávě k uvedenému vládnímu usnesení bylo odsouhlaseno zřízení StřediSlka dálkového průzkumu Země
(SDPZ) IV resortuČÚG.K. Od roku 1983 je SDPZ součástí Geodetického a kartografického
podniku v Pr,aze n.
p. Vyhodnocení 10leté činnost! střediska bude ·předmětem samostatného článku v GaKO.
1968 - před 20 lety biylozahájeno vydávání Zpravodaje
ÚSGK. Tel;to zpravodaj se během let stal nezbytným pomocníkem pro všechny pr,acovníky organizací a orgánů
resortu. Pro ostatní uživatele, tak jak byli uvedeni v dedikaci zpravodaje, stal seoorojem
informací o předpisech a nařízeních při vykonávání geodetických ,a kartografických prací.
1953 - již 35 roků slouží Státní nakladatelství
technické literatury SNTL, široké technické veřejnosti. Aby se
technl'cká literatura dostaLa do nejširších vJ.1stevpracujících založilo SNTL již v r. 1959 Klub čtenářů technické
literatury, jehož počet dnes dosahuje již 50 tisíc. SNTL
pořádá velmi vyhledávané výst,avy zahraniční technické
lIt<ertury, přednášky a besedy s autory. Tak plní SNTL
nejen úkoly. které si určilo při svém vzniku, ale při'spívá velkou měrou k růstu kvalifikace technických ~ádrů,
tak jak to ~žadují
souč,asné 1íkoly přestavby naší společnosti.

26. a 27. februára 1953 - pred 35 rokmi sa konal v Prahe celoštátny zememeračský aktiv zástupcov najdoležitejších pracovísk a vysokých škol, na ktorom boJi vytýčené perspektivy zememeračskej
služby a odporúčané
jej sústredenie do samostatného rezortu.

Dne 23. května 1987 zemřel v Praze po těžké nemoci
bývalý pracovní.k resortu geodézle a kartografle
Ing.
Antonín Trpka.
Narodil se 9. 1ínora 1911
v Praze. Po vystudování zeměměřického inženýrství na
Českém vysokém učení technickém v letech 1929-32 nastoupil vojenskou presenční
službu a po jejím ukončení
v r. 1934 byl zaměstnán jako bezplatný měřlcký aspirant u Generálného fln. rlad.
v Bratislavě. Pracoval nejp'.ve v Michalovcích při 1ídržbě pozemkového katastru
a reambulacl. Od roku 1937 byl zaměstnán u bývalého
měř. 1ířadu v Bratlsla:vě při novém měření. Po propuštění dne 30. 4. 1938 nastoupil v Praze ke Kat. měř. úřadu, kde pracoval při novém měření, vceňování a autentiflk,aci až do r. 1946. Pak byl zaměstnán v osídlovací komiSi min. zemědělství a v inspekční službě při II. pozemkové reformě až do r. 1948. Poté nastoupil na KNV v Praze a vykonával zde nejrůznější práce: rekognoskaci a
revisi trig. bodů, t,rlangulační práce IV. a V. řádu, nové
měření, scelování pozemků, na HTÚP, atd.
Po vzniku samostatného resortu býv. Ústřední správy
geodézie a kartografie
f ÚSGK) zde zastával řadu
funkcí: výrobní Inspektor, vedoucí odd. řízení výroby a
od r. 1963 vedoucl technického odboru. Ve všech funkcích
uplatňoval Ing. A. Trpka teoretické I praktické vědomosti,které
získal za své bohaté praxe. Bohatá byla jeho
publikační práce v našem zeměměřlckém časopise, zejména v souvislosti s přípravou vládního usnesení o technlckohospodářském
mapování a jeho aplikacích v praxi.
Byl činný i jako novátor v praktické geodézil. Podal 14
zlepšo~acích návrhů a byl členem "Kole'ktlvu socialistické práce".
I po odchodu z centrálního orgánu resortu se zapojoval velmi iniciativně do práce v n. p. Geodézie Praha, kde pracoval nejprve ve funkci samostatného Inspektora technické kontroly a pdté od 1. 3. 1973 ve funkci
provozního inženýra oddělení řízení. Na pracovišti se
jako člen KSČ od r. 1946 jednoznačně angažoval pro
plnění. závěrů XIV. sjezdu KSČ a byl příkladem zejména
pro mladší pracovní.ky.
Ing. TJ.1pka svou Čl.norodou prací významně ovlivni!
vývoJ čs. geodézle a kartografie. Byl velmi bystrý a rozvážný organizátor, nekompromisní v posuzování kvality
provedených prací. Dovedl svým chováním získat res,pekt
a vytvářet dobré ovzduší pro plnění náročných úkolů.
Odešel čestný, skromný a velmi pracovitý člověk.
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Jaščenko, V. R.: Řízení výroby - na úro\eň nových
potřeb, s. 1-7.
Gorbov, G. Ja. - Bagratuni, A. P.: Přechod na nové
hospodářské podmínky při kartografické výrobě, s. 7
až 15.
Smolič, Ju. G. - Sedojkin, V. A. - Peters, 1. A.: Kolektivně zadané práce a dodávky v opravárensko-mechanizační službě, s. 15-17.
Zablockij, F. D. - Kuliš, L. A.: Astronomická refrakce
v polárnícI:>oblastech z dat aerologickéro průzkumu,
s.17-20.
Trevogo, 1. S.: Kalibrace topografických světelných
dálkoměrů, s. 20-24.
Matvejev, S. 1. - Neznakomov, G. G. - Sadakova, M. N.:
Pozorování na objektech průmyslové železniční dopravy, s. 25-28.
Ohižak, L. S.: Př'ipomínky k článku M. L. Margulo\a,
s. 29-30.
Kuz'mičenolc, V. A. - Ourlcov, V. Je.: Zkušenosti z topografického mapová~í ledovců, s. 30-}4.
Vostolcova, Je. A. - Sevčenlco, L. A.: Vloha kosmické
informace při studiu dynamiky přírodního prostředí,
s.34-37.
K 60. výročí narození J. T. AntiRova, s. 37-38.
Kotel'nilcova, N. Je. - Polevaja, Z. A.: Nové přístupy,
s. 38-41.
Boginskij, V. M. - Šestalcova, L. V.: Nové druby škol_ ních kartografických pomůcek, s. 41-44.
O'rTlij, A. N. - Družinin, V. N. - Rumjancev, G. 1.:
Využití rentgenové fotogrammetrie při diagnostice
některých vybraných nemocí, s. 44-48.
Ohvedčenja, S. B.: Trojrozměrné mapování podzemních
kulturních a historických památek, s. 49-50.
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MOLLER, M.
Principales taches émanant de I'évolntion ii long terme
des travaux géodésiques et cartographiques
effectués
dans le cadre du ressort du Bureau Tcheque de géodésie et Cartographie (ČůGKj
Geodetický a kartografický
obzor, 34, 1988, No. 3, pages 61-66
Principales tiiches émanant de I'évolution A long terme des travaux géodéslques et cartographiques
effectués dans le cadre de CÚGK jusque I'année 2000 dans
le domaine des bases géodéslques,
des oeuvres cartographiques A grandes échelles,
de l'élaboration,
renouvellement et édition ďoeuvres cartographlques,
du
cadastre, de la géodésle du génie, de l'exploration
A
distance de la Terre et du systeme automatisé de géodésie et cartographie.
Ces tiiches assignent en meme
temps l'entrée en cause du développement
de I'évolution scientifico-technique
du ressort de CÚGK et entrainent celul-cl au travail de coopération
Internationale entre les Services Géodéslques des pays soclalistes.
[527.27:627.8 J :528.066,,5"
DlVIŠ, K.
Changements du champ de gravitation
dans I'espace
de I'Usine hydroélectrique
d'accumulation
par pompage Čierny Váh et influeu"es possibles sUr les résultats de mesurages géodésiques répétés
Geodetický a kartografický
obzor, 34, 1988, No. 3, pages 67-72, 6 illustrations, 2 planches, 18 blbllographies
Par solution de la tiiche gravlmétrique
directe pour
masses ďeau perturbées connues, sont déduits, pour le
réservoir supérieur de ľUsine hydro-électrique
ďaccumulation par pompage Cierny Váh, les changements
du potentiel de gravitation,
les déviations de la verticale et de l'accélération
de la pesanteur.
Pour les
hauteurs extrémes du niveau d'eau, on a dédult les
changements des hauteurs
(prenant
en considération
les déformatlons élastiques du fond), des directions horizontales et des hauteurs mesurées par levé trigonométrique. Les modifications calculées et mesurées de

Ščupel, S. A.: Řešení protín,iní zpět ze čtyř výchozích
bodů, s. 51-52.
Medvedev, L. N. - Nejman, B. N.: Souprn požadavků
konkursu na lepší programové vybavení počítačů,
s. 52-56.
Postup tvorby geodetické vytyčovací sítě pro stavebnictví, s. 56.
Sergin, V. Ja.: O starých kartografických zobrazeních,
s.57-58.
Tematický plán časopisu "Geodezija i kartografija"
v roce 1987, s. 58-61.

Vermessungstecbnik, č. 1/87
Deumlich, F.: Vědecko-technická společnost geodézie,
fotogramIl}etrie a kartografie k iniciativě Technické
komory "Spičkové výkony pro klíčové technologie",
s.2-4.
Dietrich, R. - Korth, W.: Současná úroveň rozvoje při
využití rádiových metod v družicové geodézii, s. 4-7.
Werner, H.: Je strojírenství také polem působnosti pro
inženýra-geodeta?, s. 8-9.
Schadlich, M.: Hierarchické zhuštění sítě s pseudovahami pozorování, s. 10-12.
Buschmann, E.: 125 let významných poznámek Bayera
o tvaru Země, s. 13-14.
Bahnert, G.: K výpočtu lokálních koeficientů refrakce,
s. 14-17.
Wolodtschmlco, A.: K otázce o syntaktické kartografické
jednotce, s. 17-19.
Koch, W. G.: O některých otázkách redakčně koncepční
přípravy v kartografické produkci, s. 19-23.

l'accélération
et dépassent
métrlques.

de la pesanteur sont de trěs bon accord
d'un rang la préclston des levés gravi-
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VANKO, J.
Utilisation des points du Réseau Tchécoslovaque
Unifié de Nivellement (ČSJNSj pour mesurage de déplacements des ouvrages de construction
Geodetický a kartografický
obzor, 34, 1988, No. 3, pages 72-73,
3 blbliographles
Stab!llté des points CSJNS et posslbl1!tés d'exploitation de ceux-cl, surtout pour les nivellements
du ler
au l\lme ordre durant le mesurage de déplacements des
constructions.
[528.088.3:625.78]:
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FLEGR, J.
Questions de précision des recherches
des lignes souterraines
au moyen de détecteurs
électromagnétiques
Geodetický a kartografický
obzor, 34, 1988, No. 3, pages 74-77,
6 !llustrations,
9 bibl!ographies
Dépendance de la précislon des recherches
des lignes
souterralnes au moyen de détecteurs électromagnét!ques
des conditlons locales, surtout de la profondeur
des
lignes, de dlfférents types de détecteurs de l!gnes souterralnes,
de la forme des l!gnes [flexions, raccords)
et de la longeur du secteur de la ligne recherchée,
pendant
un
unlque
emplacement
du générateur
branché au courant inducteur.
678.5:528.9

JIŘELOVÁ, J.
FeuiIIes plastiques utilisées daos la cartographie
Geodetický
a kartografický
obzor, 34, 1988, No 3,
annexe, 11 p1'anches
Proprlétés
des feuilles plastique,s selon le genre et
leur évaluation
du po[,nt de vue utlHsation dans la
pratlque cartograp,hlque.
lnformations abondantes contenues dans les planches du texte.
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MEZINÁRODNí
. VZTAHY

HOSP'ODÁŘSKÉ

Seznamuje S významem mezinárodních hospodářských
vztahů obou společenskoekonomických
soustav (včetně
problematiky
rozvojových zemí). Při výkladu vychází
z podstaty a zvláštnosti každé společenské soustavy. Za·
bývá se účastf na mezinárodní dělbě práce, měnovými
vztahy, různými formami hospodářské integrace a ekonomickými vztahy socialistických a nesocialistických zemí.

LHŮTOVÉ PLÁNOVÁNí
TECH,NICKÉHO ROZVOJE
Zabývá se racionalizací metod Ihůtového plánování technického rozvoje a inovacf jako jednorázových, dlouhodo·
bých a značně složitých procesů. K řešení úloh používá
heuristické metody, které jsou určitým kompromisem.mezi
klasickými metodami úsečkového plánování a moderními metodami síťového plánování. Výpočetní postupy jsou
popsány blokovými schématy a programy v jazku PL/1
a doplněny ukázkami řešených úloh.

--- •..... ---~----------------Zde odstřihněte

a pošlete 'na

adres·u SNTL - Na kladatelství technické
Spálená 51, 113 02 Praha 1

literatury,

odbytové oddělení,
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