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HORŇANSKÝ. I.

Rozpracovanie programového vyhlásenia vlády Slovenskej repub-
liky z júla 1990 v podmienkach SÚGK

Geodetický a kartografický obzor, 36,1990, č. 12, str. 297-300.

Formulácia ciel'ov Slovenského úradu geodézie a kartografie na
2-ročné volebné obdobie vlády Slovenskej republiky vo viizbe
na jej programové vyhlásenie z júla 1990. Rozpracovanie úloh
v oblasti organizačnej štruktúry, ekonomiky, vzťahov k odve-
tviam pol'nohospodárstva, lesného hospodárstva. zahraničného
obchodu. cestovného ruchu. administratívneho čienenia štátu,
školstva. kultúry, vedy, výskumu a ochrane životného prostre-
dia.

528.482.4:625

CEBECAUER. D.

Vzťažné sústavy pri meraní zvislých posunov líniových stavieb

Geodetický a kartografický obzor. 36, 1990, č. 12 str. 300-303.
2 obr .. 3 tab .. lit. 7.

Vytvorenie východiskového matematického modelu. Odhad pa-
rametrov vzťažných sústav - priamok metódou najmenších
štvorcov a robustnym odhadom. Porovnanie vzťažných pria-
mok s poukazom na prednosti robustného odhadu.

528.428.4" 528.024.6 HYNI

LECHNER. J.

K otázce měření svislých posunů s využitím principu hydrostatické
nivelace
Geodetický a kartografický obzor. 36,1990. č. 12. str. 304-310.
2 obr.. lit. 9.
Krátký popis principu metody hydrostatické nivelace, přehled
měřicích systémů pro měření svislých posunů, některě faktory
ovlivňující přesnost měření při využití stacionárních hydrosta-
tických systémů. algoritmus procesu kalibrace, vlastního měře-
ní a vyhodnocení výsledků.

328(437.6)+ 528 :061.14(437.6)

rOPH5IHCKI1.I1.
Palpa6on:a npOrpa\l\lbl npaBIlTe..lhcTBa CJIOBaUlw{, pecny-
6.111"11,06bAB!leHHo,', B IIHue 1990 r., B YCJIOBIIAXCIOBau"oro
YnpaAJ,eHIIA reO.'lClHII II KapTorpa411111

reo.,e311'IeCKIIII II KapTorpa<jJH"eCKHlt0630P, 36, 1990. NQ 12.
CTp. 297 --300.

RbL1BIDKeHIle ue_left C~loBauKoro YnpaB.TleHII51 reO;te1111t If Kap-

rorpa(\mll Ha :lAYX.leTHllfI nep1l0.1 B COOTBeTCTRlflI C IlpOrpa\l-

\lOil, 06b~B"eHHoil B IIIOJle 1990 r. ,n6paHHhl\l npaBIITe'lb-
CTBO\l CloBaUKMI pecny6.1I1KII. Pa3pa60Ta la.1a" B 06.1aCTlI
opraHlnaUIlOHHOlt cTpynypb', 1KOHO\lIlKH,oTHOWeHlllt K 06-
~laCTSI\1 CeJ1bCKoro X03S1úcTBa, :leCHoro x035nlcTBa, BHewHeH

TOprOBJlIl, Typll3vla, a:lVIHIIIlCTpaTIlBHoro pal:le,'eHIl~ rocy-
:lapCTBa, npocBelueHIl~. Ky.1bTypbl, HaYKIIH oxpaHb' oKpYlKa·
IOweií Cpe:lbl.

528.482.4:625

UEE>EUAY3P, n.
CIICl"e\lhl coofHolUeHllií npll 1I1\lepeHII.í BepTl'''a.lhHbIX c\lewe-
Hlt •...•':IIIHel'"'IHbIX coopYiI\eHItI"1

reO:le3IlQeCKIlÚ Il KapTorpa<jJH"ecKIIII 0630p, 36, 1990, NQ 12,
CTp. 300-303, 2 pliC., 3 Ta6., .1IlT. 7

CouaHlle HCXO.1HO,i\laTe\laTIIQeCKOil \lO:leJlIl. OuellKa napa·
\leTpOB CHCTe\1 CooTHOWeHI1Ú - npSl\lblX \leT01l0\l Halt\leHb-

'JJllX KBa:lpaTOB Il rpy60lt ouellKoÍÍ. CpaBHelllle COOTHowe·
1111(1np~\lbIX c aKueHTO\l lIa npell\lywecI Ba rpy60(1 oueHKIl.

528.428.4T 528.024.6 HYNI

~lEXHEP. n.
K Bonpocy 113\1epeHIIA oepTII"a!lbllhlX lIepe\lelUeHIIÍI npll
IIcnO~'lbl083HIIII npllllull1l3 rll:lpoC'T3TII'IeCI\:Oro HII8e~rlllpo8a-

HIIH

reO.,e31l'lecKIlÍÍ H KapTorpa<jJIlQeCKIlII0630P, 36, 1990, NQ 12,
CTp. 304-310, 2 pIlC., ;HIT. 9

KpaTKoe onllcaHHe npHHUl1na \leTo.aa nlllpOCTaTlIl.lecKoro HlI-

Be~ll1poBaHHSI: nepe\.feHb H3\lepItTeJ1bHbIX CHCTe\1 ~1...1S1H3\lepe-

HIl>!BepTIlKanbllblx nepe\leUleHllÍÍ; HeKoTopble <jJanopbl, OKa-
1blBaK>Wlte B~ll1S1Hlte Ha TOl.fHOCTb H3\lepeHHH npu UCnOJlb30Ba-

HItU CTaUllOHapHblX rll~lpíJCTaTlll.leCKHX CHCTe\l: aJlropllT\I

npollecca Kac1116poBKII,c06cTBeHlloro lI3\1epellll~ II oueHKl1pe·
1Y_lbTaTOB.

328(437.6).,- 528:061.14(437.6)

HORŇANSKÝ. I.

Oberleitung der ProgrammerkUirung de Regierung der Slowaki-
schen Republik vom Juli 1990 in die Bedingungen des SAGK

Geodetický a kartografický obzor, 36, 1990, Nr. 12, Seite
297-300.

Formulierung der Ziele des Slowakischen Amtes fiir Geodiisie
und Kartographie fiir die 2-jiihrige Wahlperiode der Regierung
der Slowakischen Republik in Verbindung mit ihrer Pro-
grammerkliirung vom Juli 1990. Konkretisie~ung der Aufgaben
im Bereich der Organisationsstruktur, der Okonomik, der Be-
ziehungen zu den Bereichen der Landwirtschaft, der Fortwirt-
schaft, des Aussenhandels, des Reiseverkehrs, der administrati-
ven Staatseinteilung, des Schulwesens, der Kultur, der Wissen-
schaft, der Forschung und des Umweltschutzes.

528.482.4:625

CEBECAUER, D.
Bezugssysteme bei der Messung vertikaler Bewegungen von Li-
nienbauten
Geodetický a kartografický obzor, 36, 1990, Nr. 12, Seite
300-303. 2 Abb., 3 Tab., Lit. 7

Bildung des mathematischen Ausga~gsmodells .. Parameter-
schiitzung der Bezugssysteme - der LlOlen mlt Hllfe der Me-
thode der kleinsten Quadrate und der robusten Schiitzung. Ver-
gleich der Bezugslinien mit Hinsicht auf die Vorziige der robu-
sten Schiitzung.
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528.428.4+ 528.024.6 HYNI

LECHNER, J.

Zur Frage der Messung' vertikaler Bewegungen mil HiJfe des
Prinzips des hydrostatischen Ni~ellements

Geodetický a kartografický obzor, 36, 1990, Nr. 12, Seite
304-310,2 Abb., Lit. 9

Kurze Beschreibung des Prinzips des hydrostatischen Nivelle-
ments, Obersicht der Messsysteme zur Bestimmung vertikaler
Bewegungen einige Faktoren, die die Messungsgenauigkeit bei
der Anwendung von stationiiren hydrostatischen Systemen be-
einflussen, Algorithmus des Eichungsverfahrens, der eigentli-
chen Messung und Auswertung der Ergebnisse.

328(437.6)+ 528:061.14(437.6)

HORŇANSKÝ, 1.

Elaborating the Program Proclamation of the Go~ernment of
Slo~ak Republic from July 1990 under Conditions of SOGC

Geodetický a kartografický obzor, 36, 1990, No. 12, pp.
297-300,
Formulation of aims of the Slovak Office for Geodesy and Car-
tography for 2-years election period of the government pf Slo-
vak Republic with re1ation to its program proclamation from
July 1990. Elaborating the tasks in the sphere of organization
structure, economy, relations to agriculture, travelling, adminis-
trative division of the state, education. culture, science, rrese-
arch, and ecology.

528.482.4:625

CEBECAUER, D.

Reference Systems with Measurements of Vertical Oisplacements
of Line Structures

Geodetický a kartografický obzor, 36, 1990, No. 12. pp.
300-303. 2 fig., 3 tab .. 7 ref.

Creation of a starting mathematical model. Estimation of para-
meters of reference systems - straight lines by the least
squares method and by the robust estimation. Comparing refe-
rence straigt:t lines referring to preferences of the robust estima-
tion.

528.428.4+ 528.024.6 HYNI

LECHNER, J.

On the Question of Measuring Vertical Mo~ements Using the
Principle of Hydrostatic Le~elling

Geodetický ~ kartografický obzor. 36. 1990, No. 12. pp.
304-310. 2 flg., 9 ref.

Brief description of the method of hydrostatic levelling, the re-
vlew of systems for measuring vertical displacements. some fac-
tors having influence on accuracy of measurement with the use
of stationary hydrostatic systems. AIgorithm of the calibration
proces s, the proper measurement and evaluation of results.

328(437.6)+ 528:061.14(437.6)

HORŇANSKÝ, 1.

Ébauche de la déclaration du programme gou~ernemental de la
République Slo~aque de juin 1990 dans les conditions du Bureau
Slo~aque de Géodésie et Cartographie

Geodetický a kartografický obzor, 36, 1990, No. 12 pagesm-~ ,
Formulation des buts du BSGC pour la période électorale bien-
nale du gouvernement de la République Slovaque par rapport
li la déclaration de juin 1990. Ébauche des taches dans la brance
de la structure ďorganisation. de l'économie, des relations en-
vers les branches de l'agriculture, de I'économie, des relations
envers les branches de l'agriculture, de I'économie forestiére.
du commerce extérieur, du tourisme, de la division administra-
tive de I'Etat, de la culture, de I'enseignement, des sciences, des
recherches et de la protection de I'environnement.

528.482.4 :625

CEBECAUER, D.

Systémes relatifs pour mesurage des déplacements ~erticaux des
constructions de Iigne

Geodetický a kartografický obzor, 36, 1990, No. 12, pages
300-303, 2 illustrations, 3 planches, 7 bibliographies

Élaboration du modéle mathématique ďissue. Calcul des para-
métres des systémes relatifs - droites par la méthode des plus
petits carrés et par évaluation robuste. Comparaison des droites
relatives avec attention attirée aux avantages de l'évaluation ro-
buste.

528.428.4+ 528.024.6 HYNI

LECHNER. J.

Oe la question de le~é de déplacements ~erticaux par utilisation
du principe de ni~ellement hydrostatique

Geodetický a kartografický obzor. 36, 1990, No. 12. pages
304-310, 2 illustrations, 9 bibliographies

Bréve description du principe de la méthode de nivellement
hydrostatique, aper~u des systémes de levé pour mesurage des
déplacements verticaux. certains facteurs influen~ant la préci-
sion d~ levé tout en utili~ant les systéme.s hydrostatiques sta-
tlOnnatres. processus algonthmlque de cahbrage, propre mesu-
rage et évaluation des résultats obtenus.

Knihova 0015 ve VÚGTK Zdiby
oznamuje, že od 1. října 1990 rozšířila v Ý p ůj čni do-
b u následovně:

pondělí - čtvrtek
pátek

8.00-15.00 hod.
8.00-14.00 hod.
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Rozpracovanie Programového
vyhlásenia vlády Slovenskej
republiky z júla 1990
v podmienkach SÚGK

Vermi d6ležitým materiálom v činnosti každej vlády je
jej programové vyhlásenie, ktoré predstavuje základný
orientačný dokument pre samotnú vládu, ministerstvá
i ústredné orgány štátnej správy. V programovom vyhlá-
sení sú naformulované ciele, ktoré hodlá vláda v svo-
jom funkčnom období pri riadení spoločnosti dosiah-
nuť. Tieto funkcie plní i Programové vyhlásenie vlády
Slovenskej republiky (SR) z júla 1990, ktoré je sprevád-
zané dvoma osobitosl'ami. Prvou je skutočnosl', že ide
v histórii o prvú vládu na Slovensku, ktorá vzišla z plu-
ralitných, slobodných a demokratických volieb a dru-
hou je radikálny nástup hlbokých reforiem spoločen-
sko-politickej a ekonomickej oblasti. Je samozrejmé, že
ako všetky ústredné orgány štátnej správy SR i Sloven-
ský úrad goedézie a kartografie (SÚGK) zareagoval na
Programové vyhlásenie vlády SR z júla 1990 jeho roz-
pracovaním na vlastné podmienky. V článku sa pred-
kladá odbornej verejnosti nepodstatne skrátená verzia
tohto rozpracovania.

2. Rozpracovanie Programového vyhlásenia vlády SR na
podmienky SÚGK

Rozpracovanie programového vyhlásenia vlády SR
z júla 1990 v podmienkach SÚGK (ďalej iba Rozpraco-
vanie SÚGK) bol o spracované v nadvaznosti na opatre-
nie č. 5 Uznesenia vlády SR zo 6. júla 1990 číslo 323.
Rozpracovanie SÚGK úzko nadvazuje na Akční pro-
gram ekonomicko-sociálneho rozvoja SÚGK v časovom
horizonte na rok 1995 s výhl'adom do roku 2005, č.
SÚGK P-269/1990 zo 16.5. 1990, ktorý bol spracovaný
v nadvaznosti na uznesenie č. 184 Slovenskej národnej
rady.

2.1 Organizačná štruktúra

Odvetvie geodézie a kartografie patri medzi nepostrá-
daterné a nenahraditerné súčasti štátnej správy a národ-
ného hospodárstva SR. Hlavné úlohy odvetvia geodézie
a kartografie možno rozdelil' do dvoch oblastí:
a) činnosti vykonávané pro potreby štátu a v záujme

štátu (práce v geodetických sieťach, zakladanie a ve-
denie evidencie nehnuterností - EN - spolu s evi-
denciou právnych vzl'ahov k nehnutel'nostiam, zá-
kladné vel'komierkové mapovanie pre potrebu EN,
tvorba strednomierkových štátných mapových diel,
dokumentácia výsledkov týchto prác a i.),

b) činnosti komečného, podnikatel'ského charakteru
(činnosti inžinierskej geodézie, tvorba účelových
a tematických kartografickych diel pre školy a verej-
nosť, účelové geodetické práce v bodových poliach,
geodetické a kartografické práce na export a i.).

Ing. lmrich Horňanský, CSc.,
Slovenský úrad geodézie a kartografie

V súvislosti s radikálnym nástupom hlbokých refo-
riem spoločensko-politickej i ekonomickej oblasti pred
SÚGK stoji aktuálna a vermi d61ežitá úloha pripravil'
a realizoval' inováciu organizačnej štruktúry odvetvia
geodézie a kartografie. Ciel'ový stav je štruktúra podob-
ná štruktúram vyspelých európskych krajín.
Dopracovanie návrhu optimálnej organizačnej štruk-

túry rezortu geodézie a kartografie, musi odrážal' súčas-
né hlboké reformy spoločensko-politickej i ekonomickej
oblasti a najma radikalizáciu ekonomickej reformy.
Podstatou navrhovanej organizačnej reštrukturalizácie
bude striktné oddelenie aktivít vykonávaných v záujme
šrátu vrátane činností štátnej správy od aktivít podnika-
terského charakteru, ktoré možno realizoval' jednotlivý-
mi subjektmi (podniky, spoločnosti, podnikatelia, jed-
notlivci) konkurenčného prostredia. Dóležité je, aby
prijaté rozhodnutia v odvetví geodézie a kartografie vy-
chádzali z celospoločenských záujmov a aby mali dlho-
dobý charakter. Ciel'ovou organizačnou štruktúrou je
model výrazne podobňý modelu odvetvia geodézie
a kartografie v Rakúsku. S touto krajinou nás viaže po-
dobná funkcia a poslanie štátneho katastra nehnutel'nos-
tí (našej EN), ktorý je okrem iného štátnym informač-
ným systémom a rovnako má v Rakúsku i u nás celore-
publikový centrálny model správovania.

2.2 Začlenenie geodézie a kartografie do
systému orgánov štátnej správy
a medzinárodné vzl'ahy

V doterajšej histórii našej federácie patril rezort geodé-
zie a kartografie na Slovensku vždy do výlučnej kompe-
tencie SR. Toto organizačné začlenenie sa osvedčilo,
nebolo spochybňované a niet dóvodu ho meniť. Je
čiastkovým výrazom práva národa na sebaurčenie. Pred-
pokladáme, že tento stav bude bezpochyby zakotvený
aj v pripravovanej Ústave SR.

Prejavom snahy, aby v spoločenstve európskych ná-
rodov mohli Slováci a Česi vystupovať ako svojbytné
a rovnoprávne subjekty, je náš návrh, ktorým v súča-
snosti chceme reagoval' na ponuku Európskeho výboru
predstavitel'ov geodeticko-kartografických úradov -
ústredných orgánov štátnej správy (CERCO), pracujú-
ceho v rámci Európskej siete vedeckej a technickej spo-
lupráce, ktorá je konštituovaná pri Európskej rade
(Council of Europe).
Konštruktívne sa rozvíja spolupráca v rámci každo-

ročných pracovných stretnutí predstavitel'ov geodetic-
kých služieb štátov, krajín a oblastí podunajského regi-
ónu (geodeticko-kartografické orgány štátnej správy
Českej republiky, oblasti Friulsko-Julské Benátky,
Chorvátska, Maďarska, Rakúska, Slovenska, Slovinska,
oblasti Trentino-Južné Tirolsko). Rokovanie v roku
1991, v poradí už 8., na základe pozvania predsedu
SÚGK, je smerované do Bratislavy (~úhlas predsedníc-
tva vlády SR). V tejto aktívite bude SUGK pokračovať.

1990/297
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2.3 Ekonomika

Kardinálnou otázkou radikalizácie ekonomických vzťa-
hov v odvetví geodézie a kartografie je zavedenie overe-
ných a opodstatnených trhových vzťahov. V tesnom sú-
vise s ním je otázka organizačnej reštrukturalizácie (po-
zri časť 2.1). V tejto súvislosti bude SÚGK nadvazovať
na rozhodnutia prijaté v nedávnej minulosti, ktorými sa
otvárajú dvere trhovej ekonomike v odvetví geodézie
a kartografie a tým sa rozbieha tvorba konkurenčného
prostredia, najma opatrenie vo veci máp pre hospodár-
sku výstavbu, rozhodnutie o rozširovaní máp pre hos-
podársku výstavbu a o poskytovaní geodetických úda-
jov o bodoch a rozhodnutie o podmienkach vykoná va-
nia geodetických a kartografických prác občanmi.

Nevyhnutným sa ukazuje potreba principiálne zod-
vihnúť úroveň ekonomického myslenia. V tejto proble-
matike bude SÚGK iniciovať proces v rámci svojej in-
gerencie voči všetkým subjektom aktivít gepdézie a kar-
tografie.

Vedúcim motívom činnosti SÚGK v tomto prechod-
nom období až do stavu harmonického p6sobenia trho-
vého mechanizmu bude predchádzať disproporciám
v oblasti ponuky a dopytu, najma na úseku EN a pri-
brzďovať tendencie nekontrolovaného rastu cien.
V opačnom prípade by mohlo d6jsť k narušeni u aktua-
lizácie štátneho informačného systému - EN a tiež
k nárastu nespokojnosti stránok, najma občanov na vý-
kony a služby EN, resp. výkony s ňou súvisiace. Preja-
vom zodpovednosti v tejto oblasti bude snaha o rieše-
nie potrieb občanov SR - zákazníkov, ale tiež snaha
zabezpečiť primerané sociálne istoty pracovníkov odve-
tvia geodézie a kartografie.

SÚGK si je vedomý nevyhnutnosti realizovať rozho-
dujúce reformné opatrenia v maximálne krátkom obdo-
bí. Tento proces bude intenzivne podporovať rozvíja-
ním všetkých krokov prijatých v tejto oblasti v I. polro-
ku 1990 a prijímaním ďalších rozhodnutí. Riešenie ne-
vyhnutných sociálne kontliktných situácií predpokladá-
me robiť v súčinnosti s novými odbormi vrátane Sloven-
ského výboru odborového zvazu pracovníkovštátnych
orgánov a organizácií.

Do riešenia ekonomickej reformy, vrátane koncep-
čných, legislatívnych a organizačných otázok novej
štruktúry územných orgánov i usporiadania hospodár-
skej sféry zapojíme najlepších odborníkov geodetov
a kartografov na Slovensku. Ciel'ovým riešením bude
vytvorenie takých územných orgánov geodézie a karto-
grafie, ktoré zabezpečia optimálne plnenie ich funkcií
zadefinovaných zákonom a v podnikatel'skej sfére zme-
na vlastníckych foriem, privatizácia a súkromné podni-
kanie v odvetví geodézie a kartografie. Nevyhnutným
krokom bude cenová liberalizácia rovnako pre všetky
subjekty podnikatel'ských aktivít odvetvia geodézie
a kartografie. Podobne je nevyhnutné vytvoriť všetkým
podnikatel'ským subjektom rovnaký priestor na odme-
ňovanie tak, aby mohli rovnako pružne reagovať na si-
tuáciu na trhu a na výkonnosť pracovníkovo SÚGK bu-
de výrazne dbať na vytvorenie rovnakých podmienok
vo všeobecných dokumentáciach stredísk geodézie
v sídlach okresov i v ústrednej dokumentácii pre všet-
kých účastníkov konkurenčnej podnikatel'skej činnosti
v geodézii a kartografii (vydávanie východiskových
údajov a informácií z dokumentovaných fondov).

SÚGK bude v záujme uplatňovania trhového mecha-
nizmu vytvárať priestor na rozsiahlu komercionalizáciu
a privatizáciu. V nadvaznosti na očakávané legislatívne
úpravy bude v hospodárskej sfére podnecovať zaintere-
sovanosť zamestnancov predajom obligácií, účastín
a podielov. Podobne bude v rámci zákonnej ingerencie
podporovať a iniciovať nadvazovanie priamych konta k-
tov hospodárskych organizácii so zahraničnými firma-
mi. Tieto procesy by boli neúspešné bez adekvátnej od-
bornej a jazykovej prípravy. Odborové stredisko vzdelá-
vania pracujúcich (OSVP) Výskumného ústavu geodé-
zie a kartografie (VÚG K) v Bratislave nadviaže na pozi-
tívne skúsenosti z doterajšej svojej činnosti a bude hra-
dať nové formy zvyšovania odbornej prípravy. SÚGK
bude iniciovať prípravu výkladového terminologického
slovníka geodézie a kartografie a tiež prekladových
slovníkov do svetových jazykov, ako nevyhnutného
predpokladu na jazykovú prípravu odborníkovo SÚGK
bude iniciovať v kontakte s odborom geodézia a karto-
grafia Stavebnej fakulty (SvF) SVŠT v Bratislave zásad-
né zlepšenie jazykovej prípravy absolventov školy.

D61ežitou otázkou, najma hospodárskej sféry, bude
obnova zastaralého geodeticko-kartograficko-polygra-
fického prístrojového vybavenia. Iniciatívne bude po-
trebné prekonať súčasné obchodné bariéry v tejto oblas-
ti, keď techniku na svetovej špičkovej úrovni nemožno
zadovážiť z domácich zdrojov, lež iba dovozom z oblas-
ti konvertibilných mien. Silným zdrojom získania devíz
móže byť rozvoj vývozu geodeticko-kartografických
činností, a výrob kov, resp. export geodetov odborníkov,
kde doterajšie skúsenosti svedčia o schopnostiach na-
šich špecialistov. Jazykovú pripravu z oblastí prevažne
španielskeho jazyka budeme vo vačšom rozsahu smero-
vať do sféry anglického jazyka.

V oblasti státnej správy máme údaje písomného ope-
rátu a čiastočne mapového operátu štátneho informač-
ného systému - EN v súčasnosti už k dispozícii na
počítačových médiách. Zintenzívňovať budeme snah v
vybudovať všetky terajšie okresné pracoviská výpOčtd-
vou technikou (kategórie PC) s termínom plného vyba-
venia do konca roka 1992. Tento systém bude možné
v p1nom rozsahu prepojiť a využiť aj inými odvetviami
národného hospodárstva. Perspektívne sa budeme usi-
10vať o vybavenie našich pracovisk modernou špičko-
vou technikou (rozmnožovacie prístroje, telex, vstup do
počítačov a i.).

2.4 Vzťahy k odvetviu pornohospodárstva
a lesného hospodárstva

V. súvislosti s pol'nohospodárstvom bude aktivita
SUGK a územných orgánov geodézie a kartografie
smerovať k využiti u EN - štátneho evidenčného ná-
stroja s ciel'om optimálneho využitia územia a raci ona-
lizácie vidieckeho osídlenia pri súčasnej celospoločen-
skej podpore zastaveni a poškodzovania prírodného
prostredia a rešpektovania požiadaviek ekologickej rov-
nováhy. V súvis10sti s celospoločenskou potrebou s naj-
vačšou važnosťou bude v 2. polroku 1990 dokončená
výskumná úloha rozšírenia doterajšej EN o evidovanie
v1astníckeho práva v doteraz kolektivizovanom porno-
hospodárskom aj lesnom extraviláne a bude ponúknutá
spoločnosti okrem iného i v pripravovanom návrhu zá-
kona o štátnom katastri nevyhnuterností, ktorým sa má
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nahradiť EN. Týmto prispeje SÚGK k zaručeniu rovno-
právnosti všetkých foriem vlastníctva a využívania pol'-
nohospodárskej pody i lesnej pody. Pripravovaný ná-
vrh zákona o vlastníctve a využívaní pody aj z tohto
pohl'adu bude SÚGK konštruktívne pripomienkovať.
V pripade lesnej pody budú územné orgány geodézie
a kartografie poskytovať údaje EN aj v prospech odvrá-
tenia hroziacej ekologickej krizy. Podobne aj v tomto
pripade sa SÚGK konštruktivne zúčastní tvorby zákona
o obhospodarovaní lesov.

SÚGK bude podnecovať prepojenie štátneho infor-
mačného systému EN so systémom bonitných tried
okamžite po dokompletizovaní bonitácie. V prípade, ak
sa dospeje k rozhodnutiu, že funkciu bonítných tried
nahradia. bonitované pod no-ekologické jednotky
(BPEJ) SUGK sa konštruktívne zúčastní rokovaní o or-
ganizačnom začleneni tohto systému do aktivít štátnej
správy a národného hospodárstva až po prípadné za po-
jenie systému BPEJ a EN.

2.5 Zahraničný obchod a cestovný ruch

Hospodárske organizácie budú nadvazovať na svoje do-
terajšie diferencované zahraničnoobchodné vzťahy.
V rámci podmienok daných legislatívou budú realizo-
vať svoju plnohodnotnú podnikatel'skú činnosť s využi-
tím očakávanej možnosti nákupu devíz v bankách na
svoje platby v zahraničí. Vzťahy s partnermi vedecko-
technickej spolupráce i hospodárskej spolupráce z kra-
jín RVHP budú budované na báze obojstrannej výhod-
nosti zmluvných kontaktov. Rozvíjané budú doteraJšie
a nadvazované nové styky hospodárskych organizácii
s partnermi v európskych vyspelych krajinách, prípad-
ne i v ostatných krajinách sveta.

Prínosom v rozvoji cestovného ruchu na Slovensku
bude doterajšia i očakávaná vydavatel'ská činnosť hos-
podárskej organízácie Slovenská kartografia (SK), š. p.,
Bratislava (automapy, autoatlasy, turistické mapy, Iy-
žiarske mapy, vodárske mapy, orientačné mapy, miest
a i.). Tu sa očakáva v rámci podnikatel'ských aktivít
komplexný rozvoj edičného programu tohto vydavate-
I'a, vrátane primeranej kartografickej produkcie i pre
našich občanov cestujúcich do zahraničía (pasívny ces-
tovný ruch).

2.6 Administratívne členenie štátu a územné
orgány geodézie a kartografie

SÚGK ajeho územné orgány geodézie a kartografie ak-
tjvne pristúpia k reforme územného členenia republiky.
Clenenie územných orgánov geodézie a kartografie po
reforme bude navrhnuté v optimálnej forme tak, aby
bol maximálne zabezpečený výkon štátnej správy v re-
giónoch, a tak, aby navrhnuté riešenie umožňovalo op-
timálny výkon štátnej správy v odvetví geodézie a kar-
tografie. Predpokladáme, že v pripravovaných admini-
stratívnych jednotkách 2. stupňa štátnej správy budú
zríadené územné orgány geodézie a kartografie (po prí-
jatí zákona o štátnom katastri nehnutel'ností katastrálne
úrady) s detašovanýmí pracoviskami v tých sídlach, kde
budú posobíť súdy, notariáty a pod., čiže tam, kde bude
sídlo I. stupňa štátnej správy. Územnou techníckou jed-
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notkou v EN je katastrálne územie (KÚ). Štruktúra hie-
rarchicky vyššieho administratívneho členenia (obec -
okres - kraj - republika) je mozaikovité poskladaná
z jednotlivých KÚ. Túto svoju nenahraditel'nú funkciu
si KÚ ponechá i v budÚcnosti.

2.7 Školstvo, kultúra, veda a výskum

SÚGK nadviaže na svoje doterajšie pozitívne skúseno-
sti v kontakte s odborom geodézia a kartografia SvF
SVŠT v Bratislave a so 4 strednými priemyselnými ško-
lami stavebnými, odbor geodézia (Bratislava, Košice,
Lučenec a Trnava) a bude rozvíjať nové kontakty, aby
inicioval skvalitnenie existujúceho školského systému.
Aj naďalej bude podnecovať celoživotné vzdelávanie
dospelých a prispeje svojou integrujúcou funkciou
k pripadnej príprave 6. behu postgraduálneho štúdia
odboru geodézia a kartografia. Do kvalitatívne novej
pozície sa dostalo i OSyp VÚGK v Bratislave, ktoré
pripraví.na úseku vzdelávania dospelých i nové formy
zvyšovania kvalifikácie.

SÚGK bude podnecovať pozývanie zahraničných pe-
dagógov na odbor geodézia a kartografia SvF SVŠT
v Bratislave a podporovať rozširovanie výučby vedenej
v svetových jazykoch.

Za nedelitel'nú súčasť procesu zvyšovania kvalifiká-
cie považujeme i naďalej náš jediný odborný časopis
geodézie a kartografie, mesačník Geodetický a karto-
grafický obzor (GaKO), vydávaný spoločne SÚGK
a Českým úřadem geodetickým a kartografickým.
SÚGK bude aktivizovať celý vedecký prispievatel'ský
front s ciel'om intenzívnejšie využiť GaKO v procese
zvyšovania kvalifikácie.

Integrálnou súčasťou kultúrnej tvorby každého náro-
da je i jeho kartografická tvorba (edičný program
SÚGK, t. j. mapy EN a mapy pre hospodársku výstav-
bu a edičný program SK, š. p., Bratislava - mapy pre
verejnosť, školy a i.). Kartografickú tvorbu bude SÚGK
rozvíjať, resp. podporovať jej rozvoj, v zmysle čiastko-
vého výrazného prejavu národnej svojbytnosti. V tomto
zmysle budú usmernené i aktivity v oblasti štandardizá-
cie geografického názvoslovia.

Nepostrádatel'ným a nenahraditel'ným komponen-
tom ďalšieho rozvoja geodézie a kartografie v SR je ve-
da. SÚGK bude podporovať aj ďalšie zaradenie VÚGK
v Bratislave ako centrálne riadenej organizácie vedec-
ko-výskumnej základne geodézie a kartografie, lebo
rozvojom geodézie a kartografie sa nezaoberá (a zatial'
sa nebude zaoberať) iná inštitúcia (ani Slovenská aka-
démia vied). Intenzívne bude zo strany SÚGK regulo-
vané nasmerovanie VÚGK na výskum na úsek štátneho
geodeticko-kartografického diela (geodetické základy,
EN, základné mapovanie vel'kej mierky pre potreby
EN, mapy stredných mierok pre hospodársku výstavbu,
automatizovaný informačný systém geodezie a kartora-
fie) a dial'kového prieskumu Zeme. SÚGK bude podne-
covať zapojenie vysokej školy do vedeckej práce a pre-
pojenie vedeckej a vzdelávacej práce na vysokých ško-
lách. Aktivity školiaceho pracoviska vedeckej prípravy
vo VÚG K v Bratislave budú usmernené a využité
v zmysle uvedených ciel'ov so súčasným zvýšením náro-
kov v príprave a pri udel'ovaní vedeckých hodností.
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2.8 Ochrana životného prostredia

V oblasti ekológie SÚGK usmerní aktivity Slovenského
strediska dial'kového prieskumu Zeme VÚGK v Brati-
slave tak, aby jeho činnosti organicky zapadli do vý-
stavby monitoringu o životnom prostredí a aby to zod-
povedalo úrovni vedya postaveni u Slovenska v Európe
s ciel'om prispieť k zníženiu devastácie životného pro-
stredia SR.

V celom procese investičnej výstavby, s ciel'om zaru-
čiť ekologické aspekty, budú aplikované všetky druhy
mapových podkladov stredných mierok (mapy pre hos-
podársku výstavbu i tematické mapové diela). V oblasti
edičného programu SK, š. p., Bratislava budú ponúka-
né odberatel'om aj nové netradičné mapové tituly tema-
tických máp.
3. Záver

základom činnosti SÚGK i územných orgánov štátnej
správy geodézie a kartografie, ako i vzájomnej spolu-
práce s podnikovou i podnikatel'skou sférou v odvetví
geodézie a kartografie v nasledujúcom období. Záru-
kou tohto presvedčenia je vysoký záujem odborníkov
geodetov a kartografovo veci verejné a ich dovera. kto-
ré sú pre nás zároveň najvyšším morálnym závazkom.
Som si pritom vedomý, že iba cestou tvorivého dialogu
dospejeme v našom odvetvi k optimálnym v)'sledkom.
Napriek tomu, že podobne ako Programové vyhlásenie
vlády SR z júla 1990 i Rozpracovanie S(;GK je oriento-
vané predovšetkým v súlade s dvojročným mandátom
vlády, je našou snahou doriešiť, aby naše rozhodnutia
mali cielený, dlhodobý charakter.

Vzťažné sústavy pri meraní
zvislých posunov líniových stavieb

Meranie zvislých posunov objektov predstavuje v inži-
nierskej geodézii vel'mi častú činnosť. Určujeme pri tom
obyčajne kváziabsolútne zvislé posuny pozorovaných
bodov, reprezentatívne rozmiestnených na meranom
objekte, vzhl'adom k výškovej vzťažnej sústave. Vzťažné
body tvoriace vzťažnú sústavu sa nachádzajú mimo do-
sahu vplyvov a okolností sposobujúcich zvislé posuny
pozorovaných bodov. Vybudované sú tak, aby počasce-
lého obdobia meraní nezmenili svoju polohu. Skúseno-
sti však ukazujú na to, že vel'mi často dochádza k ich
lokálnym mikroposunom v dosledku roznych fyzikál-
nych a antropogénnych vplyvov. Preto v ostatnom čase
vystupujú do popredia také sposoby vytvárania vzťaž-
ných sústav, pri ktorých sa a priori nepredpokladá ab-
solútna stabilita žiadneho zo vzťažných bodov [I, 2, 3,
4].

V súčasnosti je známych viac sposobov posudzovania
stability vzťažných bodov. Prevážna vačšina z nich je
aplikovatel'ná len v špecifických podmienkach. V prí-
spevku sa budeme zaoberať len takými, u ktorých pred-
pokladáme mikroposuny vzťažných bodov a zvislé po-
suny sa vzťahujú k vzťažnej sústave a nie k niektorému
zo vzťažných bodov. Pri Iíniových stavbách je to potom
vzťažná priamka, resp. úsečka, ktorá je východiskom na
výpočet zvislých posunov.

Na našom pracovisku, viac ako 15 rokov, používame
metódu Marčáka a Kubáčka [I, 2]. Je založená na tom,
že vzťažnú sústavu tvorí vodorovná priamka. V niekto-
rých prípadoch, pri pretiahnutom tvare deformačnej si-
ete a vysokých požiadavkách na presnosť, neviedla
vždy k uspokojivým výsledkom. Objektívnejším v ta-
kýchto prípadoch sa zdá vytvoriť "šikmú" vzťažnú pri-
amku, t. j. priamku vo všeobecnej polohe. "Šikmú" pri-
amku, ktorej parametre sú odhadnuté metódou najmen-
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ších štvorcov (MNŠ), používajú aj iní autori, napr. [3,
4]. "Šikmú" priamku dostaneme, ak sa na problém vy-
tvorenia vzťažnej sústavy pozeráme ako na transformá-
ciu etapového merania na základné meranie. Ďalším
možným krokom na zvýšenie objektívnosti a presnosti
zvislých posunov je odhad parametrov vzťažnej priam-
ky niektorým z robustných odhadov, ktoré sú "menej
citlivé" na nestabilné vzťažné body. Chceme ukázat" že
pri meraní zvislých posunov Iíniových objektov. ale nie-
len pri nich, kde deformačná sieť má pretiahnutý tvar,
je použitie šikmej priamky ako vzťažnej sustavy akcep-
tovatel'nejšie, najma vtedy, ak sú jej parametre odhad-
nuté robustnými odhadmi.

K úvahám, analýzam a porovnaniam niektorých spo-
sobov vytvárania vzťažných sústav sme využili súbory
starších výsledkov asi 100 etapových meraní zvislých
posunov železnice a cestných komunikácií. V prípade
cesty išlo o 500 m dlhý pokusný úsek vozovky a pre-
snosť meraní charakterizuje stredná hodnota, z 85 hod-
not empirických stredných kilometrových chýb, m" =
= 0,23 mm. V prípade železnice ide o 700 m dlhý poku-
sný úsek s m,i = 0,40 mm, stredná hodnota z 15 etapo-
vých meraní.

Vo všetkých troch vzťažných sústavách, ktoré budeme
ďalej popisovať a analyzovať, je východiskovým mate-
matickým modelom - karteziánsky súradnicový sys-
tém vo zvislej rovine s osami X a Y. Súradnice Xi pred-
stavujú dížky od začiatočného vzťažného bodu a súrad-
nice Yi sú rozdiely prevýšení jednotlivých vzťažných bo-
dov, vzhl'adom na začiatočný vzťažný bod, medzi eta-
povým a základným meraním.
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Prevýšenia medzi susednými vzťažnými bodmi urču-
jeme obyéaJne podl'a zásad na presnú niveláciu. Rozdi-
ely prevýšeni medzi etapovým a základným meranim
budú

kde 1(; je prevyšenie v etapovom a h;1 v základnom me-
raní.

Začiatkom karteziánskeho súradnicového systému je
obyčajne vzťažný bod ležiaci na okraji lokality, ale nie
je to podmienka, móžeme zvoliť I'ubovol'ný bod. Kumu-
lativnym sposobom vytvorime d'alšie súr:ldnice x,. y zo-
stávajúcich vzťažných bodov. Postup je zrejmý z obráz-
ku I a zo vzťahov (2) a (3),

YI = 0,
Y2 = YI ~ 2;h12 = j,hI2,
Y3 = Y: ~ ..,h23 = j"hl: - j"h23 = j,hlj. ť 2)
Y.) = Y3 + !'!1h34 = !'!1h12 + !'!1h23 -;- !'!1h].) = !'!1h

J
.),

y, = Y4 + !'!1h4< = !'!1h,~ + !'!1h~3 + /'o,.h34 + !'!1h4, = /'o,.h,s,

Podobne vytvorime x-ové súradnice

XI = O.
X2 = XI S!2 = S!2 ~

X3 = x:: --t-- 523 = Sl1 ~ 523 = 513,

atd' ...
Súradnice Yi v dosledku stochastickej povahy merani

nepredstavujú len výškovú zmenu vzťažných bodov,
vzhl'adom na začiatočný bod, ale tiež do istej miery ko-
relovaný súbor údajov, slúžiaci na vytvorenie vzťažnej
sústavy.

Vzťažnej sústave v tvare vodorovnej priamky sa bude-
me venovať len stručne. Podstata spočíva v tom, že po
analýze a pripadne vylúčení tých vzťažných bod ov, kto-
rých mikroposuny prekroéili krajnú hodnotu, vytvorí-
me zo zostávajúcich vzťažných bodov vodorovnú
priamku prechádzajúcu ťažiskom.

1 "
ji = n LYi'

;= I

kde n je počet stabilných vzťažných bodov a Y, sú rozdi-
ely prevýšení (2). Metóda je podrobne popísaná v [I, 2].

Podrobnejšie sa budeme venovať vzťažným sústavám
- priamkam vo všeobecnej polohe, ktorých parametre
odhadneme jednak M NŠ a jednak robustnou metódou
najmenšej sumy absolútnych hodnot reziduí (opráv),
ktorú budeme označovat MNAS.
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3,1 Vzťažná priamka vytvorená metódou
najmenších štvorcov

Sposob preloženia priamky bodovým radom MNŠ je
všeobecne známy, preto sa nebudeme venovať vytvore-
niu takejto priamky, ale len špecifikám vyplývajúcim
z aplikácie. Ak označíme poradnice vzťažnej priamky
)li, vypočítáme reziduá na jednotlivých vzťažných bo-
doch za vzťahu

/IL Y,'Y,'
;= I

kde tn - k) je počet stupňov vol'nosti, n je počet vzťaž-
ných bodov a k je počet odhadovaných parametrov.

Odhadu parametrov vzťažnej priamky predchádza te-
-;tovanie stability jednotlivých vzťažných bodov. V sna-
he zautomatizovať tento test, postupovali sme tak, že po
preložení priamky bodovým radom východiskového
matematického modelu testujeme maximálne reziduum
s krajnou hodnotou, obyčajne násobkom odmocniny
rozptylu reziduí m, (6), resp. jeho kvadratickým prie-
merom ml' pre sériu meraní. Ak

potom považujeme výškovú zmenu vzťažného bodu za
nevýznamnú. V opačnom prípade takýto bod vylúčime,
vytvoríme nový východiskový matematický model, no-
vú vzťažnú priamku a test opakujeme. Podmienka
2:y,' = O je vel'ký nedostatok nielen MNŠ. Skresl'uje po-
suny aj absolútne stabilných bodov. Preto je vhodné te-
stovať najskor ten vzťažný bod, ktorý vykazuje najvačší
zvislý posun.

Možnosť apriórneho stanoveni a ml' sme analyzovali
na oboch v úvode spomenutých lokalitách. Na prvej -
cestnej komunikácii sme pracovali v skoro laboratór-
nych podmienkach. Zo súboru 900 prvkov sme určili
m" = 0,12 mm, na železnici zo súboru 220 prvkov
m" = 0,28 mm. Zistili sme, že vel'kosť hodnoty ml' zá-
visí najma na

presnosti nivelácie,
tvare deformačnej siete (aké sú vzdialenosti medzi
susednými vzťažnými bodmi),
počte vzťažných bodov,
kvalite stabilizácie vzťažných bod ov,
geologických a geotechnických podmienkach.
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F2 vodorovná _ _=.=- -~ - -=-.- ~- ":.:10.........- -- - .•.• _-=-= _~ _ ~ _ '=-=. =-: _
o SI ma MNS~ ··s~·I:-:·k-m-a~· ":-M-N-A-S--FS

Uvedené faktory vyplývajú aj z celkovej požiadavky
na presnosť určovania pozorovaných bodov. To zname-
ná, že už vopred pred budovaním deformačnej siete
rozhodujeme o vefkosti mikroposunov vzťažných bo-
dov.
V praxi sa najčastejšie používa koeficient konfiden-

cie t = 2. Vzhl'adom na sposob vzniku súradníc Yi (2)
a tiež na to, že v praxi často dochádza k nahromadeniu
rovnakých znamienok čiastkových rozdielov prevýšení
používali sme hodnotu t = 2,5.

3.2 Vzťažná priamka vytvorená metódou
najmenšej sumy absolútnych hodnot
rezíduí

Z množstva robustných odhadov sa v geodézii najča-
stejšie objavujú ako alternatívne účelové funkce typu

(I ~ p ~ 2),
i = (I, ... , n),Y: E (-(X), + (0).

I dostaneme minimalizačný problém [6] v tvare

II /I

L P (y() = L ly: I",
j= 1 i == I

n II

LP (Y:) = L ly: 1= min.,
j= I i= I

ktorý nazyvame MNAS. Minimalizačný problém v tva-
re (9) má výhodu v tom, že je vcelku pohodlne riešitel'-
ný metódami lineárneho programovania. V prípade
vzťažnej priamky

odhadujeme len 2 parametre z nie viac ako 15 vzťaž-
ných bodov. Tieto skutočnosti nás priviedli k novému
nepriamemu ale jednoduchšiemu riešeniu. Vieme [7], že
priamka tvoriaca vzťažnú sústavu buď bude prechádzať
niektorou z dvojíc bodov alebo to bude vodorovná pri-
amka predchádzajúca niektorým zo vzťažných bodov.
Úlohu riešime tak, že postupne prekladáme priamku
všetkými kombináciami dvojíc bodov, čím dostaneme

(k) priamok (k je počet odhadovaných parametrov a n

počet bodov). Parametre týchto priamok vypočítame zo
vzťahov

a = Yi - Yi
II x,,. - Xi '

300
X [ml

K ním pridružíme n vodorovných priamok, parameter
ai = O a

Pre každú priamku vypočítame súčet absolútnych
hodnot rezíduí (5). Optimálnym riešením - vzťažnou
priamkou - bude tá priamka, ktorej súčet absolútnych
hodnot reziduí bude minimálny (9).
Ako robustný odhad rozptylu by prichádzala do úva-

hy veličina odvodená z hodnoty účelovej funkcie
/I

LY:
j= Im; = ---(n - k) ,

kde menovateľ je počet nadbytočných meraní [6].
Na obrázku 2 sú vzťažné priamky vytvorené spomi-

nanými sposobmi v ilustratívnom príklade, tabuľka I.
Z obrázku 2, ale tiež z tabuľky 2 vidieť, že rozdiely rezí-
dui sú pri vysokých požiadavkách na presnosl' pozoro-
vaných bodov významné.

Pri nahromadení niekol'kých rozdielov prevýšení (I, 2)
s rovnakými znamienkami, čo sa stáva pomerne často,
nastávali také situácie, že aplikácia vodorovnej priamky
ako vzťažnej sústavy bola možná len tak, že sme defor-
mačnú sieť rozdelili na dve nezávislé části. Toto zistenie
bol o prvým popudom uvažoval' o použití "šikmej" pri-
amky. Druhým momentom, ako bolo už v úvode spo-
menuté, je skutočnosť, že k "šikmej" priamke vedie aj
podobnostná Helmertová transformácia. Ak dížky po-
važujeme za konštantné, celá transformácia sa zreduku-
je na rotáciu okolo l'ažiska. Z transformačných rovníc
zostane len jedna a tá je rovnicou priamky. Ďalej sme
predpokladali, že "šikmá" priamka poskytuje objektív-
nejšie výsledky. Preto sme začali zisťoval' prítomnosl'
korelácie rezíduí jednak v vodorovnej a jednak v "šik-
mej" (MNŠ) vzťažnej priamlce. Prítomnosl' autokorelá-
cie sme zisl'ovali Durbin-Watsonovým, Spearmanovým
a Kendal10vým testom, a tiež podľa tvaru autokorelač-
nej funkcie. Pri vodorovnej priamke sme zistili až
v 80 % prípadoch autokoreláciu rezidui, pri "šikmej"
priamke poklesla prítomnosl' autokorelácie rezíduí na
20 %. Tým sa náš predpoklad potvrdil.
Ďalšiu objektivizáciu predpokladáme pri vytvorení

"šikmej" vzťažnej priamky MNAS, pretože pred vlast-
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vzeažný bod 1', I 1'2 1') 1'4 1'5
x [mj O ! 70 150 '95 260
7 [mm ] I 0.20 '.00 -0.'5 -0.25

Tab. 2

'1 1>5

1 - vodorovná 0,16 -0,04 -0,84 '0,31 0,41
2 - MNŠ 0,28 0,02 -0,65 ,],25 0,29

3 - !lINA3 0,15 -0,10 -1,08

13 - 11 0,01 0,12 0,24 0,31 0,41

I b - 21 0,13 0,18 0,23 0,25 0,25

Tab. 3

• a o é lIer e

Bod
MNŠ odor.MNA

0,11 0,12 ~O,07 -0,12 -0,14 -0,79 0,1 0,1
-0,1 -0,13 -0,29 -0'341-0'36,-°'90 .-0,2 -0,2 -1,07

0,02 -0,10", -0'°21-0'44 u o'~l -0,61
0,1 0,16 -0,06 0'27'1 0,25 -0,80 O,l~ 0,1 -0.35
0,1 0,18 -0,12 0,42 0,40 0,18 0.1 0,1 -0,16

-0,4 -0,42 -0,43 -0,38-0,39 :-0,44 -"',.']5 Č~l: -J, :4
-0,2 -0,201-0,19 0,221 0,21! 0,22 -0,0310,01 0,'0,
o,o~ O"JI 0,17 0,24' O,22! 0,36 -0,32

1

1-0,2 O,G' i
-0,2 -0,17 -0,10,-0,01 -0,02 0,20 -0,33 -0,2 O,15!
0,1 0,20 0,30 0,25 0,24 0,57 -0,09 0,03 0,5i

-0,21 -0,15 -0,02 -0,06 -0,07 0,37 n 0,0 0,85
0,07 0,13 0,29 G -0,01 0,52 O,U5 0,13 1,06

0,07 0,25 -0,35 -0,36 0,25 0,01 0,09 1,16

ným vytvorením vzťažnej príamky odpadá testovaníe
odl'ahlých bodov vo východiskovom matematickom
modeli.
Z porovnania rezíduí vzťažných priamok vytvore-

ných jedenkrát MNŠ a druhýkrát MNAS mažeme zhr-
núť, že tam, kde sa vo východiskovom matematickom
modeli nevyskytli odl'ahlé merania, sme získali oboma
metódami zhodné výsledky. V tých etapových merani-
ach, kde sa vyskytovali odl'ahlé merania, sme pri použi-
tí MNAS vypočítali najvačšie absolútne hodnoty rezí-
duí u tých vzťažných bodov, ktoré sme pri použití MNŠ
predchádzajúcim testom vylúčili ako nestabilné. Rezí-
duá zostávajúcich vzťažných bodov boli približne rov-
naké, ako pri použití MNŠ (10. etapové meranie v ta-
bul'ke 3).

Pre úplnosť sú v tabul'ke 3 uvedené aj hodnoty pre
vodorovnú vzťažnú priamku. V 4. etapovom meraní po-
skytuje dobré výsledky, v 6. a 10. etapovom meraní už
nevyhovujúce. Došlo k nahromadeniu rovnakých zna-
mienok rozdielov prevýšení, museli by sme vytvoriť dve
alebo niekol'ko vzťažných vodorovných priamok.
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V príspevku rozoberáme čiastkový problém, aký tvar by
mala mať vzťažná sústava pri meraní zvislých posun ov
Iíniových stavieb pri vysokých nárokoch na presnosť
zvislých posunov. Ilustratívny príklad, ale najma vý-
sledky analýzy série 100 etapových meraní zvislých po-
sunov potvrdzuje, že vhodnou vzťažnou sústavou je
"šikmá" priamka, najma vtedy, ak jej parametre odha-
dujeme niektorým z robustných odhadov. My sme pou-
žili MNAS. Vzájomné porovnanie MNAS s klasickou
MNŠ mažeme zhrnúť takto. Tam, kde vo vstupných
údajoch nie sú odl'ahlé merania, dostávame prakticky
rovnaké výsledky. Tam, kde je naprvý pohl'ad zrejmé,
že vo vstupných údajoch sa vyskytujú odl'ahlé merania,
tak MNAS poskytuje okamžite také výsledky ako MNŠ
až po testovaní a vylúčení odl'ahlých bodov. Najvý-
znamnejšie je použitie MNAS v takých prípadoch, ked'
"rozmazávanie" MNš znemožňuje v niektorých hranič-
ných prípadoch klasifikovať vstupný údaj ako odl'ahlý
a testovaním ho z východiskového modelu vylúčiť.
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K otázce měření svislých posunů
s využitím principu hydrostatické
nivelace

Ing. Jiří Lechner,
Výzkumný ústav geodetický,
topografický a kartografický,

Zdiby

Rozvoj vědy a techniky ncust,íle klade vŘt~modvětvím
národního hm;podMství nové úkoly, které s\',ým roz·
sahem. obsahem a pužadayky na kvalitu realií\ace nutí
k vý,'oji a využit,í nové přístrojové technik~T a tech·
nologií.
S výstavbou nových velkých investičních celkú

jako jsou jaderné elektrárny a jiné palivoenergctické
stavby a objekty vznikají i pro geodézii nové úkoly
a požadavky v oblasti inženýnlkogeodet,ických prací.
Ukazuje se II], [21, [3J a 141. že v současné dohě již

není možné na významných objektech. kde je žádoucí
ve velmi krátkém {;asovém intervalu získávat informa-
ce z velkého počtu kontrolovaných míst provádět
měření bez automatizace. tj. hez využití informač-ně
ml'řicího systému. Využití tohoto systému se promít,á
do technické, ekonomické ale i sociální oblasti, V tt'ch-
nické oblasti jde především o zvýšení přesnosti. tj.
kvality získávané informace. o možnost měření na
všech kontrolovaných místech prakticky v jednom č,,\·
sovém okamžiku a o možnost, měření ph všech pro-
vozních režimech a t,o i v místech, kam není při provo-
zu nrčitých zařízení povolen vstup. V ekonomické
ohlasti je to podstatné zkr,ícení času, potřebného pro
vlaRtní měJ-enL Z toho vyplývá možnost větší opera·
tivnosti a tím předcházení možným nepNznivým pro·
vozním situacím. V s\)ciální oblast,i jde o úspory kvali·
fikO\'aných pracO\'níkú. diminaci zdlouhavých ru·
tinních měření a vytvoř'ení příznivČ'jších podmÍtwk
pro geodetické práce.
Hlavně z těchto důvodú vznikají v posledních letech

stacionámí automatizované geodetické systémy kon·
troly stav-u inženýrských objektú na bázi sériově vy.
ráběných prostředků výpoč:ctní a měřieí techniky,
pracujících v aut,onomním režimu, popí', přímo napo-
jených na centrální Hdicí s,vstém.

Výsledky měi'ení svislých posunu zařízení tepelných.
vodních a jaderných clektrá,ren představují velice
dliležitou informaci ph hodnocení spolchJivm~ti a efek-
tivnosti provozu t.pehto ohjektll,

Informace o v}rškových změJHích základú sledova-
ných objektú slouží:
- ke kontmle jejich stability.
- k prognóze dalšího vývoje svislých pusunú,
- pro srovnání skutečných 11pi'edpokládaných teore·

tických hodnot svislých posunú,
-- pro ověi'Cllítechnologie realizace výstavby.
- ke kontrole vlivu vn{'jších podmínek na vývoj

svislých posun II,
-- k I'acioll<~lnímuvyužití přírodllÍch Zdl'Ojll.

-- k zajištění efektivnosti při projekčních pracích, jako
napi', optimální naY1'žení konstrukce. materiálu
atd.

Ph mči'CllÍ absolutních svislých posunú. tj, posunll
vzhledem ke stabilnímu výškovému systému bodi't.
na které sám objekt nem,i žádný vliv, se použh'á pi'e-
devším geometrická (optická) nivelace.
Při měJ-pní relativních svislých posunú. tj. svislých

posunli vzhledem k relativně stabilnímu výškovému
vztažnému systému se klasické geodetické metody
ponžívají v menší míře a uplatnění získává měřicí
technika na mechanickém, elektrickém nebo elektro-
nickém principu_ ,Je to především z toho MlVodu. že
klasické měření je v podmínkách provozovaných zaří·
zenÍ velmi obtížné realizovat zejména z důvodu špatné
přístupnosti určitých kontrolovaných míst, nebezpečí
zniěení měhckých značek, obtížnosti dodrželÚ záměr
a pů,'odní metodiky měí'ení a z dlhodu púsobenÍ
nlějších podmínek na pí'esnost měření. jako např,
teplotní vliv a vliv vibrací.
Významnou roli při měření svislých posunů hraje

1aké čas, zejména při nest,andardních režimech provozu
zařízení, kdy př'i změněn}'ch parametrech pronnu
dochází k V}T1Iznýmvýškovým změnám konstrukce.
Ph těchto režimech je kladen důraz na zvýšení ope-
rativnosti. zktácení celého technologického proce·
su: měření -- matemat,ické zpracon\ní -- analýza -
zobrazení - phjctí opat,řcní.
Výsledkem [-e':;cnítéto otázky je vytvoř'ení stacio·

nárních geodetick)'clt systl'mů automatizované kon·
trol:v inžen~Tských objektú.

a. Požadovaná přesnost měření svislých pOlHlnůzařízení
a objektů elektráren

i\iěření svislých posunu objektů elektráren, zejména
těch jejich Č'ástÍ,které jsou citli\-é na posuny z hlediska
technologického režimu se \'yžnduje v lloh{' \',Ý~tavh~'
i provozu.
Zárukou úspt~~ného stanovení ~iVislýeh pOSUHlIje

"'pl'lÍvná organizace geodetických měř'ení, jejíž nej-
důležitější otázkou je stanovení př'esnosb a cykličnosti
měř'enÍ. Vrčení tt'-cht,opara.metrů na základě současrl(~
Ilorlllatinlí llokumentace \'~ak není jednoznačné,

:-.ia dastní výst<whě eut'rgt't,ických děl se podílí
celá ř'ada organizaeí, a proto je velice těžké zakotvit
nejrůznější požadavky do společného projektu měř'ení.
Např-. na jaderných elektrárnách ke sledovaným oh-
jekti'un patří:
- budova reaktoru (základová deska, stěny) •
.- strojovna, •

a) turbostolice (základ. turbinon,c sUlI).
b) turbosoustrojí, •
c) základové patky a sloupy,
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-- chladicí věžp (základový pá~. horní hrana lHídržp).
- ventilační komín (obvodová st,ěna) at.d.

Každý z těchto objektú má jinou přesnostní tole-
ranci. ale s ohledem na celou soustavu navzájem pro-
pojených prvků je rozhodující ten systém, který vyža-
duje vyšší přesnost v určení posuUll. U turbogeneráto-
rových systémů je to vždy turbosoustrojí.

Výrobcem turbín o výkonu 200 a 500 MW st. p.
~koda Plzeň jsou stanoveny hodnoty:
- změny průhybu jednotlivých spojkových polí

vzhledem ke spojnici vnějších ložisek příslušného
spojkového pole ::;; 1 mm,

- změny posunu osy rotace ve spojkových polích
:s:: 0,25 mm.

Za výslednou hodnotu tolerance je potom považován
jejich součet..
Z hlediska. životnosti a doby mezi jednotlivými ge·

neráhúmi opravami soustrojí jsou s ohledem na de·
formační korelaci základ-soustrojí nejzlí,važnčjší
právě svislé posuny, které se promítají do jeho rotační
osy. charakterizované tzv. průhybovou křivkou.
Příklad zjednodušené průhybové křivky Huvedením
jednotlivých tolerancí pro spojková pole turbogenerá-
\'oru o výkonu 500 MW je uveden na obr. 1. Uve-
dené hodnoty jsou platné pro výchozí f$tav soustrojí,
tj. pro montáž spojení individuálních rotorů, kdy je
zapotřebí zajistit rotaci (i ve spojení) podle jediné
společné osy - společné tečuy k průhybovkám indi-
viduálmch l'otorů.
Všeobecně, kromě vodohospodářských staveb, je

pi'esnost měÍ'lmí posunů stavebních objektů stanovena
v ČSN 730405 podle únosnosti základové půdy hod-
notami, odpovídajícimi velmi přesné nivelaci, dále

Geodetický a kartografický obzor
ročník 36178, 1990, číslo 12 305

I tII .,

I I'
,::::~I
-.# ,

' ... I~'l
I !!I i, ! I

r

podlP oľ·.ckáva,ného celko\'ého po:-;unu nodnotou ) !li>
t.ohot.o posunu a u kritického pn>mnn hodnotou 1/5
t.ohot,o pmmnu.
:\nalýza matematického výškuvpho modelu sledo-

\'aupho turbogenel'át,()J'u ;300MW ukázala. :te ph prů-
měl'llýeh výškových zmi'náeh 0.5 mJll/"~ ll., nožic
běžná hodnota charakteri<ltická při oli'lt.avo\'áni, popř
ph najíždění turbogenerátoru a při zadané přesnost. i
mM'pní 0,05 mm je r.apoti·ebL aby Jednotlivé cykly
mH'ení pl'Oběhly v ľ'asovém intervalu 10 -;- 15 min.
Pi·i větší dohě t,r'v,Í,níjednotlivých eykli'l se do "Ý-

<lledku měření promít.ají vlivy <l,Vstematického cha-
raktem. CU7. \',vIuc'uje možnost spDlečného matematic·
kého zpracování výslcdkú.
P"oto musí kontrola obdobných ubjektú ph ne-

litandardním režimu jejich provozu probíhat konti·
nuálně, výsledné hodnoty mět'cní se Ilmsí porovnávat
lipi'edepsanými tolcrancemi a musí být. podkladem pro
regulaci opt.illlá.lního rpžimu P/'OVOZDv I:pálném ča.sc.

Pro velký !)očet kontrolovaných míst. mt kterých se
vyžaduje prakticky kontinuální měi'erú Hvislých posu-
nll. se s v.ýhoduu využívá princip spojených nádob.
kdy se kapalina z jedné mN'icí nádoby přelévlÍ. do další
do té doby. dokud není \' tóchto spojených ná.dobách
v.vtvoh·ua hydro:-;tatieká [·OVJlfIVlí.\l,H

P, P~ .e, .,. = P".
(I)

kde P1. P2' ... , Pit - hydrosta.tický tlak sloupců ka-
palmy.
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Při využití homogenní kapaliny tento st.av nastává
právě při rovnost·i výšek hladin vjednot.livých měN·
cích nádobách.
.Jestliže se v hydrostatickém systému využívají růz·

né kapaliny (např. voda a rtuť), popř. při rúzných
vnějších podmínkách u jednotlivých sloupclt (napi'.
teI)lotních), vyrovr.ll\ní hydrost.atických tlakll v mp·
ncích nádobách nastane př'i splnění podmínk~'

kde )'1' )'2' ...• )'" - objemová hmotnost kapaliny
v jednotlivých měř'icích nádo-
bách,

hl' h2, ••• , hll - relativní výšky sloupcú kapaliny
v jednoUivých měřicích mído·
bách.

Výše uvedené vztahy platí v pi'ípadě hydrostatického
systému bez volných hladin ka!>aliny .. Jestliže se :při
hydrostatické nivelaci využije neuzavÍ'ený hydro-
statický systém, lze ohecně hydrostatický t.lak vyjádí'it.
rovnicí

kde PQ - vnější tlak nduchu n hladiny 1mpaliny
v měřicí nádobě.

Z rovnice vyplývá, že hydrostatický tlak v hloubce h
se rovná součtu vnějšího (atmosférického) tlaku
a hmot.nosti sloupce kapaliny o výšce li, a jednotkov.,
ploše.
Objemovou hmotnost kapaliny .lze vyjádřit, vzta-

hem

kde g - tíhové zrychlmú.
e - hustota kapaliny.

Tíhové zrychlení je funkcí šířky fP a výšky H nad
hladinou moře, tj.

!J ~. f(rp, Hl.

Z uvedeného vztahu vyplývá, že i objemová hmot.
nost)' je funkcí uvedených veličin, tj.

y 0= VJ(q',H)

_::lx ~=.-0.0259 cos 2rp - 2. 10-7• H.
Y

kde H je nad.mo)·ská výška. udávaná v metrech.

Pro stacionární hydrostatické systémy, využívané
na konkrétním (nerozslíhlém) ohjektu lze tíhové
zrychlmú uvažo,-at prakticky neměnným. V tomto
případě a dále ph zabezpečení st,ejného tlaku vzduchu
v jednotlivýph llli"i"ieí('h nádob<í.eh lí':e ví':t.ah (2) znpsat
ve tvaru

a vlastní výpočet pi'evýáení např. dvou kontrolo'''u-
ných míst pro účely stacionárního hydrostatického

5. Krátký !lřehled měfie!~h 13ystémí\

Teorie hydrostatiky byla zn6,ma velice dá.vno. O tom
svědčí popis řady pomúcck a -přístrojů z doby ještě
před naším let.opočtem. V htera,tuře je i zmínka o v.v·
užití t,zv. vodního nivelačního nřísh'oie nři vvty(~ová·
Jú.kanálu faraóntC ve starém .jgypt\~ -před 2~OÚ roky,
Uel'Ý spojoval ú"t,í Ť'ekv Xii s Rudým mořem.
\" posledních letech RC 'l metody hydrostatické ni-

n~lace '''yčlenily dva samostatné směr~' - hydrodyna-
mická a hydromechanická nivelace, Všechny tyto
metody jsou založen.v na st.einých 'l:ákonech hydnJ-
statiky 11 hydromechaniky, liší se však zplulObem
rClIlizace měřicího -procesH. lntcmr.ivní rozvoj u\-ede-
ných metod bvl podmíněn možností autolllatizact'
mM'pní a tím, zvýšení jeho produktiv'ty. Uvážíme-Ii
ještě možnosti dosažení vysoké přesnosti měření, je
áejmé, ~t' zmíněné metody mají prokazatelné výhody
pf'i řešení některých geodetických úloh.
Teol'ie hyd1'ostatiky je velice podrobně popsá.na

např. v 111 u 151. flastní metoda rovnosti hydrosta·
tických tlaktt ve spolených nádobách není složitá. ale
dosažení vysoké přesnosti měření v }lJ'OvoZllích pod·
mínkách vvžll,duie l.lro,-edení určitÝch analýz chyu
měl'eni a o!)at,řenf ia'k Vři instalaci ~ěřicího ·zaříze~lÍ.
tak 1 ni'i ,"fastním měření a v,vhodnoceni.

Přťsnost met,ody hydrostatické nin'lac(' lze na zá-
kladě současneho l'řehledu vyvinutých systémů a ph
splnění lIl'{~itvch podmínek měření rhamkteriz()\'at
:;Heduí chybou měření př<'výšenÍ O.OJ -: 0.1 Illm.
Přesnost hydrodynamického 7.pusolm nivelace. kd,'

){' měření vztahuje k pohybující se hladinp kava.lin~'
podle určitého zákona. lze u 8ou{~asllých mčřicích
systémů charakterizovat střední chybou O, I -7' 2,5 mm.

U hydJ'Omcchanického zpúsolm nivelace. kdy se
měří hydrostatický tlak sloupcú kapc\liny. na základ!'>
kterého se "tanoví převýšení jednotlivých kontrolo-
vaných míst. lze ph'~'''lf)st ••haraktel'izonlt sHcdní
chybou I cm.
Ze stručného př'ehlcdu o př'csuosti mN'ení jednotli-

vých meto,d vyplývá i jejich v.v-užitelnost pro měřt>ní
svislých posunú inženýrských st.anb a objektú. Kej-
větší pokrok byl v posledních letech zaznamenán ve
vývoji automatizovaných stacionárních syst,émú h.vd-
rodynamické nivelace a hydrost,atické nivelace.
Automatizované hydrostatické Rystémy se vzájem.

ně liší jak svou konstrukcí. použitím měřicího média.
rozsahem měí'ení a přesnosti, tak i způsobem indikac<'
hladiny kapaliny. Především je nutné rozdělit sníma('('
výšky hladiny na diskrétní a analogové, které v pro·
centním vyjá(Hcní přl1dsÍlwují " lIn>den(~m pořadí
II a 89 %.
Podle způsobu registracť výšky hladiny kapaliny

rozlišujeme:

a) kontaktní způ80b
Moment dotyku měí'icího hrotu s hladinou kapaliny
se určuje elektricky:
1) Systém ELWAAG: Thierbach/Barth 1976/1977.

měřicí rozsah čidel je 10 cm, přesnost měření
převýšení je ± 30 (lm.

2) Systém ASW 101: Car! Zeiss Jena, NDR J987.
poloha hladiny je registrována kontaktním způ-
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sobem prof. "Mcissera, při měřicím rozllahu kon-
taktních elektrických čidel 5 cm,
y systému může být zapojeno max. 60 měři-
cích míst, přesnost měření uváděná pouze pm
2 spojené snímače je ±20 ll-m.

:{) SYRtém SGN-27D, SGN-54D \\ SGN-Vl vyrábí
Jerevanské vysoké učení t.echnické. l! těchto
systémů mohou hýt využit~, i fot.oelektrické ~ní-
ma,če.

-4) Hydrotltat~cký číslicov~' výškoměr }Sivelomat.
vvvinul rstav merania ,1 meraeej techniky
CEFV 8AY.
Poloha hladiny kapaliny je registl"Ovánll pomocí
poh~Tblivé elektrody při jejím dotyku 8 ka~ali-
nou. Počet měřicích míst 4, vzdálenoRt. měřicích
míst do 50 m. rozsah převýšení 30 mm, pI-esnost
lněření 5 {J.m.

h) plovákový sYtltém
Hladina kapaliny je registrována pomocí induktiv-

ního čidla:'
J) Systém RWE AG: Hagema.nn, 1978, 1982, mě-

Ť·icí rozRah čidel je ]O mm, př'esnost. měření
O.J mm.

t) Sy:>tém HYNI VCCTK, W8" měřicí 1"Oz8ah
('idel do J O mm, přesnost měření při neměnném
vlivu vibrací. tj. při zachování stejných ampli-
tud a frekvence kmit.ll sledovaného objektu lze
el1arakt.el·izovat. stř'ední ehyhou -t3,') :.L1Il.

(') kHpaeitní zpú80b
l- tohoto zpilsuhu se lIli'H <'Iekt.rická kapacit.a sní-
mal'e. která se lllf-ní v závislosti na poloze hladi-
ny \- lllěi'icí nádobě, Yýhodou t~)hl)to způsobujl'
jeho \-,vsoká mlin'I'zálno:'ll a J',vchlost, měřenÍ.
ne\-:,~hodou jc závislost pi'esllosti měření 1111
ynějšíeh \'livcch a nelin<'lIl'it:l. jdlO fllnkC::ní cha-
l'aktel'ist.ik ,'-.

Dalšími zpúsohy llIpi'ení v,všky hladiny kapalin.v
v rněí'icí nádobě jsou el('ktroopt,ícký zpúsob. využí-
\'ající princip ínterfel'Om<'trie. fotol'lť'ktrický způsoh
II další.

\'<,líce významných výsledkú měření svislých POSlI-
nú tUl'bogen<'rátol'lr bylo dmmieno v I'jJ pomocí pi'e-
nosné soupravy Fl'eiberger - Pl'ilzisionsml:'chanik
(kontaktní zpúsob I'egistl·,v:e).

I,. \"Iiv!, Illtsobít'j ua přesnost metody hydrostatické
lIivelace

~a přesnost nri"l'ní polohy hladiny kapaliny mají vliv
měi'ícké chyhy. ktt-ré ,jI:'možné rozdělit do dvou sku-
pin:
- pí'í:<trujon', chyby.
- ch,vh,\' vyvulané vlin'm nlějších podmínek.

Ph využití stacionárních systémů hydrostatické ni-
velace a pi'i Ul'čitl' technologii měření je řadavJivlI
přístrojov)'ch chyb eliminována, Z tohot.o dtlvodu bude
,- dalším text u podl'olmi'ji pojednáno o vlivech, které
jI' zapotí'ebí uvažovat prakticky u všech měřicích
",ystl'mů, 08tatní vlivy budou pom:e vyjmenovány.
popi'. uvedena IllOŽllo8t eliminace jejich púsohellí na
přesn08t měhmí.

.Fí'esnost měi'cní jednotlivých čidel z,ívisí na jejich
vlastní konstrukei, měi-icím rozsahu a na principu je-
jich funkcI', Podle provedených zkoušek mikrometric-
kých šroubů byly na měi'icím rozHahu 100 mm zjištěny
~hyby do' 40 {.Lma u čítlclníkových úchylkoměrů na
měNcím rozHahu 10 mm ehyby 20 {.LUl.U elektrických
l'idel se projevují především chyby 7. nclincarity jejich
Cunkčníeh charakteri8tik, Proto ~e ph p'mžití těchto
elementú vyžaduje jejich přezkouŘení, výběr podle je-
jích ])ammetrú a provť'de se jejich kalihruce 'Pro mož-
nost z.avMění příslušných oprav.
Dalším zdrojem chyb při měření hydrostatickým

iiystémem mi'tže hýt (~asově omezený. lokální teplotní
,-liv na součásti měřicích (~idel. Proto je zapotřebí 'Při
konstruování toto zohlednit a používat materiály
s přibližně stejným koeficientem teplotní roztažnosti
a podle možnost.i využívat l\oučásti malých rozměrů.
K ehybám vyvolaným vlivem vnějších podmínek

patří chyba ze změny teploty, z rozdílného atmosfé-
rického tlaku, chyba z hydrodynamických jevů, chyba
z vibrací, z vlivu elektrostatického pole, z vlivu ano-
málií zemtlké tíže atd.
Vliv teploty na přesnost lněření hydrostatické nive-

bce závisí na konstrukčním řešení systému, tj. na zpil-
sobu uložení rozvodu hadie s médiem (horizontální,
popř, šikmé uložem hadic) a na charakteru změny
teploty. Pro snížení tohot.o vlivu je zapotřebí celý
měřicf t:ystém naVl'hovat s horizont.álním rm:vodelll
.kapajiD~" " minimálními jf'jími vertikálními sloupci,
měřit tel'loty kapaliny v těchto sloup('íeh a do \-ýl'h'rl-
ků měřeuí za\'ádět l)ř'ÍsluŠll(' korekce,
i' systému rúzný~'h délek a konfigurace h~'la proH-

Uf'lili· řada ::lledování a určení z,íkllldllích vr.Ol'eÚ pro
zavádění pří:,lu8nýeh opt'a \' do miořený('h hodnot. [II·
[,j] a [41.
Byly ře~eny i jiné způsoby Zlllf'ILoit'uÍV'livu změn

tq)loty Ha. přesnost měřf'uí napf. formou ~piotflí í"o-
lace ::l'ystému ue\"o vyhot.ovením kOIDpt-nz."ního Zilří-
ZPIÚ.kdy jsou IULdicerozvodu llmístěn~' \' dopfňu,iíeích
t I'U bkách. zaplni'llých např. ~lye(""illeDl Ha 1M vývo,j
je také zaznamenán v t{)(lJ'ii a praxi využití (tvou-
kapalinového hydl'Ostat.ického systému 171·

Pro obecnou předstaV"l1 divu teploty na přetlllost
měi'ení po difel'elHJOnÍ,lú V)TaZU (6) II při přechodu kP
sti'edllím ehyhám dost.anl'me \-~~raz

kde 1n,1T/ - střední chyba měřenÍ:
!h - f22 -- hust,ota kapaliny pi'j tf'plotě '1' I~.
'In~I' m~"- střední chyby UI'č'ení hu"t()t~-.

Hustota nejěast,ěji používan{- kapaliny v hydrostati('-
kých systémech (vody) se V zá.vi~lo"ti na teplotě 11t'-
mění lineárně. Pro '-.vjádření této ZR.vi"losti !ole('llsto
pOllžíní a.pl'oxilllaf·ní ,'·ztah

Hodnotu střední ch~'hy iI/.(, Izf' potom ohcent> ",vjlí.rlht,
,-ztahem
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y r Jl jsou na základě ~yzikálnÍch li chemických kon-
stant vypočteny koeficienty mnoho(o!(,UlI (8) (do
:1. Mdu) IlrO ohhLst, t,eplot od O do 35 "C.

V 1.5) jc uvedena tahulka hodnot oprav převJ~šenÍ
pí'i ,r)~{;cesloupcC' ,rod,\' 1000 mm H oblast,j teplot od
II do 59.9 oe,

7-e 8roVll/Í.llít.ěchto Í1dajl! '-ypl,}'vú. nutnost urřlwani
IYzikálních vlastností konkrétního média V~'užíVIl'
Iléh.o v 8vst~mu. Pro korelaci teplotní závislosti hust,o\
vzorku <lcrnincmhzonUlt· ,'ody.' využiviLn6 '! svstemu
HY~ I ve VÚGTK. hVl použit, mÍ-sledu;if'! vztali

kde !".,
I
((.0' (/1

- hust.otfL vzorku kapalin,\'" ,,"k1!lm3•

- teplota ve oe.
.... lh. b. k - narametry vztahu s nÁSle<1u·
jící~1Í číselnými hodnotami

ne; ~-=999.839íJ
10' .ú" co. -7,92221(;
Hl' .(L. = 149.756::'
lila. h' - HU5972ii

,. ~c 0.12-0.002. t
I.c· O.O.~

n; == 18.224944
1(1".(L;; -c -55.44846
l()lz.n = -393.2952

pro: =- 11' -: .. 3(1 cC
pro ! = 30 -:. 60 oe

Změna tlaku vzduchu také ovlh-nuJe polohu. hladín
k.apalin~ \' otevřených hydrost,atickych systémech
zejména II rozsáhlÝCl, systému Příčinou lokálnicb
změn tlaku mohou být atmosfencké ftuktuac(' tlaku.
ale ta kp proudem vzduchu Ilap~. od ventilačního za
fIzellí atd.. Rozdíl tlaku Vf dVOL měřtcich místech
1'? - l' 1 Je vyrovnan t,lakem sloupce kapahn:,' () vý~.
CI:' /1h přicem7

1 . > '. LlP
--- (l'2-11.'-
Q.[ t

Z důvodu zabránění vlivu diferellcí atmosférického
tlaku v ruzn)Tch ča.stech systému Je důleŽIté vytvořit
uzavi'eny hydrostaticky systém, kUl:;pomoci rozvodu
vzduchu d.ochází k vyrovnáni atmosférického tlakL
vzduchu li všech měřidcl: čidel na hodnotu tlaku
vzduchu c reierenénílll' mist,~

V době vyrovnán~ i.ymus-.,aí.lCkýclJ tlaků v meE
cun systému (např. pc. doplněni kapaliny, ncbe při
náhlém svislém posun\' někt.eréiw z; kontrolovaných
míst. popř. při loká.lm změně te1'1<)\,\' nebo tlaku vzdI.:
chul dochází v systému k pohybu kapahny a tím ik pú
sohení vlivu h:'Tdl'Odynamick{>lw charakteru na ph,:-;.
nost mN'enl
Efektivnost hydwstaticke nivetace tedy \' mnohém

z.ávíNÍna době, nezbytné pro vyrovnání hydrostatic
kých t1akú, příčemž j,) zi~poti'eb( uvažovat působeni
syst,élllll rozvodu kl~palíny i systému rmwodu vzducln"
\' literatuře [8] je pro maximální možné vyloučení
půsohenÍ jednoho :-;Y8tému rOrGvodu na druhý uveden
vztah pro výpočet poloměrú vnitřního průřcrGu hadic
pro kapalinu 1',: n pro vzduch r,.:

;j

I:,. = lr.2~.i!;'.,
tI.: V ·tl" "100

kde 11," III, - koeficienty kinetické viskozit.v pro vzduch
a kapalinu.

Ih. '21, . - hu~tota vzduchu a kapaliny.

Yllitř'ni prúmi'l' hadice pro kapalinu ~e určí podle
"ltAhu

d" = :! ('li!D .)]!3 ( 21 )1,6
'lI, y

I) .c·' 4.III.J·3l. lI ..')!.. - .in konst.a nta.
(II ' rk -rt

L - délka hadiee v ::;ystému.
R - poloměr měřicí nádoby,
II .- poloměr hadií't'.

Xa základe těchto vztahú lze určit parametry rozvodu
(priuněr hadice pl"O\'~duch musí hft pi:'ibliž~lě dYa~r~~
,-Hší než průměr hadice pl'Okapalinu), ktere se poddeJ I

na zkr'ácení potí'ebné doby pro vyronlání hydrostatic,
k~'ch tlaků n jednotlivých měřicích míst li Mm na větší
opeJ"lltinlOst,j celého měhcí~lO systému,., . ,

Pod vlin'm vibra.cí. kterc se vYSkytUjI zeJmena JHI

objektech turbogenerátoru. dochází na hladině kapali·
nv' k ni tváření Ýlnek, přičemž při stejné frekvencí ale
rílZnvciJ hodnotách zrychlení mohou b;\li amplitudy
těchto ,'lnek l"Ozdilné. Z tohoto důvodu je nutné pro·
n\dět praktické ověi'ení vlivu ,'ibrací mL jednotlivé
tvUY mPřicích nádob s plovákovými :-;ystémy při ruz-
I;\;~h hodnotách Zl'ychlení, napí·. na vibračním stole
~.možnosti nasta'-e~í veličiny buzt'ní a frekvelwe roz·
kmitu
Pro ilustraci je na obr. 2 znázorněna závislost verb,

kální složkv ,ribrací plovákového systému HYXI na
zadaných i~od.l1otách amplitudy rozkmitu ±O,l mm.
lrekvence rozkmítů a tomu odpovídajících hodnot
zrychlení " jednotkách lig. Dvojitou čerchovanou
(.a:rou jsou vyznačeny llllllimální a maximální měřené
hodnot," závislosti změn.
Z v,ý~lcdklt zkoušek vyplývá, že ph umístění čide!

na konstrukci. která nemá ve \"šech místech shodne
chal'akterístik~' vibrací. měnící se v rGávislosti na reži-
mu daného z~řízenL. je nutné zavádět do výsledkú
měření odpovídající korekc('.

7, Algorii,mus procesu kalibrace a vlastnfho měření
měřicím systémem hydrostatické nivelace

Proces kaiihrace měřicího systému slouží pro určení
přepočtových koefieientli elektrického napětí li čidel
polohy 11& délkovon míru v předem stanoveném měř<.
cítn intervalu. Tato operace se uplatní zejména před
započetím vlastního měření a dále po výměně urči·
tých částl systému atd. Jeho podstata spočívá v re·
gistraci měi'ených hodnot elektrického napětí a odporu
ph ustálených hladinách v systému, dále při změně
výšky hladin v systému, jejíž přesná hodnota je známa
li referenčního místa. Dáie se v případě nutnosti vy-
počtou pÍ'Íslušné korekce výšek hladin v jednotlivých
měřicích nádobách a to vzhledem k teplotě v refe-
renčním čidle podle vzorce

Zo • (l!o-l!i)Di= -----ei
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kde Di - jsou pHslušné korekce výšek hladin
sloupcii kapaliny u. čidel (i =--= číslo čidla)
v mm,

Qo· 'li - hustoty kapaliny [kg/m3] při teplotě
Ti [OC] u referenčního čidla a u ostatních
čidel (i =-= číslo čidla),

Zl) - výška sloupce kapaliny u referenčního
(\idla při spodní hladině kapaliny [mm].

\' opodstatněných případerh. tj. pi·j umístění mĚ'řicí1tn
f'YHtému v prostředí H různým teplotním režimem.
popi·. ph vysokých vertikálních sloupcích je zapot,i"ebí
do měřených kalihračních úda.jů zavádět i korekce
z vlivu teploty pi'i změně vý~ek hladin. V jednodušším
případi" lz<' j<'dnot.lin; koeficienty pl'Cp~lčtu měl'cného
elektrického napět,í na délkovou míru vyjádřit vzta·
hem

K = Zo +- Di [mm/mYJ.
I Vi-Ui

kde V i - hodnota napětí v mY u čidel s číslem i
Ci = O, L ... , n) při horní hladině kapaliny,

Ui - hodnota napětí v mV u čidel ,; číslem i
(i c'" O. I. . ... /I) ph spodní hladině kapa-
liny.

Výsledkem procesu kalibrace je protokol, kde j>iOU
u,-edeny všechny měřené údaje, hodnoty koefici<'utú
a dále v}~šky hladin u jednotlivých čidel. Tyto výšky
,jsou vypočteny jako součet výšky sloupce kapaliny
u referenčního čidla při spodní hladině a pI'blušllé ko-
rekce z rozdílu teplot v urČOVanl'Ill a refrrcnčním
sloupci kapaliny.
Pro vlastní měření při použití systému HY XI plat,í

stejné požadavky na vnější prostředí jako ph kalibraci.
tj. ustálené hladiny kapaliny. prostředí bez otřeslJ atd.
Podstata měření spoč:ívá v určení elektrických hod-

not napětí u č.idel polohy, elektrického odporu trplot-
ních čidd a dále ve zpracování výsledků měření s použi-
tím dat z kalibracp a dat z v.vchozího cyklu měř'pni
posunú.

Výsledkem zpracování j~()u:

a) výpočet výšek hladin kapaliny H.lIi v jednotlivých
měi'icÍch míst.ech

kde H; - výška ,příslušného sloupce kapaliny (i.--
-2 O. 1. .... II) V mm. určená ph kalihraci
(spodní hladina).

Wi - napětí. měřené na čidle (i = O. I ....• n)
,- mV.

C; - napětí na i"idle li ~c O. J .... , n) z kalihracp
ph spodní hladině v lIlV,

K, - koef1cient přepočtu viz (Hi).

Opravu vj~šek sloupců kapaliny u čidel Ci = O.
1. .... ti) lzl' vyp:lč'ítat, obdohně jako ve (J 4)

(o-o)JI; '.~Fo ---~'---".' .._-.
Q;

kde Fo -- výška sloupce kapaliny u referenčního čidla
v mm.

h) výpoě.et přesnostních pa rametrl] \rýsledků měl·eni.
VrČ'itým hitél'icm přesnosti určení výšek hladin

kapaliny je rozdíl (18) teoret.ické hodnoty výšky sloup-
ce kapaliny (t,eoret.ická hodnota výšky je vypočítanú
na základě výšky sloupc(~ kapaliny u referenčního
('idla a odpoddající změny výšky u čidla s indexem i
Ci = 1.2, .... n) v závislosti ud pÍ'Íslušn.Ých kplot)
a výšk.\". urč('né na základě vr.tahu (16)

c) výpočet hodnot svislých pOSUn!l vzhledem k v~'-
chozímll cyklu mHení.

Při výpočtu relativních hodnot sviSlých posuni't
\-zhlcdem k hodnotám z výchozího cyklu mHenÍ se
použije nt'lth

Pj = Ni- No, (19)

kde Ni - hodnota svislého posunu v j-tém cyklu,
No -- hodnota svislého posunu ve výchozím cyk lu

mpřrni.
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Y geodetické praxi je snahou pro vyjádi'ení relativních
vztahů jako referenční využít, to místo, které dlouho-
dohě nemění S\-OU polohu. Proto je zapotř'ebí na zákla-
dě v.Ýsledkil měl-ení provést analýzu st,ability, samo-
zřejmě pT'i rozdělení výsledkú na oblast vla'ltních
změn a obh1st možných chyb urěení výškových změn.
\'ýsledkPm měření jsou tedy převýšení jccinotlivých
kontrolovaných míst.

~ou('a:mé vi';eobeclll~ poža(lavky na mN'eni deformací
významných ;;h,'eb. jakými jsou např. objekty te-
pelné. vodní a l.ejll1éna jaderné dektrárny, "edou
V' oblasti inžell.\TSké geodézie k využit.í nov."ch tech-
nickvdl prostř'edkú a technologií. mlložúufíeích výr
raznp zvýšit produktivitu prácl' a pi'esnost měi'ení.
Základním "mčrcm i'cš<'uí tohoto úkolu je automati·
;t,aee rnt'říekého pr<Jcesu V(retnč vyhodnoceni výsledkú.
Z nvedcnýdl současných požada17kfl na objekt.iv-

'lO:.<t ';ýskdkú mčření svi"I.Ých posunll. zejména ph
.it-jich \')T<t;t,ných zménátiL ph "('Ikcm počtu kontro-
lovauvch míst u >-:ložitých zai'ízeni jak technologické.
tnk i stavdlllí ('<lsti. z dÚVIHlu iwzpl'('nostních. pro'"oz.
'lich. <,j((JU(lJlJlCk~'e:L ·~kolog!ckých a daliiích je zi'ejmé.
":!' ·tll'tody !J"dI'O"\'Cl'Rke a flvd1'ounlnmieké lll,-elacf'
1'l1cloun;c111izd :stále vi'tší uplatll('J~í.

Pi·j tom \'ydjené ma'icí sy"túny:
I) lIl11"íza bezpci:·it požadovanou p"l'"nol>t m(oí'('nÍ s V."-
"oko u produkti\-itou prací,

~) IW"lIlí bý·t"ložité ph realizaci - jednoduchm;t výr
roby j<'d!lot!iv ~;ch komponent určuje i při sériové
v,"l'Ob{' cenu, kvalitll. dlouhodobou "polehlivost
;ltd ..

:\) by m(ojy mít pi'ij<lt.ci!loU cenu.
-tj musí mít ph jejich ,trlclOnárním provedení možnost

úplné a utolllat,izace proeClill měhmÍ RC zabczpcěením
eykl ji:'no"tJ mN'('nÍ p()(l1ezvJáAtnÍch požadavkil.

;"))musí vyhovovat "oublsný-m požadavkúm designu,
což Sl' odráží i v ohla"j,j ohchodní.

(j) z hlediska bezpcěno"ti práce musí být provedeny
v souladu R platnými pi'cdpisy.
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Teodolitové systémy
bezdotykových prostorových
měření

I. Úvod
Základní informace o principu, elektronickém přístrojovém
vybavení a přesnosti systémů pro bezdotyková prostorová mě-
['ení ve strojírenství, založených na protínání vpřed ze základ-
ny s trigonometrickým určováním výšek při užití elektronic-
kých teodolitů s on-line připojeným počítačem typu PC, jsou
uvedeny v [I]. Tato práce též představuje úpravu metody pro
použití klasických teodolitů s off-line přiřazeným počitačem
a její empiricky ověřenou přesnost. (Po drobných změnách pro
oblast strojirenských rozměrů do 3 m nepřekračuje nyní empi-
rická středni chyba určení délky, zahrnujicí i soubory student-
ských měření, hodnotu 0,06 mm.)
Elektronické soupravy (zejména Kern ECDS, Wild RMS

2000) se od roku 1980ve strojirenských měřenich výrazně pro-
sadily i po stránce ekonomické. Prokázalo se, že "vysoce přes-
né, optimálně přizpůsobené měřicí přístroje často umožňuji
větší použití levnějších výrobních zařízeni": současně platí, že
"výrobní proces musí být tím častěji přerušen, čím nepřesnější
je měřidlo" [2], To dále urychlilo vývoj přistrojového i progra-
mového vybavení.
Tzv. motorizovanými teodolity lze měřit pohyblivé strojíren

ské objekty, např. jeřáby, roboty, v plném provozu. To výrazně
zvyšuje vypovídací hodnotu výsledků.

Kromě souprav pro vysoce přesná strojírenská měření, cha-
rakterizovaná středními chybami 0,03-0,01 mm pro rozměry
2-6 m, příp. 0,05-0,3 mm pro 10-25 m, založená na nazna-
čeném prostorovém protínání, se objevily automatické systémy
prostorového polárního zaměření např, bodových polí na se-
suvných územich, s trvalým označenim bodů odraznými ele-
menty. Jejich přesnost je závislá na přesnosti zacílení, měření
vodorovných a zenitových úhlů (O,I nebo I mgon) a délek (ob-
vykle 3 mm + 2 ppm, tj. miliontiny měřené vzdálenosti) [5].
Vedle teodolitových byly konstruovány početné fotogram-

metrické systémy. Liší se způsoby záznamu a vyhodnoceni, je-
jich časovým odstupem, mobilitou, určením, přesností, cenou
a dosud i stupněm provozního dořešení. Pro vyhodnocení ob-
vykle vyžadují určení několika pevných bodů na objektu geo-
detickými metodami, které naopak výhodně doplňuji tam, kde
je nutný krátký pobyt měřičů na pracovišti (např. v jaderných
elektrárnách) nebo velmi rychlé zaměření (např. kontroly ka-
roserií a barierové zkoušky automobílů) vice bodů.

(Pozn.: V současnosti mezi nejúspěšnějši patří tzv. semifoto-
grammetrické metody. užívající tzv. réseau komor. tj. upravených
špičkových fotopřístrojů na svitkový nebo perforovaný jilm. obslu-
hovaných z ruky. Vyhodnocení prostorových souřadnic bodů,
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zobrazených alespoň na dvou snímcích. provádí včetně určení
vnitřní a vnější orientace počítač specíálním programem z rovin-
ných souřadnic. ručně sejmutých na papírových kopiích připoje-
ným digitalizérem. Představiteli jsou např. ElcoviJion /O firmy
Wi/d Leitz. Rolleimetric závodů Ro//ei nebo JI'stém Pentax. Přes- 1
nost je asi 1/3000 podle formátu kamery a podmínek.)
Všechny tyto systémy, které ve vývoji konvergují a v použití

se doplňují, zahrnuje současná literatura pod pojem geodetic-
kých měření (3).
V dalších odstavcích jsou uvedeny základní informace o ny-

nějším stavu teodolitových metod.

2. I Změny programového vybavení
Při uvedení teodolitových systémů na trh se vzájemná orienta-
ce elektronických teodolitů prováděla autokolimací, vedoucí
k rovnoběžné poloze záměrných přímek, ale nikoli k identitě.
Zvláštním postupem s měřením kolimačního úhlu byly osnovy
směrů redukovány. Délka nestabílizované základny, jejíž přes-
nost Je pro kvalitu výsledků rozhodující, a její převýšení se ur-
čovaly z přímých nebo zprostředkujících měření, třeba ze zná-
mého rozměru na objektu. Výpočet půdorysných souřadnic
a výšek byl oddělen, přesnost byla zatížena zbytkovými syste·
matickými chybami předchozích operací (tzv. kalibrace).
Současné software provádí např. vyrovnáni prostorových

svazků záměrných paprsků, vycházejících ze středů teodolitů
k pozorovaným bodům, mezi nimiž jsou i známé vztažné body
pro určení základny, metodou MNC, tj. analogicky s postu-
pem stereofotogrammetrie. Výpočet podrobných bodů probihá
spolu s kalibrací (3): tím je přiznivě ovlivněna výsledná přes-
nost. Vzájemná orientace není nutná, což vede k širšímu použi.
tí zejména ve stísněných a nepřehledných prostorách. Podstat-
nou součástí programového vybavení je kromě výpočtu ja-
kýchkoli prostorových vztahů měřených bodů a jejich množin
stanovení a testování odchylek (např. podle DIN 1101) a vy·
hotovení certifikátu tískárnou, plotrem nebo na disketě.

2.2 Změny přístrojového vybavení
Nové oblasti nasazení teodolitových systémů vyvolaly nové
nároky na automatizaci nejen způsobů sběru, registrace a vy-
hodnocováni dat, ale i měřicího procesu.
Roku 1984 dokončil H. Kahmen se spolupracovníky na

Technické universitě v Hannoveru vývoj dálkově ovládaného
teodolitu Georobot s motorickým pohonem svislé osy přistro·
je, klopné osy a ostření dalekohledu. Tím vzníkla třída tzv. au-
tomatických nebo motorizovaných, příp. servoteodolitů. Fírma
Kern uvedla v roce 1987 na trh servoteodolit E2-SE, který je
označován též jako videoteodolit. Obdobn)' přístroj nabízí
Wild Leitz pod označením TM 3000V [3; 5]. Protože se jedná
o významnou, převratnou konstruktérskou novinku. uvádím
s využitím [4] krátký popis typu Kern E2-SE.
Konstrukce o hmotnosti 6,8 kg vychází z osvědčeného mo·

delu E2. Při hrubém cílení odpovídá krok vestavěných servo-
motorů, ovládajících otáčeni kolem svíslé a klopné osy, asi
5,5 mgon, při jemném 0,03 mgon. Rychlost otáčení je až
60 gon za sekundu. Počet kroků stanoví samostatná řidicí jed-
notka z rozdílu jsoucího a požadovaného úhlu, uloženého
v paměti on-line připojeného počítače. Zcela nový je panfokál-
ní dalekohled. Posun vnitřní ostřící čočky je uskutečňován otá-
čením vodicího vřetene dalším krokovacím elektromotorkem.
Zvětšení - a tím i zorné pole ~ se mění úměrně vzdálenosti
cíle 0,7 m - CX) v rozmezí 14x - 32x. resp. 2.7 - 1,6 gon.
Obraz je vzpřimen zařazením Porrova hranolu. Těsně před 1'0-

vínou ryskového kříže je svazek paprsků rozdělen v poměru
I :I. Cást prochází přímo do okuláru, část je opticky svedena
do vestavěné CCD (Charge Coupled Device) kamery. Její roz-
sah je 576 vodorovně krát 384 svisle umístěných obrazových
bodů rozměru 23 x 23 j.lm. Signál odpovídá normě CCIR.
Zvětšeni kamery je 22 x až 51 x podle vzdálenosti cíle. Pomocí
laserokuláru lze připojít He-Ne laser pro signalizaci bodů ob-
jektu.

Na obr. I je řez dalekohledem, převzatý z práce [4]. Označe-
ní: I - objektiv, 2 - ostření, 3 -- ostřicí čočka, 4 - okulár, 5
- dělič paprsků, 6 - Porrův hranol, 7 - CCD kamera.
Napájení a oboustranný přenos informací je řešeno uvnitř

přístroje s vývodem na třicetipólový LEMO konektor, monto-

vaný v pevné podložce teodolitu. (Ta má 2 sta věcí šrouby a ku-
lové uloženi, zaručujicí po urovnání konstantní výšku přístro-
je.) Měření není znehodnocováno tahem kabelů.

Do konektoru se připojuje řidící jednotka E2-SC, určená
k funkčnímu a provoznimu ovládání servoteodolitu včetně la-
seru. Obsahuje i síťový napaječ. Jejím základem je 32bitový
mikroprocesor Motorola 68000 (128 kB ROM, 128 kB RAM,
52 funkcí ovládání, 90 - 240 V, 150 W).
K jednotce se připojuje křížový ovládač ostření a otáčení te·

odolitu kolem obou os E2-SP, vídeomonitor a počítač IBM
PC-AT. který digitálně zpracovává obraz CCO kamery a uklá-
dá jej do obrazové paměti. Kromě toho uchovává hodnoty za-
daných a měřených veličin a provádí všechny operace zpraco-
vání.
Měření probíhá dvěma způsoby. Při ruční (též: poloautoma-

tické) obsluze měřič - operátor zhruba zacílí tzv. řídící (Ma-
stel') teodolit křížovým ovladačem tak, aby střed elektronicky
vytvořeného záměrného kříže monitoru splynul na záběru
s obrazem vhodně signalizovaného cíle. Přesné zacílení je zále-
žitostí počítačového digitálního zpracování obrazu; tvar cíle je
uložen v obrazové paměti. Druhý. případně další teodolity
(Slave) jsou závíslé a samočinně zacíleni přebíraji, nebo mo-
hou být nastaveny stejným způsobem.
V druhém případě systém převezme z paměti počítače při-

bližné souřadnice (nebo; teoretické: z předchozí etapy), vypoč-
te úhly a vzdálenost, počet kroků motorů a dalekohled hrubě
zacílí. Jemné zacílení je obdobné předchozímu postupu. Další
teodolity opět zacílení kopírují. Přesnost zacíleni je 0,1 mgon,
přesnost čtení 0,1 mgon, potřebný čas 5 s. Pro úplné zaměření
I bodu je třeba 5-I Osekund. Souřadnice a další operace jsou
počítány on-line a podle programu vyhodnoceny a dokumen-
továny.

Pro jednodušší orientaci a vyhledání bodu na blízkých nebo
členitých objektech lze na pouzdro dalekohledu E2SE monto-
vat malou komerční širokoúhlou videokameru. jejíž obraz mě-
řič - operátor sleduje na barevném monitorú.· Týž typ má
v pouzdře dalekohledu pod objektivem zamontován infračer-
vený reflektor, sloužící k zvýraznění měřených bodů, označe-
ných speciálními samolepkami.
Systém firmy Kern je označen SPACE a je automatizovanou

variantou systému ECDS. Obdobný je systém ATMS firmy
Wild Leitz, vycházející z TMS.
Z hlediska fotogrammetrie jsou videoteodolity považovány

za digitální měřické kamery s automatickým, časově souběž-
ným vyhodnocením.
Panfokální dalekohledy s ručním ostřením jsou nyní monto-

vány na nejnovější verse nemotorizovaných teodolitů Kern E2
a Wild T3000. Dalekohled přístroje Kern je dále doplněn ma-
lým reflektorem s nízkovoltovou halogenovou žárovkou pro
osvětlení cíle bez stínů. K teodolitu Wild jsou dodávány cel-
kem 3 výměnné okuláry s bajonetovým uchycením, které po-
skytují zvětšení od 14x po 62 x.
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3. Prostorové polární zaměření
Základem této metody je motorizovaný teodolit. doplněný
elektronickýni dálkoměrem, označovaný jako servotachymetr.
Představitelem je např. Wild TM 30000 s dálkoměrem DI
2000,3000 nebo DIOR 3002 nebo Kern E2-ST s dálkoměrem
DM 504. Na MBV 1989 vystavovala přístroj řady 400, patřící
do této kategorie, firma Geodimeter.
Systém je určen pro samočinné sledovam plošných bodo-

vých sítí např. na sesuvných územích, povrchový:h lome:h, le:
dovcích apod. Body JSOU trvale osazeny vhodne c:hranenyml
odraznými hranolv. V základní etapě se určí 'Istupní polární
souřadnice (ú. c, i v dalších etapách. které mohou následovat
v odstupu mínut až měsiců, jsou počítačem dálkovym vedením
předány teodolitu úhlove prvky. resp. kroky motoru os. a tím
,e provédeno hrubé zacIiení měřeného bodu. "ro jemne zacIie-
nI hranolu. kterv mohl s objektem změnit polohu, je určen vy-
<1ledávací program. Při něm esovitě kyvajicí dalekohled vyhle-
iáva maxImum intenzity odraženeho ,ignalu dálkoměru. Za
'leorízmvvch podmlOeK še měřem samo přeruší. Z ~ozdilů sou-
řadmc téhož hodu v ruzných etapách jsou počítány a hodnoce-
'lY prostorove posuny bo'dů. (Např. při růstu nosunu se zkrátí
tÍtervalv měřem: při dosažem zadanycn KntlCKych hodnot se
:apnou 'poplachová zařízem atd. podle software. I
0řesnosť lhlového měření při '/isuelním :acIiem Je

'I mgon. pti automaltckem i mgon .• )ona měřem i s vyhledá:
11m ;e; ~ minuty [lro 'lod. Dosah lranolem Je ISI
:.5 km. Přesnost v délkách :elbvvkle 3 mm ~ 2 pmm s auto-
natlCK\;m .:.a\edemm lOra\; ~ vlívu atmosféry. Před nepřizm
:.oéasl'a 'Jliv\; oKoli musl byt ,ervotachymetrlostatečně chra-
'lěn. třeha vhodným observačmm domkem 151.Současně muže
lVl ;1oužito někoíika přistro]u.

~. Závěr
~dene wstemv ,)tevlranpronzenvfská :,;eodeticka meřem

ll)Ve vblastl aplikaCI nejen ve stroJlrenstvl, ale lež v iObotice,
,ta vehniclvl. DOVfchovem ůobyvam. áoíogii. Výhodou Je vy-
,oká přesnosť. učinnost. mohilnost a oka mží té zpracování. Stu-
peň automatizace a nenáročnost ohsluhy dovoluji provozní vy.-
uživám specialisty Jiných profesI. NáKlady na vybavem, pn-
:Jlížně se pohybuJlcl mezI 150000 DEM za zakladm soupravu
'Iektronichch :lemotorizovanvch 'eodolítů až po
450 ()OODév! v připadě sestavy i ': 'Jideoteodolitv Iz toho vždy
asi ,1) "" představuje cena software\ jsou 7. tohoto hlediska re-
lativní a pro špičkové ;:Jřesne ';Ifl)hkv ;Joměrně rychle navrat-
né.
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Z DĚJIN GEODÉZIE
A ~ARTOGRAFIE

První trigonometrický bod
(Uesganigův) na území ČSFR
státní kulturní památkou

Ku genezI a osudu uvažovaného bodu buďtež nejprve zopako-
·.ánv některé historickv známé skutečnosti k poznání nynější-
ho štavu 11 jeho lokálním prostředí.

Kromě francouzských stupňových měřeni (jejichž účelem
bylo předevšim určeni rozměrů a tvaru Země), organizovaných
koncem 17. a počátkem 18. století pařižskou AkademIÍ věd
a prováděných na ůzemi Francie. Peru (Ecuadoru) a Lapon-
ska. došlo v letech 1750-1770 k obdobným měřením i v ji-
nÝch zemích střední Evropy. Iníciátorem těchto snah byl jezui-
t~ Roger Josef Boškovié, mat_ematik, astronom, filosof a profe-
sor na jezuitské univerzitě v Rímě. První bylo uskutečněno v r.
1750-1752 na územi papežského státu na přikaz papeže Bene-
dikta XIV., druhě v byvalém Rakousko-Uhersku na příkaz ci-
sařovny Marie Terezie.

Ta v r. 1758 na návrh Boškoviée a kancléře V. A. Kaunice
pověřila Josefa Liesganiga, tehdejšího ředitele jezuitské hvěz-
dárnv ve Vídni, určením délky jednoho stupně na poledníku
vídeňském. Potřebné přístroje k měření navrhl sám Boškovié:
Liesganig pro daný úkol vybral v r. 1759 otevřený terén mezI

Brnem. Vídní a Varaždínem a za počáteční bod v trigonome-
trickém řetězcí (O 22 trojúhelnících číslovaných od jihu a v am-
plitudě cca 3 stupňů) zvolil střed kapličky Sv. ~~í.že na zale-
sněném vršku Ostrá Horka v katastru obce Sobeslce u Brna.
fento bod se stal v historii geodézie významným, neboť bXI
a je považován za první trigonometrícký bod na územi tehdeJ-
;ího Rakouska, nyní Československa. .
Na počátečnim bodu měřil Liesganig excentricky a pro on-

entaci řetězce změřil v prostoru Soběšic jednak základnu (o
délce 256, 025 ml, jednak z excentrického stanoviště na půdě
panské krčmy v Soběšicích (vzdálené od ,kaple _~85,.n m) ob-
servoval měřením na Slunce. Postup celeho merem od Brna
k Varaždínu i s výsledky uveřejnil v r. 1770 v latinském spise
.,Dimensio graduum Viennensis et Hungarici a Joseph Liesga-
nig" (rukopis českého překladu od Ing. G. Vejšického se na-
chází v Národním technickém muzeu v Praze). .
Výsledky Liesganigova měření by.'y zpochybňovány již za j~-

ho života (jmenovitě v čas. Monathche Correspondenz, vyda-
'/aném F. Zachem, ředitelem hvězdárny v Seeborgu u Gothy).
V čem Liesganig konkrétně pochybyl nebylo osvětleno.

Před blížícím se 200. výročím L. práce pokusila se o to ví-
deňská geodetka Paula Embacherová prozkoumáním jižního
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úseku řetězce od Vídně k Varaždínu a nalezla chybu v trojú-
helníku č. 8, vzniklou záměnou cílů ve složítém kopcovítém te-
rénu. Práci popsala v [I] a vybídla k obdobnému prozkoumání
úseku severního, v prostoru Moravy až k Vídní.
Toho se ujal zkušený triangulátor a zanícený zeměměřičský

historík Alois Šimek, který si předsevzal úkol: všechny Liesga-
nigovy hody na Moravě nalézt. zaměřit úhly a porovnat s pů-
vodními. Prímárnim úkolem bylo najít základy kaple Sv. Kří-
že, jež byla v r. 1772 zbořena a po ní zalesněný terén beze stop
urovnán. Po opakovaných sondážích byly základy kaple (při-
pomínající maltézský kříž) nalezeny a odkryty pro účely prů-
zkumného měření (viz obr. Č. I). Výsledky průzkumu a porov-
nání Šimek publikoval ve [2]. Ku zjištěným díferencím v dél-
kách stran (Děvín - Leskoun kratší o 102,22 m, Děvín - Sv.
Kříž kratší o 189,93 m) vyslovil domněnku o Liesganigově po-
četni chybě (189,93 m = 100 videňských sáhů). kterážto chyba.
kromě jiných, zatížila i další výsledky směrem k Vídni.
Přesností L. měření se znovu zabýval Josef Vvkutíl v článku

[3]. V něm ku zkrácení oblouku meii Soběšícenli a Vídni o 425
m vyslovil jinou domněnku. že misto excentricity Soběšíce -
Sv. Kříž o délce 683,43 m byla do výpočtu vzata jen délka zá-
kladny 256,02 m, čímž byl posunut počáteční bod k jihu 0427
m. O tom svědči i chybná zeměpisná šířka bodu Děvín. posu-
nutá o 7" k jihu, což odpovídá zkrácení o 425 m.
Obšírné pojednání o Liesganigově stupňovém měření z pe-

ra našich předních historiků-geodetů obsahuje také spis [5].
V něm je k L. délkám jednoho stupně na vídeňském polední ku
provedeno porovnání s hodnotami na elipsoidu Krasovského
a ze srovnávací tabulky konstatováno, že přes vzenesené vý-
hrady je L. měřeni svou kvalitou na úrovní tehdejších stupňo-
vých měření.
Nalezení základů kaple Sv. Kříže v r. 1958 oznámil A. Ši-

mek
tehdejší Ústřední správě geodézie a kartografie, která objedna-
se o jeho osazení (včetně podzemního zajištění) do místa.stře-
du kaQle, rekognoskovaného to prvního trigonometického bo-
du v es FR. K tomu víz obr. Č. 2, 3 a podrobnější autorovo
pojednání ve [4].

Nápisy na pamětních deskách mají toto znění:
aj Střed kaple. První trigonometrický bod na územi ČSR, za-

měřený Dr. J. Liesganigem r. 1759. Nové označení bodu
provedla Geodetická služba ČSR 200 let po jeho vzniku.

b) Střed kaple Sv. Kříže z r. 1718, zbořené r. 1786. Při odkrývá-
ní jejich zá~)adů r. 1958 spolupracovali za odborného vede-
ní Ing. AI. Simka a Dr. Lad. Bartoše z Brna soběšičtí obča-
né.
V r. 1987 Krajská geodetická a kartografická správa v Brně

požádala Krajské středisko státní památkové péče a ochrany
přírody o zavedení řízení pro zapsání žulvého památníku do
Státního seznamu nemovitých kulturních památek, k čemuž
dodala potřebnou dokumentaci. Zápis (ve smyslu zák. Č.

20/1987 Sb., o ochraně památek) byl proveden pod rejstříkové
čís: 0975 a o tom vydáno potvrzení. Na jeho podkladě došlo
také k vyznačení památky v operátech evidence nemovitostí
takto:

aj místo památky: na ppč. 1115-les. kat. úz. Sohěšíce. Lm.
8-7/32.

b) vlastnik pozemku na LV Č. 74: Školní lesní podnik Vysoke
škol v zemědělské v Brně.

c) vlastník a zřízovatel památky: Český úřad geodetický a kar-
tografický v Praze.

d) správce památky: Krajská geodetická a kartografická sprá-
va v Brně.

Patronát nad památníkem převzala Středm průmyslová ško-
la stavební-obor geodézíe v Brně. Ta pečuje o údržbu památky
a okolí v důstojném stavu: se souhlasem lesního podniku dala
oklestit stromy k výhledu na Špilberk a Brno. občas v prostoru
koná školní geodetická cvičeni.
Tím byly vytvořeny všechny předpoklady pro stálou ochra-

nu této geodetické a kulturní památky.
Památné místo je navštěvováno školami, účastníky geodetic-

kých sympozií, konferencí a výstav. Bylo o něm také několi-
krát referováno v denním tisku, čímž se dostalo do povědomí
širší kulturní veřejností. Žulový památník prvního trígonome-
tríckého bodu na našem území je důkazem odvěkého snažení
člověka i vědy, co nejvíce poznat, zmapovat a ovládnout pla-
netu Zemi, na níž vznikl a je udržován život.
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Ing. Franti§ek Hlaváč.
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Ma.gyar.or~zág ~emzet,i a~las~a. (Nár.o<;Jnýatlas Maďarska.) Vy-
dalI. Mad arska akademla vled a MinIsterstvo pornohospodár-
stva a výživ~ v Kartografickom podniku Budapešť, 1989. Ná-
klad,6 000 vytlačkov v tvrdej vazbe, formát 29 x 43 cm, 292 ma-
povych a 103 textových strán.

(04R)912(0S4.4)(439)

Maďarsko možno smelo zaradiť medzi štáty s vyspelou karto-
grafickou tvorbou. tI;1ábohaté skúsenosti s vydávaním vedec-
kych tematlckyc~ '!1~p, školských máp a atlasov, máp pre róz-
ne org~ny: org.amzacle a ve~ejnosť. Na vysokej úrovni má spra-
covane ucebmce karto!?rafle a populárnovedecké publikácie
o tvorbe. map. Ale najrelevantnejším ukazovaterom úrovne
kartogr~fle (~ súč.asne aj geografie a ostatných prirodných
a spolocenskych vled) v každom štáte je vydávanie národných
a regionálnych atlasov.
Prvé vydanie Národného atlasu Maďarska (NAM) vyšlo

v roku 1967. V roku 1968 bol vydaný regionálny atlas Južného
Alfoldu a v r~ku 1974 nasledovala 6-dielna séria atlasov jed-
notlIvyc~ reg!onov Maďarska. Toto súčasné vydanie NAM tre-
ba povazov,at za 2. p()dst~tne prepracované vydanie. Začalo se
pnp,ravovat roku 1983. Sesťročné obdobie by sa mohlo zdať
dost dlhym, ale ak SI uvedomíme, že prevažná časť údajov na
mapach so soclOekonomlckou tematikou je z rokov
19~4- 1986 Iniektore su aj z rokov 1987 a 1988 a prilohová ad-
mlmstrativna mapa Maďarska v mierke 1:500000 je z roku
19S9~,potom obdobie prípravy a vydanía NAM možno pova-
zovat za dostatočne operattvne.

Na p:lprave a vydam tohto fundamentálneho kartograficko-
gec:graf!ckeho (Iepšle polyvedeck-:ho) diela sa zúčastnilo (ako
,<1 'o uz ;,talo pravldlom vo svete) značne množstvo odborní-
kov. Vydaníe diela riadila II-členná Edičná i'ada (na čeie
s akademlkom Mártonom Pécsim) opolupráci, 32-členným
poradnvm vyborom. Vedecku \obsahovú) :.tranku atlasu za-
bezpecii Geograficky Jstav :YlaďarsKeJ akadémle víed. Karto-
repr'llJukc.nú pripravu nbezpeéiř 'Clr!o!!rafický podnik a tlač
Kar!ograflckv ustav ,Vlltllster'l'.J ohr::n\ Z()znam autoro\
.1 n~(1aKto~ovmap ~a O~OIO :sU ',1\en ." rovnakopocetny Je .1.1
'Oznam d alslch oabnrmkov (brtografo\. prekladaterov. ko-
rektoro'. d pod.\. Sponzorujúcich a;polupracujúcich organízá-
~ií holo 174. -
Atlas Je 'ipracovaný dvojjazyčne: maďarsky a anglickv. Za

mapovou časťoll nasleduje,extova C:1'[, \' ktorel .iU uvědene
.J,?Íezlle .1oplnky .( mapám.\becedny wznam geografických
nazvov (~eglster) " :ltl~se chýba .. ale je umiestnený na zadnej
strane pnlohoveJ admmlstratívnel mapy. čo možno považovať
7a cel kom praktické riešenie. Ma,?ová časť atlasu pozostáva zo
752 map: rozdelenych do 19 kapitol (prvý číselný údaj za ná-
7\'om kazdcl kaplloly znameniJ počet máp. druhý počet strán):
lJvodne mapy (29 16), Mapov:.tnie 124,8), Reliéf (3, 8), Geoló-
gla a ,geofyzIka (34, 18~, Podnebie (75, 10), Povrchové a pod-
zemne vody(15, 16), Pody (11,8), Biogeografia a fyzickogeo-
graficke regIOny (I I, 8), Ochrana prirody (14, 10), Obyvater-
stvo, sldla, komunálne služby a bývaníe (93, 42), Zdravotnic-
tvo (29, 8), Vzdelanie, kultúra a šport (20, 8), Priemysel a sta-
vebmctvo (115, 36), pornohospodárstvo a potravinársky prie-
mysel (218, 60), Doprava a spoje (18, iO), Obchod, preprava
cestujuclch a služby (18, S), Cestovný ruch (20,10), Zahranič-
ny obchod (2, 4), ReglOniJlne plánovaníe (4, 4).
Mierky máp a Ich početnost v atlase (prvý údaj v zátvorkách

znamena percento z počtu máp, druhý .~. percentuálnv podiel
z objemu atlasu): 1:1 mil.: 29 máp (3,9 - 19,9), I :1,5-mil.: 61
máp (8,1 - 20,9),1:2 mil.: 126 máp (16,8 - 21,6), I :2,5 mIl.:
?O máp (S,O - 6,8), 1:4 '!1il.: 106 máp (14,1 4,4),ostatne:
J50 map (47,9 -- 26,4). Mlerka 1:1 mil. je mierkou základných
map atlasu. V prvých troch mierkach je spracovaná vačšía čas I'
~tlas~ (62,4 "/0 je~o objemu). Znamená to, že atlas treba pova-
ZD.vatza dosta~oc.ne (pnmerane) podrobný. Istou nevýhodou
mlerky I: 1,5 mIl. Je to, že mapy v nej spracované sú umiestne-
né, hl~vou do chrbta atlasu a ich čítanie si vyžaduje vždy po 0-

toceme atlasu, ČO je dosť nepraktické pri jeho rozmeroch a ob-
Jeme.
V porovnani s prvým vydanim NAM nastala dosť závažná

zmena v podieloch hlavných tematik atlasu (prvý údaj je za I.
vy?anie, druhý údaj je za 2. vydanie): Úvodné mapy: O, 8,2 %,
Pnrodne pomery: 32,4 %,26,7 % Obyvatel'stvo a sidla: 10,8 %,
14,4'110,Hospodárstvo: 51,9%, 37,7%, Kultúra: 3,9%,11,6%,

Ostatné: 1,0 %, 1,4%. Znamená to, že podiel máp sa v 2. vyda-
ni zvýšil v prospech socioekonomických máp, t.j. atlas teraz
obsahuje víac máp venovaných životu obyvatel'stva a menej
máp prirodných pomerov. .
Mapový koeficient atlasu je 2,6 a znamená, že na jednej

strane sa v priemere nachádza 2,6 mapy. V I. vydaní bol tento
koeficient 1,2, čo znamená, že v I. vydani bolo viac máp vač-
ších míerok a v 2. vydaní je viac máp menších mierok.

V a~lase je ďalej 48 % analytických, 49 "Ir, komplexných a 3 %
syntet~ckých máp. Vzhradom na svetový trend sa zdá podiel
syntetických máp relatívne nízky.
Z vyjadrovacich sp6sobov (metód) najvačšiu frekvenciu ma-

j~ di~?ramo~ý (36.'Y" máp) a kartogramový (34 '!-cÍl máp) spósob.
Svedcl to o statlstlckeJ povahe atlasu. Spósob areálov využiva
16 IVo miJp, izočiary 14% máp, figurálne znaky 6 o/u máp, čiaro-
ve znaky 4 % máp, bodový spósob 2 % máp a díagramové čiarv
I % máp. Súčasne 2 a viac spósobov vyjadrenia využíva 31,9 Ul"
máp. Tento posledný údaj je ukazovaterom komprimovanosti
atlasu a vidí sa ako primeraný (prípadne ako míerne nízky).
Udlvuje tlež malý počet máp s tieňovým reliéfom (len I, I %).
Z nových tém (tematík) je značná časť sústredená už v úvod-

nej kapitole. Obvyklá mapa polohy krajiny vo svete je nahra-
dená mapou diplomatických vzťahov Maďarska (s rozlišením
štáto~ podra obdobi nadvazo~ania diplomatických stykov).
Zaujlmav~ a zvyšuJuca popul~ntu atlasu je aj séria mapiek po-
lohy Mad arska v prottkladnych bodoch zem~gule: s opačnou
zemeplsnou šírkou, s opačnou zemepisnou dlžkou a v protil'a-
hlo.~ ,bod~. Med.zi ~vod~é sú ~žitočne zaradené aj mapy kon-
feSljneho c1enema uzemla a dlagramovo-znakové (nemapové)
porovnanie úrovne Maďarska s 9 vybranými štátmi sveta v 33
ukazovateroch.
Počínajúc kapitolou o reliéfe hodnotenie atlasu prislúcha-

viac geografom, preto sa možno obmedziť len na pár poznámok:
Atlas obsahuje v podstate všetky obligátne tematíky. V tomto
období sú z politického hradiska pre všetkých susedov Maďar-
ska obzvlášť zaujímavé mapy obyvaterstva podra národnosti
a podl'a materins~éh,o jazY,ka (táto téma je maďarskou špeciali-
tou). Z ~artograflckeho hl adlska by týmto dvom mapám pro-
spelo mlesto tvarového rozlišov~nia znakov jednotlivých ná-
rodnosti ich rozlišenie farbami. Dalej sú zaújímave mapy: Po-
četnosť a podiel cigánskej populácie, Obdobia (desaťročia)
s maxlmom počtu obyvaterstva v obciach, Typy miest podl'a
dynam!ky rozyoja, Využitie termálnej energie (v 6 sledovaných
odvetvlach), Standard výroby (podra 7 kritérií) a mnohé ďal-
šie. Nepochybne medzi najinovovanejšie patři séria hydrolo-
gických máp, na ktoré nadvazuje aj mapa hydrofyzikálnych
~Iastností pód. Kartograficko-polygrafické spracovanie atlasu
Je tradlčne dobré. Mapy sú maximálne IO-farebné, čo je síce fi-
nančne náročnejšie, ale neobmedzuje to vyjadrovacie možno-
sti tak ako 4-farebné riešenie.
Národný atlas je priliš zložité dielo na to, aby sa dalo zhod-

notil' krátkou recenzi ou. Maďarskí kartografi a geografi jeho
vydaním potvrdili to, čo je o nich všeobecne známe: produku-
jú diela, ktoré majú vysoký medzinárodný štandard.

Ing. lán Pravda. CSc ..
Geodetický ústav SA V,

Bratislava

MAPY - ATLASY

Autoatlas Francie 1 : 200 000
Michelin

Autoatlas Francie v měřítku I : 200 000 Michelin Strasenatlas
Frankreich z nakladatelství RV Reise-un Verkehrsverlag je pro
našeho motoristu neobvyklý již svým formátem 285 x 392 mm
a brožovanou vazbou. Atlas pro motoristy obsahuje 180 mapo-
vých stran v měřítku I : 200000, na druhé a třetí straně obálky
přehlednou automapu Francie I : 2 600 000 s kladem listů, dá-
le přehlednou automapu Paříže a okoli I : 100000, tabulky
:lZdále~osti mezi 51 francouzskými městy v kilometrech, ale
I v hodmách a minutách, plán Pařiže a průjezdní plánky deseti
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městv. Na devíti stranách rejstříku Je uvedeno asi 6000 sidel.
V rej~tříku proto nalezneme pouze stredíska prefektur, pOštov-
ni centra a jiná významná sidla. Na mapových stranách jsou
však zobrazena všechna sídla a samozrejmě všechny sílnice
a hlavní cesty včetně jejich čísel. Kromě u nás obvyklých dru-
hů silnic a dálníc v tomto atlasu najdeme í silnice rozlíšené po-
dle počtu pruhů. Zjistíme tedy, které silníce jsou tří nebo čtyr-
pruhové, dille jsou komunikace rozlišeny podle toho, zda se na
nich platí nebo neplatí mýtné. Stoupání Je vyznačeno tremi
stupni a u podjezdů nižšich než 4,5 metru jsou na mapě sym-
boly s uvedenim konkrétni maximálni výšky průjezdu. Auto-
atlas upozorňuje na jednosměrné, dlouhodobě uzavrené nebo
nesjízdné komúnikace. Motoristický obsah doplňuje II druhů
značek jako napriklad silnice s panoramatickým výhledem,
maják a 39 druhů značek zobrazujicích objekty určené pro
sport a rekreaci, jako napr. golfové hřiště. Speciální značkou
jsou vyznačeny strediska prefektur a sub-prefektur.

Na všech stranách autoatlasu je vyznačen čistý formát a pre-
kryt s odkazy na sousední strany. Autoatlas byl vytištěn podle
světového trendu čtvrmi barvami, což v oblastech s hustou si ti
silnic a sidel působ; nesnáze. Neprehlednost způsobuje černá
barva, kterou je vyznačen popis, různé značky i polohopís. Au-
toh autoatlasu se snažili maximálně úsporně rešit klad listů,
což v některých oblastech neptispivá k jeho prehlednosti.

Po polygrafické stránce je autoatlas dokonalý. Nakladatel-
ství jej vydává ve trech verzích - francouzské, anglické a ně-
mecké. Neni bez zajímavostí, že v autoatlasu najdeme odkazy
na jíné publikace firmy Michelin, napr. na vydané plánky
měst; červeným podtržením jsou zvýrazněna sídla, o nichž na-
jdeme informace v michelínském průvodci a speciální značkou
jsou označeny kempinky uvedené podrobně v publikaci Mi-
chelín Campink.
Cena tohoto autoatlasu je různá podle zemí, kde sí jej kou-

pite. Ve Vídni ve specializované kartografické prodejně jej lze
zakoupit za 310 šilinků (leden 1990).

Ing. Jiří Kanis,
GKP Praha. s. p.

Za zajímavou pomůcku lze označit kapesní zařízéni Electronic
Scaler, které se objevilo na spotřebním trhu ve Spolkové re-
publice Německo. Plochý kalkulátor má v jednom rohu malé

mětící kolečko, kterým je nutno jet po zvolené čárové znaClC
na mapě, abychom ph nastavení měřítka získalí skutečnou
vzdúlenost v kilometrech, nebo chcete-Ii i , mílích. Ptistroj do
kapsy slouží rovněž jako jednoduchá počítačka, takže z údaju
na displeji po odměrení vzdálenosti můžeme hned vypočítat
dobu našeho turistického pochodu nebo spottebu našeho vozu
a narůstajicí cenu za benzín.

Z GEODETICKÉHO
A KARTOGRAFICKÉHO
KALENDÁRA
(október, november, december)

Výročie 50 rokov:

5. februára 1990- plk. Ing. Karol Fartel, riaditer Vojcnského
kartografického ústavu (VKU), š. p., Harmancc. Rodúk z Pu-
stých Úran (okres Galanta). Po absolvování odboru geodézía
a kartografia na Vojenskej akadémíi Antonina Zápotockého
v Brne v roku 1969 nastúpil ako geodet k Vojenskému útvaru
Opava. V rokoch 1970-1975 posobil ako náčelník kartografic-
ko-reprodukčného oddielu v Nemšovej (okres Trenčín). Od ro-
ku 1975 pracuje vo VKÚ. Na tomto ústave prešiel roznymi
stupňami riadenia od náčelníka oddelenia, cez zástupcu náčel-
níka, strediska, náčelnika technického rozv9ja po náčelníka
VKU (1987). Od I. 7.1989 je riaditerom VKU, š. p. Je uznáva-
ný m odborníkom v kartografickej polygrafii a aktíVllC pracuje
v Odbornej skupine kartografia. Má zásluhy na rozvojí VK U,
Š. p., v nových ekonomických podmienkach. Je nositerom vo-
jenských vyznamenaní.

Výročie 55 rokov:

15. decembra 1990 - doc. Ing. Milan Hájek, CSc., pedagogíc-
ký pr<l;covnik Katedry mapovania a pozemkových úprav
(KMPU) Stavebnej fakulty Slovenskej vysokej školy technic-
kej v Bratíslave (SVŠT). Narodil sa v Lozorne (okres Bratisla-
va-vidiek). Po absolvovaní zememeračského inžinierstva na
Fakulte inžínierskeho stavitel'stva SVŠT v roku 1959 nastúpíl
na Katedru geodézie ako asistent. Na KMPÚ prešíel v roku
1960, kde pracuje doteraz. Vedeckú hodnost' kandídáta víed
získal v roku 1972, za docenta pre odbor geodetícká kartogra-
fia bol vymenovaný I. 10. 1976, na základe habílitačnej práce.
Od I. 9. 1986 do prvej polovice januára 1990 bol vedúcím
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KMPÚ. Je spoluautorom celoštátnej učebnice, monografie
(ktorá vyšla v dvoch vydaniach), dočasnej vysokoškolskej
učebnice a 10 interných učebných pomócok. Známe sú jeho
vedecké a odborné práce na stránkach nášho časopisu, ako aj
v zborníkoch z róznych konferencií, sympózií a seminárov. Vi-
aceré jeho príspevky odzneli na odborných podujatiach v za-
hraníčí, alebo bol i uverejnené v zahraničných odborných časo-
pisoch. Bol zodpovedným riešiterom alebo spoluriešiterom 12
výskumných úloh. Je školitel'om vedeckých ašpirantov. Aktív-
!!e pracoval ako predseda Čs. kartografického komitétu
CSVTS. Bol odborným garantom troch kartografických konfe-
rencii a viacerých seminárov. Je nositel'om vvznamenaní: "Zla-
tej medaily SVŠT' (1985), "Vzorný pracovnik rezortu SÚG K'"
(1985) a iných.

Výročí 60 let:

17. listopadu 1990 - Ing. Jaromír Kaňek, vedoucí odd. důlni-
ho měřictví a geologie při k. p. OKD v Ostravě. Zeměměřické
studium absolvované na ČVUT v Praze si doplnil postgraduál-
ním studiem na VŠB v Ostravě. Důlnimu měřictví se věnuje od
r. 1958 a stal se v tomto odpovědném oboru uznávaným od-
bornikem. Veřejně pracuje na ObNV Ostrava-Porubá. Jeho
odhorná i veřejná práce byla ohodnocena čestn~mi uznánimi
a vyznamenánimi. .

17. listopadu 1990 - Ing. Jan Jak!, vedouci geodet GKP Pra-
ha s. p. Vystudoval zeměměř. inženýrstvi na ČVUT v Praze.
Během svého zaměstnáni ziskal boh~tou praxi odbornou i or-
ganizační. kterou uplatnil v I. 1966-1976 na ČÚG K. Pracoval
tez Jako expert při geodetickych pracich na Kubě.

9. prosínce 1990 - Vítězslav Janovský, vedoucí geodet provo-
zu triangulace a mapovacich praci. Během dlouholeté praxe
(pracuje v resortu od jeho založení) se vypracoval na jednoho
z přednich technických pracovniků. Vždv se snažilo vvuzíváni
nových poznatků ve své práci. která bylá vzdy dobře hodnoce-
na.

15. prosince 1990 - Ing. Zdeněk Ryba, vedouci útvaru řízeni
a kontroly jakosti s. p. Geodézie Pardubice. Jeho zásluhou se
zvýšila úroveň geodetických prací podniku. Veřejně činný byl
zejména v odborech. V roce 1977 hyl vyhodnocen jako nejlepší
pracovnik podniku.

20. prosince 1990 -- Ing. Miroslav Berg, vedoucí fotogramme-
trického oddílu Geodézie, s. p., Opava. Dlouholetý pracovnik
v ohoru ťotogrammetríe, který četnými zlepšovacimi návrhy
a cilevědomou prací pozvedl kvalitu ťotogrammetrických prací
v Severomoravském kraji. Také jeho práce ve výboru odborné
sk':lpiny fotogrammetrie a dálkového průzkumu Země
v CSVTS byla přínosem pro rozvoj fotogrammetrie.

I. listopadu 1990 Ing. Jaroslav Chajda. Je absolventem reál-
ného gymnázia v Uh. Hradišti ( 1949) a oboru geodézie na VŠT
a VAAZ v Brně - Specializace fotogrammetrie (1954). Do re-
sortní služby vstoupil na SG v Uh. Hradišti, kde byl od r. 1975
vedoucím měříckého oddílu. Jeho bohaté zkušenosti a organi-
začni schopnosti ho předurčily k výběru pro zahraniční službu
expertní a poradenskou na Kubě, kde v letech 1976-1979 pra-
coval v Institutu geodézie a kartografie v Havaně při zakládání
národního katastru a vydávání služebních instrukci. Po dvou-
letém přerušení v činnosti na Kubě v letech 1982- 1988 pokra-
čoval, načež se vrátil na mateřské SG v Uh. Hradišti, kde pra-
cuje dosud jako vedou ci oddílu.

9. prosince 1990 - JUDr. Zdeněk Rozprým, bývalý ekonomic-
ký náměstek ředitele Geodézie, n. p., Brno. Do soustředěné ge-
odetické služby v r. 1954 přešel od zeměměřického podniku
Geometra, pobočka Brno. U OÚGK v Brně a v jeho reorgani-
zovaných formách zastával různé vedoucí funkce (právnika,
vedouciho odd. PaM aj.). Pro svou odbornou zdatnost byl od
r. 1968 jmenován ekonomickým náměstkem v podniku Inže-
nýrská geodézie v Brně, později působil v téže funkci u Geodé-
zie, n. p., Brno (od r. 1972). V letech 1972-1978 přednášel
právní geodetické předpisy na VUT v Brně. Jeho odborná
a společenská činnost byla ohodnocena několika vyznamená-
ními. Do důchodu odešel v r. 1988.

Výročí 70 let:

13. prosince 1990 - Ing. Eduard Konečný, bývalý vedouci
technické přípravy výroby Geodezie n. p. Opava. Byl prop~gá-
torem využiváni audiovizuální techniky při výchově mladých
kádrů i při akcích ČSVTS.

Výročí 75 let:

4. října 1990 - Ing., František Poslušný, dřívější ekonomický
náměstek řediteJe GU Praha. Pro uzavření vysokých škol skon-
čil studium na CVUT v Praze v r. 1945. Předtím pracoval v růz-
ných organizacích jako měřič, nakonec v TK min. financi. Od
r. 1954 pracoval jako vedoucí plánovacího odhoru ÚSG K. Za-
stával řadu vedoucích funkcí v ekonomickém úseku, po ahsol-
vování Vysoké školy ekonomické v r. 1964. Veřejně byl činný
zejména v odborech.

Výročí 80 let:

10. října 1990 -- Ing. Otto Čížek, bývalý ředitel OÚGK v Li-
berci. Po studiích na ČVUT v Praze začal svojí praktickou čin-
nost u katastrální měřícké služby na Slovensku, od r. 1940 pak
pracoval na Kat. měř. úřadě v Praze. V r. 1950 přechází na ze-
měměřické odd. KNV v Liberci, kde je po sjednocení zeměmě-
řické sluzby v r. 1954 jmenován ředitelem OÚG K Liberec,
Ustav pod jeho vedením dosáhl význačných pracovních
úspěchů a významně se podílel na rozvojí geodézie a kartogra-
fie v Severočeském kraji. Jeho odborná i veřejná činnost byla
ohodnocena mnoha vyznamenánimi.

14. listopadu 1990 - Ing. Karel Pecka, bývalý ředitel Karto-
grafického nakladatelství, později vedoucí Oborového středis-
ka vzděláváni pracujících při VUGTK v Praze. Jako většina
zeměměřičů v době po studiích získával praxi v kat. měřické
služb~. Od r. 1950 se stal vedoucím kartografického odd.
SZKU a od té doby věnoval svojí odbornou čínnost kartogra-
fií. Pod jeho vedením ziskal KRU, který pomáhal budovat, vý-
znamných pracovních úspěchů. Své hohaté zkušenosti uplatní I
jako vedoucí Oborového střediska při VUGTK a jako externí
učitel na SPŠZ. Jeho publikační činnost je velmi bohatá. Řadu
let byl členem redakční rady GaKO. Veřejná činnost zejména
v ČSVTS byla rovněž bohatá. Jeho práce odborná i veřejná by-
ly po zásluze vysoko oceněny řadrlU uznání a vyznamenání.

28. októbra 1990 - Ing. Karol Jurda. Rodák z juhomoravské-
ho mesta Třebíč. Po skončení zememeračského inžiníerstva na
Českej vysokej škole technickej v Brne v roku 1933 viedla ho
služobná povinnosť na Slovensko, ktorému zostal verný do-
dnes. Pracoval na Inšpektoráte katastrálneho vymeriavania
v Martíne (1933-1942) a od roku 1942 v Bratíslave, kde póso-
bil na viacerých pracoviskách: Triangulačná kancelária
(1942-1948) v rokoch 1945-1948 ako jej vedúcí, zememerač-
ský odbor povereníctiev SNR (financií, techniky, stavebníctva
1949-1953), vedúci oddelenia geodetických základov a nové-
ho meranía na Správe geodézie a kartografie na Slovensku
(1954-1960) a od roku 1960 až do odchodu do dóchodku, t. j.
do 30. 6. 1976 výskumný pracovník Astronomícko-geodetické-
ho observatória Katedry geodetických základov Stavebnej fa-
kulty SVŠT.

Výročí 85 let:

25. listopadu 1990 - Ing., Viktor Hartl, dřívější vedoucí odbo-
ru evidence nemovitostí USG K v Praze. Po studiích nastoupil
ke kat. měřické službě, kde získal praktické zkušenosti z oboru
evidence nemovitostí, které mohl později plně uplatnit ve
svých vedoucích funkcjch jak na min. financí, tak u osidlovací
komise a nakonec na USGK. Zasloužil se o rozvoj a moderni-
zaci pracovnich postupů EN. Úzce spolupracoval s vysokou
školou, byl spoluautorem učebních textů "Evidence nemovito-
stí" pro posluchače oboru geodézie a kartografie. Jeho publi-
kační činnost byla i jinak bohatá. Jeho práce byla vždy uzná-
vána.

Z ďalších výročí pripomíname:

13. októbra 1900 - pred 90 rokmi sa narodil v Zakarpatskej
Ukrajine akademik Antal Tárczy-Hornoch, čestný občan mesta
Šopronu. Vysokoškolské študia absolvoval v Leobene (Rakús-
ko), kde v roku 1923 získal diplom banského a v roku 1924
banskomeračského inžiniera, ako aj hodnosť doktora technic-
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kých vied. V roku 1926 nastúpil ako profesor a vedúci Katedry
geodézie a banského meračstva na Vysokú školu banskú a les-
nícku v Soprone, kde pósobil do roku 1959. Od roku 1946 bol
členom Maďarskej akadémie vied (MAV). Zaslúžil sa o založe-
nie Zememeračskej fakulty (1949) a Geodetického a geofyzi-
kálneho výskumného laboratória (GGVL) MAV (1955). Po
presťahovaní banského meračstva do Miškovca (Miskolc) a ge-
odézie do Budapešti v roku 1959, bol vymenovaný za riaditel'a
GGVL v Soprone a od roku 1971 za riaditel'a Výskumného
ústavu geodézie a geofyziky MA V v Soprone. V roku 1972 odi-
šiel do dóchodku. Napísal ako autor a spoluautor 6 knih a 300
vedeckých a odborných prác. Bol členom i čestným doktorom
viacerých zahraničných akadémií a nositel'om mnohých domá-
cich i zahraničných vyznamenaní. Zomrel 16. I. 1986 v Šopro-
ne. .

24. októbra 1990 - pred 75 rokmi sa narodil v Zlatých Mo-
ravciach (okres Nitra) ing. Michal Martinovič. Stúdium zeme-
meračského inžinierstva začal na Ceskej vysokej škole technic-
kej v Brne a skončil na Slovenskej vysokej škole techníckej
v Bratislave v roku 1942. Pracoval na Inšpektoráte katastrálne-
ho vymeriavania v Martine (1942-1945) a od roku 1945 v Bra-
tislave, a to na Katastrálnom meračskom úrade; Slovenskom
zememeračskom a kartografickom ústave; Geodetickom, topo-
grafickom a kartografickom ústave; Geodetic~om ústave
(GU); Kartogratickom a geodetickom fonde a GU, n. p., kde
vykonával a viedol (na róznych stupňoch) najma práce trian-
gulačné. Do dóchodku odišiel 30.4. 1980. Zomrel 30. 9. 1990
v Bratislave.

Firma Keuffel + Esser, USA, uvedla v roce 1980 na trh první
systém pro přesné bezdotykové měření velkých rozměrů ve strojí-
renství, založený na elektronických teodolitech, spojených
s počitačem s vhodným programovým vybavením.

1980 - pred 10 rokmi vydali Slovenská akadémia vied (SAV)
a Slovenský úrad geodézie a kartografie Atlas SSR - prvé
komplexné kartografické dielo o Slovensku. Atlas je rozčlene-
ný do 15 samostatných kapitol, ktoré na 74 tlačových hárkoch
obsahujú 866 máp a 270 doplňujúcich máp, výrezov, profilov
a grafov. Základné mapy sú prezentované v mierke I : 500000,
respektíve I : 750 000 a od nich je odvodený mierkový rad až
k mapám v mierke I : 6 000 000. Na vypracovaní jednotlivých
máp se zúčastnili ústavy SAV, vysoké školy a rezortné ústavy.
Samostatnú prílohu tvori textová časť Atlasu SSR. Jej posla-
nim je podať informáciu o metodických aspektoch tvorby jed-
notlivých máp, zvýrazniť dominujúce prvky a osobitosti obsa-
hu máp a pramene, na základe ktorých boli mapy vypracova-
né. Textová časť Atlasu SSR bola vydaná v troch samostatných
knižných publikáciách a v troch jazykoch (slovenský, ruský
a anglický).

1960 ---:pred 30 rokmi vyšlo prvé číslo časopisu Hlavnej správy
geodézle, kartografie a katastra Bulharskej fudovej republiky
Geodezija, kartografia, zemeustrojstvo.

V letech 1950-1955 - před 40 lety bylo v Cs. republice za po- .
čato s vyhotovováním Státních map 1 : 5 000. Prvně v r. 1949
tehdej~í Státní zeměměřičský a kartografický ústav v Praze
(SZKU) vyhotovil v jihovýchodnich částech Brna experimen-
tálně 5 sekcí Stát ni mapy I : 5 000 - hospodářské (SMH-S)
v systému JTSK jakožto mapy "měřené". Naléhavost potřeby
souvislých map tohoto měřítka si však vynutila "provizorium",
vydáním Státní mapy 1 : 5 000 - odvozené (SMO-5). Pro'ni byl
polohopis odvozen ze stá\'ajicích pozemkových (katastrálnich)
map (I : 2 880, 2 500, 2 000, I 000), do nichž byla vykonstruo-
vána (tužkou) síť v JTSK po 500 m. Vyhotovování polohopis-
ných matric bylo zadáváno civilním organizacím Geoplan
a Geometria. Výškopis byl odvozen z vojenských topografic-
kých map I : 25 000. jakož i z jiných existujících přesnějších
map. městských zastav ovacích plánů ap. Mnohé listy SMO-5,
využivané hlavně pro účely HTUP a územní plánování. se doč-
kaly několika vydání. Pro Brno, na žádost správy města, byly
sekce zpracovány v pětibarevné verzi podle zvláštní technoio-
gie ve spolupráci s Městským stavebním úřadem. Z nich pak
byl odvozen nový oríentační plán Brna I : 15 000 (naposledy r.
1980).

V roce 1950 - před 40 roky byly na třech středních průmyslo-
vých školách stavebních v Praze. Brně, Košicích otevřeny s~mo-
statné studijní obory geodézie, a to ve škol. roce 1950/51 Jako
studium dvouleté. Hned v následujícím škol. roce došlo k ote-
vření denního studia čtyřletého zakončeného maturitní zkouš-
kou. Prvními vedoucími oboru (později zástupci ředitelů nebo
ředitelé) byli: v Praze Ing. František Procházka, v Brně Ing.
Dr. Stanislav Ledabyl. v Košicích Ing. Jakub Pach. Výuku geo-
detických předmětů v prvních letech zajišťovali externí učitelé
- praktici z řad zaměstnanců tehdejších technických referátů-
zeměměřických oddělení KNV. Tito by ti postJj'pmě. nahrazeni
učiteli stálými. V Praze byla pak v r. 1951 zřízena samostatná
střední průmyslová škola zeměměřiek.á, s niž se rozvínula spolu-
práce na vydávání učebníc a skript. Absolventi těchto škol br-
zy zaplnili mezeru potřebných středně technických kádrů
v oboru geodezie, kterýžto problém byl v .iiných státech řešen
již před válkou. Podrobnější vývoj a význam těchto oborů na
jednotlivých SPSS, případně samostatné SpSZ, byl uveden jak
v našem odborném časopise GaKO, při příležitosti jejich výro-
čí. tak i ve zvláštních publikacích. Tak např. ve sborníku ..Pa-
mátník k 100. výročí založení Střední průmyslové školy staveb-
ní v Brně" a v průvodci k příležitostné výstavě" I00 let SPŠS
Brno 1885-1985", uspořádané v Technickém muzeu v Brně
v r. 1985.

17. decembra 1905 - pred S5 rokmi sa narodil v Kamilove
(okres Nymburk) dr. Ing. Jaromír Štěpán. Po absolvovaní ze-
memeračského inžinierstva na Ceskom vysokom učení technic-
kom v Prahe v roku 1933, celý život zostal verný geodézii
a kartografii na Slovensku. Ppsobíl v Míchalovci~ch (Kata-
strálny meračský úrad - KMU), v Bardejove (KMU). v Tren-
číne (Inšpektor,át katastrálneho vymeriavania), v Liptovskom
Mikuláši (KMU) a od roku 1949 až do smrti v Prešove (tech-
'1ícký referát KNV, Oblastný ústav geodézie a kartografie.
Ustav geodézie a kartografie, Inžinierska geodézia. n. p .• Geo-
dézia, n. p.). V roku 1947 získal hodnosť doktora technických
vied. Bol publíkačne čínný a podal viacero zlepšovacích nilVr-
hov. Zomrel 24. II. 1976 v Prešove.
1950 - pred 40 rokmi bol vládnym naríadením č. 43/1950 Zb.
zriadený pri Povereníctve techniky oblastný orgán -;- Sloven-
ský zememeračský a kartografický ústav (SLOVZAKUj v Brati-
slave, pre verejné vymeriavacie a mapovacie práce celoštátne-
ho významu a práce .osobitnej povahy a dóle?itosti. Podfa vy-
hlášky Č. 197/1950 U. v. boli do SLOVZAKU zlúčené: Trían-
gulačná kancelária v Bratislave, Fotogrametrický ústav pre
Slovensko v Bratislave, Reprodukčný ústav v Martine a Archív
máp katastrálnych v Bratislave, ako aj agenda výškových geo-
detických základov. Dňom I. I. 1954 z neho vznikol Geodetic-
ký. topografický a kartografický ústav.

1890 Italové Roncagli a Urbani navrhli autoredukci nitkových
dálkoměrů.

V někdejšich německých koloniích bylo r. 18S0 použito para-
laktické měření vzdáleností s dřevěnou základnovou latí. (Dneš-
ni podobu ziskalo vybaveni až r. 1929 u firmy \ViId.)

24. října 1865 - před 125 lety se narodil v Mělnické Vrutici
Ing. Antonín Holub, lesník a civílní geometr. Byl organizáto-
rem spolkové činností civilních geometrů. V r. 1908 založil Jed-
notu českých uř. autorizovaných civílních geometrů a stal se
jejím předsedou. V r. 1912 se pak podílel na založení Spolku
českých geometrů. Velmi se zasloužilo stavovské uvědomění
zeměměřičů.

10. prosince 1890 - před 100 lety se v Chodově u Domažlic
narodíl Ing. Antonín Sokol, měřický rada, jeden z významných
triangulátorů. Po studiích byl asistentem u prof. Pantoflíčka
pozdějí pracoval ve Skodových závodech v Plzni a v r. 1920
nastoupíl ke kat. měřické službě a v r. 1924 přechází do Trian-
gulační kanceláře min. fin. V oboru triangulace pak pracoval
po všechna léta až do odchodu do důchodu. Zasloužil se o bu-
dování čs. trigonometrické sítě a o výchovu mnoha odborníků-
trian,gul~torů, kte~ým. byl v~?rným. příkl,adem svojí pečlivou
praCI, pIlnostI a pnmym a pratelskym přJstupem ke spolupra-
covníkům. Zemřel v Praze dne 14. listopadu 1965,

1890 - před s!o lety k?nal ~allemand, sekretář komíse pro
francouzskou presnou mvelacl, pokusy s hydrostatickou nivela-
~.í~a trati dlouhé 250 kilometrú. Výsledky měření byly uspoko-
Jlve,
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Při měření trigonometrické sítě v tehdejším východním Prusku
a v západním Rusku v letech 1820- 1836 byla Besselem a Stru-
vem zavedena metoda měření směrů ve skupinách.

Krabicová Iibela byla pro hrubou horizontaci poprvé použita
J. Mayerem roku 1770 v G6ttingenu.

Historii strojů pro dělení kruhů otevřel Hidley roku 1760 v Yor-
ku. Automatický dělicí stroj navrhl 1840 Oertling.

Londýnský mechanik Adams r. 1740 vyrobil prvé úhlové zrcát-
ko. Pětiboký hranol se do praxe dostal 1890 zásluhou Prandtla
podle návrhu Gouliera z r. 1864. (Pro úplnost: Berlin sestrojil
1844 zrcadlový kříž pro vytyčování pravých a přímých úhlů.)

John Sisson postavil roku 1730 prvý teodolit, který během té-
hož století zdokonalili Shon, Adams a zejmena Jesse Ram-
sden. Ten navrhl mikroskopy se šroubovými mikrometry pro
čtení na kruzích a tzv. Ramsdenův okulár 1783. (V některých
oramenech je za prvniho konstruktéra považován až Dolland.
!760\.

Konstrukce tzv. kvadrantu, ptístro]e s 2 dalekohledy pro měře-
li úhlů, je připisována r. 1670 Francouzi Pícardoví. Složitější
e situace kolem autorství sextantu pro měření obecnvch úhlů,
lžívaného zejména v mořeplavbě. Roku i700 úplnou doku-
llentaCI předložil Isaac Newton k posouzeni řediteli hvězdár-
,lY V Greenwíche E. Hallevovi. který se však k ni nikdv nevvjá-
lfi!: 1742 hvla nalezena v jeho pozústalostí. 1731 Royai Socíe-
v rriiaia to{Otnou konstrukci mechanika Johna Hadleve.

Villíam Gasconme 11620- :644) r. 1640 navrhl a vvrobil šrou-
llovv mikrometr"a tehož roku opatřil Kepierúv dalékohled nit-
kovvm zaměrnym křížem.

Nizozemí nyl r. 1530 poprve utít měřický řetězec - před-
:nůdce pas ma. a r. i530 měřický staliv. Roku 1570 vydal v An-
:verpách Ahraham Ortelius první atlas v dnešním významu slova
.•Theatrum orbis terrarum", Název "O,Hlas" ;'lOužil až r. 1595

Gerhard Mercator.) O dalších 20 let později, tedy 1590, sestro-
jil Zacharias Jansen mikroskop. Jeho konstrukci po r. 1650 vý-
znamně zdokonalil další Holanďan Antony van Leewenhoek.

Za vlády Vladislava II .Iagelonského byly r. 1500 prvně v Čes-
kém království v tzv. zemském zřízení stanoveny ceny za práce
konané zemskými měřiči. Téhož roku naskícoval Leonardo da
Vinci závěsný kompas. (Kompas byl v Evropě užíván od roku
1195 v mořeplavbě, prvně zminěn je ve 2. st. v Čině.)

Zdrojem zeměměřických znalostí po značnou dobu středověku
byl spis "Demonstratic artis geometricae". Jeho autorem byl
římský vzdělanec Amicus Manlíus Torguatus Boethius
1480-524).

Astroláb, přístroj pro měřeni úhlů vybavený alhidádou, určený
původně pro astronomická pozorováni popsal Klaudios Ptole-
maios (100-170, příp. 90-160) v V. knize díla ..Almagest".

28. ledna 1540 - před 450 lety narodil se v Hildesteimu vý-
znamný holandský matematik Ludolf van Ceulen. Matematíku
vyučoval na mnoha místech, naposled jako profesor vojenské-
ho stavitelství v Leydenu. Elementární Archimedovou meto-
dou vypočítal poměr obvodu kruhu k jeho poloměru, nejprve
na 20, poton na 35 míst. Toto pozoruhodné číslo, označené
řeckým pismenem 7[, dostalo po něm jméno .. Ludolfovo čis-
10". Zvláštní povahu tohoto čísla osvětlil však teprve matema-
tik Lindemann. když prokázal. že je to čislo transcendentni,
které nemůže býti kořenem algebraické rovnice. Tím P51tvrdil
neřešitelnost starého problému tzv. kvadratury kruhu. Císlo 7[

»vlo v r. 1875 vypočteno Shauksem na 707 míst. Ludolf zemřel
v Leydenu 31. prosince 1610.

Roku 1900 byl vyroben prvý diagramový tachymetr Hammer-
Fennel.

VŠE NEJLEPší
V NOVÉM ROCE 1991
SVÝM ČTENÁŘŮM

PŘEJE
GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ

OBZOR
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PŘEHRADY
Obsahuje základní poznatky z oblasti připravy, výstavby a provozu
přehrad. Uvádí zásady návrhu přehrad různých typů v daných pří-
rodních podmínkách geologických, morfologických, hydrolo-
gických atd.

JEZY
Zahrnuje koncepční é1 dispoziční řešení zdymadel, navrhování zá-
kladních dimenzí jezů, hydraulické, statické a konstrukční řešení
jejich stavebních částí, přehled o soudobých pevných a zejména
pohyblivých jezech a jejich hradicích konstrukcích.

456 stran, 319 obrázků, 20 tabulek, váz. 41 Kčs

STATICKÉ TABULKY
Uvádí základní údaje, potřebné k určení zatížení konstrukcí vlast-
nimi tíhami materiálů, vlastnosti důležitých staviv a materiálů
včetně plastů. Pojednává o navrhování betonových, ocelových,
dřevěných a zděných konstrukcí.
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