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528.235,528.13
PECÁR, J.
Rozšlrenie možnosti optimalizácie geodetických sietl
kombinovanlm kritérii optimality
Geodetidký a kal tograflcký obzor, 35, 1989, Č. 3, str.
49-54, 5 obr., 2 tab., lit. 10

Odvodenie vzťahov na zostavenie kombinovaných kri-
térií LD-, LA-a ,DA-optimality a postup výpočtu opti-
málneho plánu. Numerický príldad výpočtu optimál-
nehoplánu podla LD ,kriétria a 'jeho porovnanie s 'plá-
nom vytvoreným Iineárnou kombináciou L-optimálneho
a D-optimálneho plánu. \

[528.425.1:681.3.05 J: (528:007)
NEUMANN, J.
Digltálnl model 'reliéfu la jeho využiti v geoinformač-
nim systému
Gcodetilc'ký ,a kartog,r,afllc,'ký o,bzOlr, 35, 1989,č. 3, 'str.
54-58, 1 obr., lit. 27 I

Digitální model reliéfu zemského povrchu má jako
součást geoinformačního systému široké aplikační po-
le vytvářené analytickými, 'technologickými a inter-
pretačními úlohami. Při jednurázové tvorbě modelu se
s výhodou uplatní úče'!ná kombinace tradičního karto-
metrického' po,stupu a automatizované technologie.

528.548:621.375.825
JAMBAJEV, CH. K. - KARAMYŠEV, E. B.
Provažovače a jejich použiti
Geodetic'ký a kartografický ,obzor, 35, 1989, Č. 3, str.
59-63, 6 obr., lit. ,4
Hodnocení optických a laserových plOvažo,vačů, hlav·
ní směry jejich vývoje. Přednosti laserových geode-
tických přístrojů. vývOj jednoduchého optického pro-
važovače a originálního laserového provažovače
MIIGAIK.

528.514.2
HAUF, l.

Údržba a rektifikace BRT 006
GeodetlC'ký a kartografický obzor, 35, 1989, Č. 3, str.
63-67, 5 obr., 1 tab., lil. 3

Základní zkoušky přístroje Zefss BRT 006 a způsob
odstranění chyby kolímační, indexové a korekce ná-
sobné kunstanty. Způsob základní údržby 'a ošetřo-
vání ,přístroje. Úprava telemetrlcké latě pro rozšíře-
ní dosahové vzdálenosti <Jálkoměru na 120 m 'a 'způsob
komparace.

912.43:93[ 437.6)
HURNIK, J.
Mapové dielo Klaudia Ptolemaia a Slovensko
Geodetický a kartografický obzor, 35, 1989, Č. 3, str.
68-71, 1 obr., lit. 3

Určenie 'polohy starovekých sídlel na území Sloven-
ska uvedených v Ptolemaiovej mape [87-150 nášho
letopočtu) .

528.235:528.13
nEL.\AP, R
PacwHpeHHe B03MolKHocTeH onTHManH3a4HH reO,lle·
3H'IeCKHX ceTeH nOCpe,llCTBOM KOMÓHHHpoBaHHII KpH'
TepHeB onTHManbHOCTH

reoAe3HlIecKHH H KapTorpa<t>HlIeCKHH 0630P, 35,
1989, N° 3, CTp. 49-54, 5 pHC., 2 Ta6., nHT, 10
BblBOA OTHoweHHH Anll COCTaBneHHII KOM6HHHpO-
BaHHblX KpHTepHeB onTHManbHOCTH LD, LA H DA,
cnoco6 paclIeTa onTHManbHoro nnaHa. 4HcneHHblH
npHMep paclIeTa onTHManbHoro nnaHa cornaCHO KpH-
TepHIO LD H ero cpaBHeHHe C nnaHOM, COCTaBneH-
HblM nHHeHHblM KOMÓHHHpOBaHHeM onTHManbHblX
nnaHOB L H D,

(528.425.1:681.3.05): (528:007)
HOIl1MAHH, R
L.\H<t>poBall MO,llenb penbe<t>a H ee Hcnonb30BaHHe
B reOHHCl>opMa4HoHHoH CHCTeMe

reoAe3HlIecKHH H KapTorpa<t>HlIecKHH 0630P, 35,
1989, N° 3, CTp. 54-58, 1 pHC., nHT. 27
L.\H<t>poBall MOAenb penbe<t>a 3eMHoH nOBepxHocTH,
KaK COCTaBHall lIaCTb reoHH<t>opMaLlHoHHoH CHCTe-
Mbl, HMeeT óonbwHe B03MOlKHOCTH npHMeHeHHlI
B aHanHTHlIeCKHX, TeXHonorHlIeCKHX H HHTepnpeTa-
4HOHHblX 3aAa'lax. npH oAHoKpaTHoM C03,l1aHHH MO'
AenH Lleneco06pa3Ho Hcnonb30BaHHe KOM6HHaLlHH
TpaAHLlHOHHoro KapTOMeTpHlIeCKoro cnoc06a H a8-
TOMaTH3HpoBBHHOH TeXHonorHH.

528.548:621.375.825
~M5AEB, X. K. - KAPAMbIWEB, E. 5.

OTBecbl H HX npHMeHeHHe

reO,lle3HlIeCKHH H KapTorpa<t>HlIecKHH 0630p, 35,
1989, N" 3, CTp. 5jl-63, 6 pHC .. mn. 4
OLleHKa onTHlIeCKHx H na3epHblx OTBeCOB, rnaBHble
HanpaBneHHlI HX pa3BHTHlI. npeHMy~ecTBa na3ep-
HblX reo,ne3HlIeCKHX npH60poB. KOHCTpYHpoBaHH€
npocToro onTHlIeCKoro H opHrHHanbHoro nB3epHoro
OTBeca B MltlltlrAHK.

528.514.2
r AV<!>, Itl.

TeXHH'IeCKHH YXOA H IOCTHpoBKa 5PT-006

reO,lle3HlIeCKHH H KapTorpa<t>HlIecKHH 0630P, 35,
1989, N° 3, CTp. 63-67, 5 pHC., 1 Ta6., nHT. 3
OCHoBHble HcnblTaHHlI npH60pa L.\aHcc 5PT-OOG
H cnoc06 oTcTpaHeHHlI KonnHMaLlHoHHOH oWH6KH
H norpewHocTH nOKa3aTenll, a TaKlKe KOppeKl\HlI
KpaTHOH KOHCTaHTbl. Cnoc06 TeKy~ero peMoHTa
H TeXHHlIeCKoro yxoAa 3a npH6opoM. npHcnoco6n~
HHe TeneMeTpHlIecKoH peHKH ,lInll YBenHlIeHHlI Aanb-
HOCTH ,lIeHCTBHlI AanbHoMepa AO 120 M H cnocoé
KOMnapHpoBaHHlI.

912.43:93(437.6)
rVPHItlK, R
KapTorpaCl>HllecKoe npOH3Be,lleHHe KnaB,llHyca nTO-
neMell H CnoBaKHII

reoAe3HlIecKHH H KapTorpa<t>HlIecKHH 0630p. 35,
1989, N" 3. CTp. 68-71, 1 pHC., nHT. 3
OnpeAeneHHe nonOlKeHHII ,lIpeBHHX noceneHHH Ha
TeppHTopHH CnOBaKHH, 3aHeceHHblX Ha KapTY nTO-
neMell (87-150 rr. H. 3.).
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'528.235:528.13
PECÁR, J.
Erweilerung der Miigliehkeiten der Optimalisierung
Von geodiitisehen Netzen dureh die Kombination von
Optimalitiitskriterien "
Geodeticky d kartografický obzor, 35, 1989, Nr 3,
Selte 49-54. 5 AbtJ., 2 Tab., Lít. 10
Ableítung der Beziehungen zur Zusammenstellung von
komblnlerten Kríterlen der LD-, LA- und DA-Oplima-
lilat und 'da' numerische Verfahren des oplimalen
Plane,. Ein numerische, Belsplel der Berechnung des
optlmalen Planes nach dem LD-Kriterlum und se ln
Verglelch ml! dem auf Grund der Í1nearen Kombína-
tlon des L-oplimalen und D-oplimalen Plan"s ZUC;Am
mengestelJten Plen.

1528.425:681.3.05): [528:007)
NEUMANN, J.
Das idigíta1e Gelandemodell und seine Anwendung im
GeOinformatlonssys tem
Gende,(tdkýa 'kartograncký obzor, 35, 1989, Nr. 3,
Selte 54-58, 1 Abb.. Lit. 27
Oas dlgítale Gelandemodell der Erdoberflache als
!Jestandteil eínes Geoínformalionssystems hat eíne
breite Anwendung. dle dUl ch analytische, technolo-
glsche und Interpreta lionsa ufga ben geschafít wlrd.
!Jei der elnmaligen Modellher stellung wlrd mít Vor teíl
elne zweckmasslge Kombínatíon des tradlllonellen
k3rtometríschen Verf"hr ens und der automatísíer ten
Technologie geltend gemacht.

528.548:621.375.825
JAMBAIEV, CH. K. KARAMYŠEV, E. B.
ZenitIote und ihre Anwendung
Geodelic'ký a kartografický obzor, 35, 1989, Nr. 3,
Seíte 59-63, 6 Abb., Lit. 4
Auswertung von optischen und Laserzenltloten, Haupt-
rlchtungen Ihr er Entwlcklung. Vorziige der geod!l-
tlsc'.hen Lasergerate. Entwlcklung elnes elnfachen
optlschen Zenltlotes und elnes orlginalen Laserze-
nHlotes lm MIlGAIK.

528.514.2
HAUF, 1.
Untersuchung uud IBeriehtigung (des 'BRT 006
GeodetIcký a kartografický obzor, 35, lS89, Nr. 3,
Selte 63-67, 5 Abb .. 1 Tab., Lít. 3
Untcrsuchungen des Ger!ltes Zelss BRT 006 und des
Verfahren zur Beseítlgung des IZlelachsenfehler s, des
Indexfehlers und dle Korrcktlon der Mullipllkations-
konstante. Oas Verfahren der Untersuchung und
lustierung des Gerates. Modlflka tion der tele-
metrlschen Latte fiir dle Ver:angerung der Rejc;h-
weite des Entfernungsmessers ?unf 120 m und das
Elchungsverfahren.

912.43:93( 437.6)
HURN1K, J.
Oas Kartenwerk von Claudius Ptolemaius und ,die Slo-
wakei
Geodetický a kartografický obzor, 35, 1989, Nr. 3,
Seite 68-71, 1 'Abb., Lit. 3
Bestlmmung der Lage VOn altertiimlichen Siedlungen
auf dem Geblet 'das Slowakei, dle die Karte von Ptole'
malus (87-150 lunserer Zeitrechnung) enthal!.

528.235:528.13
PECÁR, I.
Amplifylng the Pussibilitles of Optlmizatíon of Geo-
detle 'Networks by Means iof Combiniug the Criteria
uf Optimality I '
Geodetický a kartografický obzor, 35, 1989, No. 3,
pp. 49-54, 5 flg., 2 tab., 10 rel.
Relatlons for complllng the comblned LD-, LA-, and
LA-criterta of optlmlzation are derlved. Proces" of
computing the optlmum plan. Numerical example of
ca.Jcu:latlo:n o,f the opti1mum ,p,:a:n inaccordance with
the LD-criterlon and its cOmparison wl th a plan
created by the lInear combination of the L-oplímurn
and D-oplímum plan.

(528.425:681.3.05): [528:007]
NEUMANN, J.
The DIgital Terrain Model and ;ts use in the Geoin-
formatlonSystem .
Geodetický a kartografický obzor, 35, 1989, No. 3,
pp. 54-58, 1 fíg., 27 'ref.
The dlgital model of the Earth's surface. as a 'part
of the geolnformatlnn system, has a wide fie!d of
appllcation formed by analytical, technological and
interpretatlon tasks. With a one-purpOse creatlon of
the model it Is advantageous 'to' apply an useful
combination of the tradltillllal cartographic procedu-
re wíth th" automated technology.

528.548:621.375.825
JAMBAJEV, CH. K. KP,RP;MYŠEV, E. B.
Plumbing ~nstruments and their ',Use
Geodetický a kartografický obzor, 35, 1989, No. 3,
p,p. 59-63, 6 flg., 4 ret.
Evaluating the optlcal and lasel plumblng instru-
ments, maln dlrectlons of thelr development. Prefe-
rences of laser geodetlc instruments. Developmenr of
a Isimple optical plumbing lnstrument and an origi-
na! laser one at the Moscow Technica] University
(MllGAI'K).

528.514.2
HAUF, I.
Maintanance and Adjustment of BRT 006
Geodetický a kartografický obzor, 35, 1989, No. 3,
pp. 63-67, 5 flg., 1 tab., 3 rel. I
Baslc tests of the ZEISS BRT 006 Instrument and the
method for ellmlnatlng the colllmatlon and Index
errors. Correctlon l.of the multiplying constant. Hasic
malntanance and treatlng the lnstrument. Adaptatlon
of the stadIa rod for 'extendlng the range of the
dlstal'ce meter up to 120 m and the method of ca-
lIbI'ation.

912.43:93( 437.6)
HURN1K, J.
The ,Map of ftolemaios and Slovakia
Geodetický a kartografický obzor', 35, 1989, No. 3,
pp. 68-71, 1 flg., 3 ret.
Determlnlng positlon of anclent settlemen ts a t the
terrltory cf Slo'va'kla, plctured ln the map of Ptole-
malos (87-150).
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Rozšírenie možností optimalizácie
geodetických sietí kombinovaním
kritérií optimality Ing. Ján Pecár, CSc.,

Výskumný ústav geodézie a kartografie v 8ratislave

];'unkcionálne kritériá optimality D, A, L sú už dobre
známe a ich vlastnosti podrobne opísané v literatúre
(pozri napr. [1], [2]). Čitatelia nášho časopisu mali
možnosť zoznámiť sa s nimi v [3] a [4] a s niektorými
aplikáciarni napr. v [5], [6] a [7]. Každé z týchto kri-
térií minimalizuje len jednu z funkeií kovariančnej
matice odhadovaných parametrov (determinant, sto-
pu, lineál'llY funkcionál). Podfa toho je každé z nich
vhodné na použitie v inej situácii.
Tak napr. kritérium D-optimality minimalizuje

objem rozptylového elipsoidu parametrov, pomerne
rovnomerne rozdeTuje merania na jednotlivé uzly
(veličiny, ktorýeh hodnoty možno priarno merať) ,
čím sa zabezpečuje dobrá homogenita v celej sieti,
teda aj v častiach, vzdialených od pevných bodov.
Toto kritérium je invariantné na regulárnu lineárnu
transformáciu a minimalizuje maximálnu aposteriórnu
disperziu meraných veličín. Jeho nevýhodou však je,
že elipsoid chýb mOže byť v niektorom smere značne
pretiahnutý.
Kritérium A-optimality vedie k minimalizácii sumy

disperzií odhadov parametrov, čo má za následok
priblíženie tvaru elíps chýb ku kružniciam. Rozdelenie
meraní na jednotlivé uzly však nie je rovnomerné
a kritérium nie je invariantné na regulárnu lineárnu
transformáeiu. Merania sa viac koncentrujú do blíz-
kosti pevných bodov, resp. začiatku lokálneho súrad.
nicového systému.
Kritérium L-optimality je určené na výpočet ob-

servačného plánu, minimalizujúceho aposteriórnu dis-
perziu odhadu skalárnej funkcie parametrov.
Prirodzene vznikla otázka, či je možné tieto kritériá

kombinovať v záujme získania univerzálnejšieho kri-
téria a vyhovieť tak súčasne roznym požiadavkám,
ktoré sa možu v praxi vyskytnúť. Ďalšou doležitou
otázkou je, či pK. spíňajúci podmienky kombinova-
ného kritéria je ekvivalentný s plánom, ktorý vznikne
regulárnou lineárnou kombináciou optimálnych plá-
nov.
Skol' než odpovieme na tieto otázky, vyslovíme

niektoré definície a lemy.

Definícia 1: Množinu O nejakého lineárneho priestoru
nazveme konvexnou, ak pre ňu platí:

V{Xr,X2EO}V{aE [O,1J}(1-a)xl+ ax2=xEO.
(2.1)

(Čítame: Pre každé xl' x2 z množiny O a pre každé a
z uzavretého intervalu [O, 1] aj ich konvexná lineárna
kombinácia patrí do množiny O.)

Definícia 2: Funkcia <I>(.) :0 -+ .rJťl definovaná na

konvexnej množine O sa nazýva konvexnou, ak pre ňu
platí:

V{Xl,X2 E O}V {a E [O,1J}<1>[(1- a) Xl+ ax2] <
~ (1 -a) <I>(xl)+ a<l>(x2). (2.2)

Lema 1: Majme konvexné funkcie <l>i(') :C --+.0ťl; i =
= 1,2. 1ch konvexná lineárna kombinácia v bode
x <I>(x) = ((1 - fJ) <1>1+ 13<1>2)(x), (O~ 13~ 1) je tiež
konvexná, čiže platí

<I>(X) = [(1- (3) <1>1+ fJ<I>2] [(1- a) Xl+ ax2] ~
~ (1- (3) {(I - a) <l>l(Xl)+ a<l>l(x2)}+

+ fJ{(1- a) <l>2(Xl)+ a<l>2(x2)}, (2.3)

Dokaz je triviálny a spočíva v úprave výrazov na oboch
stranách nerovnosti (pozri [8]).
Označme i-tý plán ;(i). Jeho informačná matica je

[2]

Ni •
MW = ~ ;Iil(j) A(j) f(j) f'(j) , (2.4)

i~l
..

kde Ni je počet uzlov v podmnožine Xi' ;Iil(j) je rela-
tívna početnosť meraní j-teho uzla v i-tom pláne,
A(j) = (J-2(j), (J2(j) je disperzia merania v j-tom uzle
a vektor f(j) vyjadruje vzťah medzi skutočnou hod-
notou meranej veličiny v j-tom uzle a vektorom
parametrov 0: E({Xi}j) = f'(f) 0. Ak i = 1, 2, potom
pre informačnú maticu M, ktorá je konvexnou lineár-
nou kornbináciou informačných matíc Mil) a M(2),1)latí

M = (1 - a) MW + aMI21= ~ [(1 - a) ;(1)(j) +
i E SP<!;ll) U SP<!;(')

+ a;121(j)] A(j) f(j) f(j) , (2.5)

kde Sp(;liI) značí spektrum designu ;Iil, t.j. množinu
uzlov s nenulovými hodnotami ;Iil(j).

Pretože množina informačných matíc je konvexná
[2] a funkcia(2.3) je tiež kOllvexná, existuje konver-
gelltná procedúra na dosiahnutie jej minima.

Lema 2: lteračná procedúra pozostávajúca z nasle-
dujúcich krokov konverguje, t.j. lim Ms+l = M*, kde

8-»00

M* je informačllá matica optimálneho plánu:
1. krok: zostavenie regulárneho štartovacieho plánu ;0;
2. krok: nájdenie uzla (r*)s pre 8 = O, 1,2, ... , m,
v ktorom

A(r*), f(r*)s V<I>(M,)f(r*)s = min {A(j) f(j) V<Df(j),
j ~~ 1, ... , N} , (2.6)

kde 8 je poradové číslo iteračného kroku, N je počet
o<l>(M,)

všetkých uzlov a V<I>(Ms)= a~;
•
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---._._._._._.
y

~x

n
;s+l = (I - as) ;. + as;(r*)., ~ ai t 00, "'n t O.

i=l

kde ;(r*). je plán sústredený do uzla (r*).,

alebo

MS+1 = (I - as) Ms + "'sf(r*)s f'(r*)s l(r*) •. (2.8)

Výpočet sa zastaví podIa pravidla (veta IV.28 v [2]):

A(j) f'(j) V'CĎ[Mm]fU) ~ Tr V'CĎ[Mm]Mm-o,
(2.9)

kde Mm je informačná matica po m-tom iteračnom
kroku, dosiahnutý plán ;m pokladáme za optimálny
a MmZil jeho informačnú maticu. Dókaz konvergencie
pozri v [2]. (Výpočet možno zastaviť aj po vykonaní
vopred stanoveného počtu iterácií.)

Aby sme mohli použiť uvedený postup, musí platiť

Lema 3: V triede J( regulárnych informačných matíc
platí:

CĎ1(M)= p'M-Ip, M EvIt, (L - optimalita) (2.1Oa)

CĎ2(M)= lndet (M-l), MEvIt, (D - optimalita) (2.IOb)

CĎ3(M)= Tr (M-l), ME vit, (A - optimalita) (2.1Oc)

sú konvexné funckionálne kritériá. (Dókazy pozri
v [2].)

Pre výpočet Tr[V'CĎ(M)M]platí

Lema 4: Ak CĎ1(M)= p'M-Ip, CĎ2(M)= lndet (M-l)
a CĎ3(M)= Tr (M-l), kde M je regulárna informačná
matica, potom

Af'V'CĎ1(M)f = -Af'M-lpp/M-1f = ~Ap/M-lff'M-l P
(2.11a)

Tr[V'CĎ1(M)M]= -Tr[M-lpp'M-lM] = -p'M-Ip
(2.11b)

v prípade D-optimality

a napokon

Tr[V'CĎ3(M)M]= -Tr[M-l]

v prípade A-optimality.

Dókazy možno nájsť v [2] a [8].

Uvedené lemy ukazujú, že konvexnou lineárnou
kombináciou konvexných kritérií optimality vznikne
kritérium, ktoré je tiež konvexné a že existuje iteračná
procedúra na výpočet plánu, ktorý tomut? kritériu
vyhovuje.
Vzniká však otázka, či plán, ktorý vznikne ako

konvexná lineárna kombinácia plánov spÍňajúcich
rózne kritériá optimality, bude ekvivalentný s plá-
nom získaným opísanou iteračnonu procedúrou a splňa-
júcim podmienky nového kritéria vytvoreného kon-
vexnou lineárnou kombináciou tých istých kritérií.
V tom prípade by musela platiť veta, Že ak M~mini-
malizuje funkciu CĎi,i = 1,2 z lemy 3, potom M* =
= (1- a) Mr + aM~ minimalizuje funkciu CĎ= (1-
- a) CĎ1+ aCĎ2•Takáto veta, žiar, neplatí. Numerický
príklad v ďalšej kapitole však ukazuje, že takéto plány
mMu byť vermi blízke a v praxi vzájomne zameni-
terné.

Predpokladajme polohovú geodetickú sieť v lokálnom
súradnicovom systéme podra obr. 1. Body siete sú
označené číslami I až 5, uzly (dížky strán a uhly)
číslami I až 23. Prerušovaná čiara označuje dížku,
ktorú nemožno priamo merať a treba je určiť optimál-
ne, t.j. s minimálnou disperziou. Súčasne však treba
určiť všetky ostatné parametre - súradnice bodov.
Približné súradnice bodov sú známe a známa je tiež
apriórna presnosť merania dí~ok a uhlov. Predpokla-
dajme, že strany, ktorých dlžky sú od 1883 m do
5512 m, sa budú merať diarkomerom, u ktorého
presnosť jedného merania je vyjadrená vzťahom
m" = (6 + 1.10-68) mm. Presnosť jedného merania
vrcholového uhla (napr. laboratórnej jednotky) nech
je I".
Na optimálne určenie dÍžky d2-4 bol vypočítaný

L-optimálny plán a na optimálne určenie všetkých
parametrov D-optimálny plán. Štartovací plán bol
v oboch prípadoch rovnaký a v každom pláne bolo
rozdelených 50 meraní.
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l. variant 2. variant 3. variant
% D-optirnality - % D-optimality % D-optimalityUzol

O 25 50 75 100 O 25 50 75 100 O 25 50 75 100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 1 3 3 3 3 1 1 2 3 3
2 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 1 5 5 5 5 1 2 4 5 5
3 0,0 1,3 2,5 3,7 5,0 O 4 5 5 5 O 1 3 4 5
4 6,0 5,8 5,5 5,2 5,0 6 5 5 5 5 6 5 5 5 5
5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 1 3 3 3 3 1 1 1 2 3
6 18.0 15,0 12,0 9,0 6,0 18 6 6 6 6 18 16 12 9 6
7 1,0 1,8 2,5 3,2 4,0 1 4 4 4 4 1 1 1 2 4
8 11,0 9,7 8,5 7,3 6,0 11 6 6 6 6 11 10 8 7 6
9 0,0 0,3 0,5 0,8 1,0 O 1 1 1 1 O 1 2 2 1
10 -0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 O O O O O O O O O O
11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 O O O O O O O O O O
12 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 O O O O O O O O O O
13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 O O O O O O O O O O
14 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 O O O O O O O O O O
15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 O O O O O O O O O O
16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 O O O O O O O O O O
17 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 O O O O O O O O O O
18 0,0 0,8 1,5 2,3 3,0 O 3 3 3 3 O O O 1 3
19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 O 1 O O O O 1 2 2 O
20 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 1 5 5 5 5 1 2 3 4 5
21 0,0 0,3 0,5 0,8 1,0 O 1 1 1 1 O O O O 1
22 1,0 1,3 1,5 1,8 2,0 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2
23 9,0 7,0 5,0 3,0 1,0 9 1 1 1 1 9 8 6 3 1

l. variant 2. variant 3. variantBod
% D-optirna1ity % D-optirnality % D-optirna1ity

O 25 50 75 100 25 50 75 25 50 75
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 77,1 81,0 83,3 84,7 85,7 85,8 85,7 85,7 81,4 84,3 84,1 rp
2,3 1,7 1,4 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,7 1,4 1,3 A
4,9 3,8 3,3 3,0 2,8 2,8 2,8 2,8 4,1 3,5 3,0 B

107,8 99,4 93,9 91,0 89,1 89,2 89,1 89,1 98,9 93,6 91,3 Ip
2 2,4 1,7 1,5 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,8 1,4 1.3 A

3,3 2.6 2,5 2,6 2,9 2,9 2,9 2,9 2,7 2,5 2,6 B
77 ,7 62,0 57,7 56.9 57,5 60.8 57,5 57,5 66,3 63,0 60,7

~3 5,6 3,8 3.1 2,6 2,4 2,4 2,4 2,4 3.9 2,9 2,6
9,3 5,5 4,5 3,9 3,7 3,7 3,7 3,7 5,7 4,2 3,9 B
75,1 64,1 61.4 63,3 70,4 71,5 70,4 70,4 68,0 48,0 41,1 cp

4 2,3 2,1 2.1 2,1 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,1 2,2 A
3,4 2,6 2.5 2,5 2.5 2,5 2,5 2,5 2,6 2,4 2,4 B

142,3 152,8 149,9 132,1 82,4 77,8 82,4 82,4 140,3 135,3 119,7 rp
5 2,5 1,9 1.7 1,7 1.7 1,6 1,7 1.7 1.9 1,7 1.7 A

3,2 2.4 2,1 1,9 1,9 1,9 1.9 1,9 2.6 2,3 2,0 B

V 1. variante boli vypočítané lineáme kombinácie
dosiahnutých plánov podfa vzťahu

;21= (1 - P);L + P;D,
P = 0,0; 0,25; 0,50; 0,75; 1,0 (3.1)

tak, aby nový plán obsahoval tiež 50 meraní.

Vypočítané absolútne početnosti sú v tab. 1. Prirod-
zene, hodnoty v stfpcoch 2 a 6 sú zhodné s L-, lesp.
D-optimálnym plánom.
Súčasťou výpočtu optimálneho plánu bol aj výpočet

konfidenčných elíps (tab. 2), relativizovaných k re-
ferenčnému systému vytvorenému zo všetkých bodov
siete. (Vefkosť pootočenia vedfajšej osi je vyjadrená

v stupňoch, dfžka polosí v mm.) Smerodajná odchýlka
<12-4 a det [M(;*)], kde; je vypočítaný plán, sú zná-
zomené na obr. 2. (Z praktických výpočtových dóvo-
dov sa namiesto det [M-I(;*)] vytlačila hodnota
det [M(;*)], ktorá má konkávny priebeh.)

Ako 2. variant kombinovaného LD-optimálneho
plánu bol plán spfňajúci podmienku kritéria

LDkrit = (1 - P) Lkrit + pDkrit.

P = 0,0; 0,25; 0,50; 0,75; 1,0. (3.2)

Ako je známe (pozri [1], [2]), v iteračnej procedúre
na výpočet L-optimálneho plánu sa ako uzol (r*)s
v (8 + 1)-vom kroku vyberá uzol, v ktorom
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det(M (J*))
G2-4

[mm]
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/
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/

A(r*)8 f'M:;1 f(r*)8 f'(r*)8 M:;lp =
= max {A(j) p'M:;1 f(j) f'(j) M:;lp} , (3.3)

JEN

kde N je počet uzlov a v L-optimálnom pláne ;~ musí
platiť

A(k) p'M-I(;D f(k) f'(k) M-I(;D p = p'M-I(;~) p,
k E Sp (;~). (3.4)

Analogicky v iteračnej procedúre na výpočet D-opti-
málneho plánu sa vyberá uzol (1'*)8' pre ktorý platí

'A(r*), ('(1'*), M:;l f(r*), = max {A(j) f'(j) M:;l f(j)}
jeN

V novej iteračnej procedúre teda bolo pre výber
uzla (1'*), zvolené kritérium

LD1;!it = (1 - fJ) [A(r*), p'M:;1 f(r*), f'(r*), M:;lp] +
+ fJ[A(r*), f'(r*), M:;l f(r*),] =

= max {(I-fJ) [A(j) p'M:;1 fU) f'(j) M:;lp] +
+ fJ[A(j) f'(j) M:;l f(jm (3.7)

(l -fJ) ([?c(k) p'M-I(;~i'i)) f(k) f'(k) M-I(;~~)) p] +
+ fJ[A(k) f'(k) M-I(;~~)) f(k)] =
= (1 - fJ) pfM-I(;~i'i)) p + fJl,

k E Sp(;~i'i)).

Z porovnania stípcov 7 a 11 so stípcami 2 a 6 v tab. 1
je zrejmá identita plánov, preto v tab. 2 nie sú uvedené
parametre elíps pre fJ = 0,0 a fJ = 1,0 v 2. variante.

V tomto variante je však badatefný výrazný posun
k D-optimálnemu plánu už pri fJ = 0,25 a pri O,~
u~je plán prakticky D-optimálny (pozri obr. 3 a tab. 1,
stlpec 8 a 9). Je to zapríčinené tým, že l » p'M-Ip,
čo spósobuje, že iteračná procedúra uprednostňuje
výber uzlov zabezpečujúcich konvergenci u k D-opti-
málnemu plánu. Preto v 3. variante bolo kdtérium
pre výber uzla (1'*)8 formulované takto:

LDmt = (1 - fJ) [A(r*)8 p'M:;1 f(r*)8 ('(1'*), M:;lpj
jp'M:;lp] + fJ[A(r*), f'(r*)8 M;l f(r*),jl] =

= max {(I - fJ) [A(j) p'M;-1 f(j) f'(j) M;l pjp'M:;lp] +
jeN

+ fJ[A(j) f'(j) M;l f(j)jl]. (3.9)

V spektre LD-optimálneho plánu ~~<t)potom malo
platiť

(1 - fJ) [A(k) p'M-I(;~~») f(k) f'(k)M-I(;j,~)) pj
(p'M-I(;~~)) p] + fJ[?c(k) ('(k) M-I(;~~)) f(k)(l] = 1,

k E Sp(;~~»). (3.10)

Výsledky tohto variantu (obr. 4) sa vefmi dobre zho-
dujú s výsledkami 1. variantu.

Numerický príklad využíva kombináciu kritérií L-op-
timality a D-optimality. Ukázalo sa, že pre dosiahnu-
tie lepšej vyváženosti vplyvu jednotlivých kritérií
treba ich pri tvorbe kombinovaného kritéria normo-
vať. Na základe týchto skúseností možno teraz napí.,ať
vzorce na výpočet LA-optimálneho plánu a DA-opti-
málneho plánu podfa kombinovaných kritérií.

V prípade LA-kritéria sa uzol (1'*), bude vyberať
podfa vzťahu:

({2-4 et 1M(!'))
[mm]

6

---- _ ~!i/lii!• ))
I

5 109 I
1,,500
4537 "2-4
4 I

I
I

3.275 I
3 I

I
108 I

I
2 I

I
I
I

1 I

107

O 25 50 75 100%0

Obr. 3
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LAkri! = (1 - f3) [).(r*)s p'M;-l f(r*)s f'(r*)s M;-lpf
f p'M;-l p] + f3[).(r*)s f'(r*)s M;-2 f(r*)sfTr(M;-l)]

(4.1)

a v spektre LA-optimálneho plánu ;Ll bude platiť

(1 - f3) [)'(k) p'M-l (;1A) f(k) f'(k) M-l(;1A) pf
jp'M-l(;1A) p] + f3[)'(k) f'(k) M-2(;1A) f(k)f

jTr[M-l(;1A )]] = 1 ,
k E Sp(;1A)' (4.2)

Analogicky pri výpočte DA-optimálneho plánu bu-
de uzol (r*)s vybraný podfa kritéria

DAkrit = (1 - f3) [).(r*)s f'(r*)s M;-l f(r*)sjl] +
+ f3[).(r*), f'(r*)s M;-2 f(r*)sjTr(M;-l)] (4.3)

a v spektre DA-optimálneho plánu ;tA bude platiť

(1 - (1) [)'(k) f'(k) M-l(;tA) f(k)jl] +
+ f3[).(k) f'(k) M-2(;t.l) f(k)jTr [M-l(;rJA)J] = 1 ,

k E Sp (;~JA)' (4.4)

Ako bolo uvedené v závere 2. kapitoly, 1. a 3. variant
výpočtu LD-optimálneho plánu nemóžu poskytnúť
úplne ekvivalentné plány. Skutočný LD-optimálny
plán možno dosiahnuť len s použitím 3. variantu vý-
počtu. Numerický príklad však ukázal, že ak máme
procedúry na výpočet L- a D-optimálneho plánu,
1. variant móže poskytnúť výsledky vefmi dobre po-
užitefné v praxi. Podobnosť plánov z 1. a 3. variantu
umožňuje využiť plán z 1. variantu ako štartovací
a procedúrou podfa 3. variantu dosiahnuť matematic-
ky LD-optimálny plán s malým počtom iterácií.

'2-4
[mm] det(M(j" l)

5 109

'-600

I
108 I

I
I
I
I
/
/
/

Opísaná metóda bola s úspechom použitá napr. pri
výpočte optimálneho plánu merania Miestnej trigo-
nometrickej siete Bratislava (obr. 5), kde v prvom
variante za základný typ optimality bola zvolená
D-optimalita a za doplnkové kritérium bolo zvolené
kritérium L-optimality, a to na výpočet L-optimál-
nych plánov zabezpečuj~cich minimalizáciu disperzie
priamo nemeratefných dlžok dD-13 a dlO-18• Výsledný
optimálny plán bol vytvorený ako "konvexná zmes"
dvoch L-optimálnych a D-optimálneho plánu, v kto-
rej mal každý z p6vodných L-optimálnych plánov
25 %-né a D-optimálny plán 50 %-né zastúpenie
(podrohnejšie pozri v [9]). Ani takto navrhnutý
optimálny plán však nezabezpečí splnenie požiadavky
relatívnej izotropie charakteristík presnosti, ktorá
bola nastolená najma pre oblasť v okolí vlastnej rýchlo-
dráhy. Preto v druhom variante, ktorý sa po modifi-
kácii stal definitívnym, bol optimálny plán navrhnutý
ako lineárna kombinácia kváziizotropnej relatívnej
štruktúry (KIRS) s D-optimálnym plánom podfa
vzťahu ;KIRD = (1- 0,5);KIRB + 0,5 ;D' (KIRS to-
tiž predstavuje taký plán merania, ktorý zaručuje
minimalizáciu TubovoTného počtu relativizovaných
elíps medzi vybranými dvojicami bodov [10].)
A na záver d6ležitá poznámka: Hoci numerický

príklad je vypočítaný len pre komhináciu kritérií
L.optimality a D-optimality, lemy v kapitole 2 platia
pre všetky konvexné funkcionálne kritériá optimality.

[1] FEDOROV, V. V.: Theory ofOptimal Experiments.
New York, Academic Press 1972.

[2] PÁZMAN, A.: Základy optimalizácie experimentu.
Bratislava, Veda 1980.

[3] KUKUČA, J. - BARTALOŠOVÁ, - PECÁR,J.:
Optimalizácia geodetických sietí. Geod. a kartogr.
obzor, 23 (65), 1977, Č. 8, s. 18~-187. .

[4] KUKUČA,J. - BARTALOŠOVA, L. - PECAR,J.:
- Metórly optimaliz!Ície gc()detických sietí v praxi.

1989/53



Geodetlckt a kartografickt obzor
54 roi!nlk 35/77, 1989, i!(slo 3

Geod. a kartogr. obzor, 23 (65), 1977, Č. 12, s.
305-31l.

[5] PECÁR, J.: Návrh siete na sledovanie recentných
horizontálnych pohybov Malých Karpát. Geod.
a kartogr. obzor, 29 (71), 1983, Č. 8, s. 205-210.

[6] PECÁR, J.: Porovnanie niekofkých typov opti.
máluych plánov polohovej siete. Geod. a kartogr.
obzor, =!1(73), 1985, Č. 12, s. 303-308. •

[7] MARČAK, P. - PRIAM, S. - PECAR, J.:
Výskum recentných tektonických pohybov zem·
ského povrchu pre potreby rozvoja jadrovej ener·
getiky. Geod. a kartogr. obzor, 32 (74), 1986, Č. 4,
s.94-1Ol.

[8] PECÁR, J.: On the Possibility of Combining
Functional Optimality Criteria in a Geodetic
Net. Studia geophys. et geod., 32, 1988, Č. 4,
s. 333·344.

[9] DOBES, J. a i.: Postup optimálneho merania a spra·
covania nameraných údajov pri budovaní rýchlo·
dráhy v Bratislave. [Podniková tematická úloha
Č. 3/1986.] Bratislava, Geodetický ústav, n. p. 1987.

. [10] KUBÁČEK, L. - PECÁR, J. - KLOBUSIAK,
M. - BARICA, P.: The Quasi-isotropic Relative
Structure of a Geodetic Net and the Procedure
Used to Establish !t. Studia geophys. et geod., 32,
1988, Č. 2, s. 117-128.

Lektoroval:
Ing. Vladimír Radouch, CSc.,

katedra vyllí geodézie FSv ČVUT v Praze

Digitální model reliéfu a jeho využití
V geoinformačním systému , Ing. Jan Neumann, CSc.,

Ustav teorie informace a automatizace ČSAV, Praha

Reliéf zemského povrchu představuje jeden ze
základních fenoménů území. Ve svých tva-
rech odráží výsledky řady přírodních procesů
a působí také na mnohé přírodní jevy a ob-
jekty. Závažný je rovněž vztah člověka a re-
liéfu. Na jedné straně tvářnost zemského po-
vrchu ovlivňuje procesy lidského poznání, úze·
mí a rozhodování člověka o jeho zásazích do
procesů probíhajících v časoprostorových dimen·
zích. Na druhé straně pak subjekt vtiskuje reliéfu
svou činností nové, antropogenní tvary jako výsle-
dek svých rozhodnutí o formování území. Proto se
informace o reliéfu zemského povrchu stávají pod-
statnou slož1kou zázemí teritoriálně orientovaných
společenských poznávacích a rozhodovacích akti-
vit.

Toto zázemí reprezentuje v československých pod-
mínkách automatizovaný informační systém geodé-
zie a kartografie (AISGK), opírající se o vyspělou
počítačovou techniku. Jeho společenským posláním
je nejen povznést vlastní aktivity geodézie a kar-
tograf1e - jaké představuje např. tvorba základ-
ních map - na vyšší technologickou úroveň, ale
zároveň se stát výhradním zdrojem geodetických
a kartografických informací pro všechny geoinfor-
mační systémy (GIS), které budou v naší zemi pro
různé odvětvové účely vznikat.

Naplňování této druhé složky společenské úlohy
AISGK má přinejmenším dva základní motivy, kte-
ré spočívají jednak v zabezpečení jednotnosti geo-
metrické báze \'šech budovaných GlS, a jednak ve
vyloučení neekonomických multiplicit v jejich for-
mování. Realizace AISGK jako rozsáhlého systému
však představuje časově, kapacitně i finančně mi-
mořádně náročné dílo a proto ji nelze frontálně

splnit v krátkém čase. Do doby dobudování Pf!-

slušných složék AISGK proto při Výskytu naléhavé
společenské objednávky na zformování některých
GIS zejména malého územního rozsahu nezbývá
jiné východisko, než volit náhradní řešení.

K takové volbě je třeba přikročit též při vytvá-
r'ení digitálního modelu reliéfu (DMR) jako jedné
ze základních složek počítačově orientovaných GIS.
Mnoho vědeckovýzkumného úsilí bylo v uplynu-
lém období věnováno analýze optimální struktury
DMR, sledující docílení co nejvyšší úrovně jeho in-
formačního pottmciálu. V praxi výstavby GIS však
převážIl akcent na ekonomickou a technologickou
stránku věci. Proto má většina reálně provozova·
ných DMR tvar matice výšek zemského reliéfu ve-
dených v objektivně definovaném výškovém systé-
mu. Její řádlky a sloupce jsou rovnoběžné s osami
stejně objektivně určeného polohového systému
a se vzájemnými odstupy o konstantní velikosti,
volené zpravidla v závislosti na vertikální členitosti
zobrazeného reliéfu.

2. Základní směry aplikace digitálního modelu re-
liéfu i

DMR reprezentuje v současném GlS informační zá-
kladnu pro automatizované řešení širokého okruhu
prostorových úloh. Tyto úlohy jsou v zásadě tro-
jího druhu: analytické, technologické a interpre-
tační.

Ana1ytické aplikace DMR zahrnují jednak úlohy
obecného geomorfologickél1o rázu, a jednak tema-
tické úlohy vyplývající z bezprostředního odborné-
ho zeměření uvažovaného ms. Obecné geomorfolo-
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gické úlohy jsou orientovány pi'edevším na morfo-
metricikou analýzu reliéfu, která tradičně studu-
je zákonitosti rozdělení jeho výšek, horizontální
a vertikální členitost reliéfu a další jeho aspe!kty
[1]. Významné místo v jejich rámci zaujímají úlo-
hy převodu výškového pole reliéfu na pole jeho
sklonů a křivostí a následné analýzy jejich záko-
nitostí. Řešení této kategorie úloh zaznamenalo
zvláště v poslední době zajímavou racionalizaci
í2]. Poměrně novou sféru sledovaného druhu apli-
kací DMR reprezentují úlohy analýzy tvarů relié-
fu, jež jsou založené na p-rincipech strukturálních
metod rozpoznávání obrazů a opírají se Q topo-
logický aspekt reliéfu. J~jich soustavnější rozvoj
lze sledovat od 60. let [3]. Přesto však většina ana-
1ytických aplikací DMR vychází především z met-
riky reliéfu, zatímcQ jeho topologická stránka do-
sud zůstává významnou informační rezervou.

Druhou oblast ve sledovaném oboru apli:kací DMR
pokrývají analytické úlohy na reliéfu, zaměřené
na hlavní aplikační obor uvažovaného GIS. S 'jejich
početnými příklady se můžeme setkat v GIS budo-
vaném prQ potřeby geologie, jiné mají své místo
v GIS formovaném pro meteorologické účely apod.
Také v GIS připravovaném pro uspokojení infor-
mačních potřeb zemědělství nalezneme početn{J
specifické ukázky analytických aplikací DMR. Jde
např. o klasifikaci zemědělských .pozemků podle je-
jich půdní bonity, závislé též na sklo nových
a expozičních podmínkách jejich reliéfu [4]. DMF
se také uplatní při analýze vlivu reliéfu na dopl-
ňování zásob půdní vláhy [5] a při :rozborech
úrovně fixace hnojiv na půdu v různýchsklono-
vých podmínkách [b]_ Významná pro praktickou
funkci takového GIS je rovněž možnost analýzy
výnosu zemědělských plodin na zvláštnostech re-
liéfu příslušných polí ,[7] a mnohé další zeměděl-
ské aplikace, které potvrzují závažnou úlohu GIS
]flka nástroje tematicky orientovaných prostoro-
vých analýz

Technologicky se DMR uplatní zejména v moder-
ním GIS, ,který řeší náročnou tvorbu a obnovu
svých informačních bází s racionálním využitím
aerokosmlckého průzkumu území. Letecké a kos-
mické snímky území jsou zatíženy mnoha zkres-
leními, z nichž některá mají SVtJjpůvod právě V re-
liéfu zobrazeného území. Eliminace těchto zkres-
lení je předmětem geometrické a radiometrické ko-
rekce příslušných obrazů, která je automatizova-
ně řešitelná digitálními metodamí s využitím DMR.

Při geometrické korekci snímku dochází k pří-
mému využití DMR jako zdroje informace o pře-
výšení každého bodu zobrazovaného území nad
zvolenou referenční plOchou, které je jedním z ar-
gumentů pro stanovení korekčních radiálních resp.
příčných posunů obrazových prviků snímku [8].
Při automatizované radiometrické korekci snímků
se pak využívá jako jednoho ze vstupů lokálních
s'klonových a expozičních chara,kteristik reliéfu
í9 J, které ve smyslu 2.1 reprezentují transformo-
vanou formu DMR.

Vzhledem k tomu, že kvalifikovanou pomoc pn
výstavbě GIS může dálkový průzkum prokázat jen
poskytováním objektivních informací o území zba-
ven.ých zkreslení, stává se naznačené technologic-
ké uplatnění DMR jednou z podmínek realizace
současných záměrů v rozvoJi GIS. Složitost odrazu
radiačních poměrů území v jeho aerokosmických
obrazech přitom způsobuje, že eliminace jejich
zkreslujícího vlivu není uzavřenou technologickou
záležitostí, ale předmětem pokračujícího výzkumu
[10], v němž DMR nachází své další uplatnění.

Interpretační aplikace představují širokou třídu
využití DMR, v níž lze identifikovat přinejmenším
dvě výrazné skupiny: kartografické a ostatní. Ře-
šení těchto úloh se přitom opírá buď přímo Q zá-
kladní DMR nebo o Výsledky jeho analytického
resp. technologického zpracování. Kartografické
aplikace zahrnují pi'edev8ím tvorbu vrstevnicového
obrazu reliéfu. Jeho automatizované generování na
základě DMR má velké množství variant počínaje
přesnými a časově náročnymi metodami [11] a kon-
če méně přesnými, ale zato velice -pohotovými
postupy [12]. Častou kartograMckou aplikaci DMR
představuje automatizovaně realizované stínování
vrstevnicového obrazu reliéfu [13) a také tvorba
řady daTších kartografických modelů. znázorňují-
cích parametry reliéfu odvozené z DMR analytic-
kými metodami a jejich vztahy s jinými prvky
území [14].
Obdobně i ostatní interpretační úlohy lopírající

<se o DMR jsou stále častěji využívány .. Zvláštního
významu při názorném zprostředkování výstupů
GIS nabývá jejich trojrozměrné axonometrické zo-
brazení [15], zahrnující též řešení úlohy vymezení
zastíněných oblastí území [H;]. Narůstá i počet
aplikací DMR při interpretaci aerokosmických
snímků území. Uplatňuje se při automatizované
tvorbě syntetických stereodvojic kosmických sním-
ků ,[17] a jako doplněk kosmického obrazu území
zvyšující úroveň klasifIkace jeho obsahu [18]. Na
výstupu z technologiciké aplikace DMR lze rovněž
jako jednu z interpretací získávat ortofotosnímky
reprezentující geometricky korigované aerokosmlc-
ké obrazy území [19].
Z uvedeného zběžného přehledu analytických,

technologických a interpretačních aplikací DMR je
zřejmé, že pro jejich automatizovanou realizaci
existuje dostatečné algoritmické a příp. programo-
vé zázemí. Jeho nedostatkem je však skutečnost, že
je budováno na různých místech zpravidla ad hoc
pro jednotlivé úlohy Inebo jejich skupiny a chybí
mu jednotné systémové pojetí. Prioritním úkolem
rozvoje apUkací DMR v rámci GlS je proto vy-
tvoření jejich jednotné metodic!ké Ikoncepce. Na
jejím základě 'pak bude možné zformovat systém
obecných programových modulů, z nichž budou se-
stavovány uvažované aplikační programy.

Vytvoření DMR reprezentuje ekonomicky náročnou
úlohu a proto je rozumné přistupovat k jejímu ře·
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šení až po důsledné identifikaci jeho aplikačního
pole v rámci budovaného GIS. Jeho celková pova-
ba také předurčuje metodu tvorby DMR.

V posledních letech se jalko výsledek úsilí o využití
informačního potenciálu DMR zfQrmovalo značné
množství postupů jeho tvorby, lišící se navzájem
podle celkové aplikační úlohy tvořeného modelu,
jeho prostorové rozlohy a podle dalších parametrů'.
V současné době seDMR generují ,v zásadě buď
fotogrammetrickou :cestou na základě aerokosmic-
kých snímků anebo kartometrickými postupy na
bázi hypsometrické mapy území. Fotogrammetric-
ké metody' formování DMR byly významně automa-
tizovány nasazením digitálních korelátorů 'do pro-
cesu vyhodnocení snímkových stereodvojic. Mají
však i své negativní atributy, k nimž patří vysoká
nákladovost použité přístrojové techniky, objektiv-
ně založená chybovost jejich výstupů vyvolávající
potřebu jejich kontroly a oprav [20] a 'další. Proto
:;e v řadě případů tvorba DMR orientuje na karto-
metrické metody, které navíc nabízejí výhodu vy-
užití již zpracovaného a s dalšími prvky GIS zkoor-
dinovaného obrazu reliéfu území.

Snaha o automatizaci kartometrických metod
formování DMR vedla k digitalizaci vrstevnic hyp·
sometrické mapy s využitím ručního vedení kur-
zoru vektorového digitalizátoru. Její pracnost vy-
volala později přechod digitalizace na využití ske-
neru. Jeho racionální nasazení však bylo podmíně-
no často velmi náročnou ručně realizovanou úpra-
vou snímané hypsometrické mapy [21] a neobešlo
se bez složité počítačové transformace získaného
digitálního záznamu do formy výsledného DMR
[22]. Proto se v této oblasti ustálilo využití rastro-
vé digitalizace hypsometrické mapy s \l1ásledným
interaktivním zpracováním jeho výstupů do finál-
ního tvaru DMR v technologii, jejíŽ 'počátky byly
pu!oženy již v 60. letech [23]. Postup transformace
vstupní/lG vrstevnicového obrazu reliéfu do žádané
puduby DMR však není .ani u této metody jedno-
duchý a tato skutečnost motivuje hledání nových
racionálních technologických variant.

3.2 E f e k t i v n í tec h n o log i c k á v a r i a n-
t a

Racionalizace tvorby DMR zřejme směřuje k maxi-
málnímu zkrácení procesu zpracování vstupních
výškových údajů do výsledného maticového tvaru
modelu. Pro případ GIS zaměi;ených na intenzivní
poznávací a rozhodovací činnost v rámci plošně
umezené území jednotky (např. zemědělského pod-
niku), v němž tvorba DMR představuje jednorázo-
VIJU akci, se Jako velmi efektivní ukázala techno-
lugie [24 J, která účelně kombinuje jednoduchou
manuální metodu digitalizace s uplatněním dostup-
né autumatizační techniky. Ph její realizaci se výš-
k y buduucího DMR přímo vizuálně odečítaji v uzlo-
v}'ch tJodech odečítací sítě, pořízené na průhledné
podložce a přiložené na vrstevnicovýobraz relié-
fu a ručně zapisují do záznamových formulářů.
Z těchto formulářů se pak automatizovaně převá-

I
dějí systémem ,pptického rozpoznávAní znaků na
digitální magnetopáskový záznam schopný další
počítačové manipulace Cazpracování.
Jako kartografického podkladu se využívá tisko-

vého podkladu výškopisu topografické mapy
1 : 10000 daného území. Použitá mapa má exaktně
definovaný polohový a výškový systém, v němž
jsou známy přinejmenším souřadnice rohů mapo-
vých listů, kartografická zkreslení mapového obra-
zu a pt'esnost jím zprostředkovaných Výšek zem-
ského povrchu (v podmínkách CSSR [25] a [26]).
V ,tiskovém podkladu výškopisu se definuje pro
oblast tvořeného GIS lokální pravoúhlý souřadniců·
vý systém, do něhož se gÍ'afickonumerickým postu-
pe,m transformují rohy .všech použitých listů ma-
pového podkladu. V ctakto určeném lokálním SQU-
I-adnicovém systému se pak vypočtou souřadnice
rohů jednotlivých kladů odecítací sítě, jejíŽ řád-
ky resp. sloupce jsou ravnoběžné s jednou resp.
druhOU .:osou souřadnicového systému GIS a vyrý-
sují se~o daného kartografického podkladu. Každý
klad odečítací sítě přitom obdrží své identifikační
číslo, které jednoznačně určuje polohu příslušné
submatice v rámci tvořeného DMR.
OdečítaCÍ síť představuje přesnou čtvercovou síť

pořízenou na průhledné rozměrově stálé plastické
fólii 'automatickým koordinátografem. Její krok je
zvolen v závislosti na vertikální členitosti zpracová-
vaného reliéfu tak, aby při daném kvantovacím kro-
ku nedocházelo ke ztrátě relativní informace o da-
ném výskovém poli. K objektivizaci této volby po-
slouží morfografická rajonizace území s vyhod-
nocenými statistickými charakteristikami reliéfu
oblastí (v podmín!kách CSSR [27]). Na jejím záikla-
dě určená velikost kroku ,se převede do měřítka
podkladové mapy s uvážením lokálního délkového
zkreslení jejího obrazu. Počet uzlových bodů v kaž-
dé řádce a počet těchto Nidkllna'snímací síti je
zvolen Shodně s počtem trojciferných výškových
údajů (navzájem oddělených jednomístnou meze-
rou) v každé řádce záznamového formuláře a s cel-
kovým počtem jeho řádků. Použitý záznamový for-
mulář má tvar normalizovaný podle hardwarového
a softwarového vybavení použitého systému pptic-
kého rozpoznávání znaků a záznamy výšek se do
něho zapisují stylizovanými číslicemi. Každý for-
mulář je polollOVě identifikován číslem submatice
výsledného DMR.

Vlastní proces tvorby DMR začíná vlíoováním
snímací sítě do určeného pole sítě jejích kladů na
vrstevnicovém podkladu a zajištěním její polohy.
Výšky reliéfu se v uzlových bodech odečítají na
základě interpolace konané ve směru převažujícíhO
sklonu reliéfu s pl;esností na celé metry nejlépe po
celých řádkách nebo sloupcích a zapisují se do fo1'-

muláře. Přitom se provádí průběžná kontrola odeč
tených ~ýsek jejichporovnánilIl s údaji sousedních
l'ádků a sloupcLl. Zvláštní pozornost se věnuje kon-
tl'ole údajů ,na přechodu mezí jednotlivými klady
snímací sítě a na styCÍch sousednícll listů karto
grafického .podkladu. Pi'evod obsahu záznamových
formulářů do formy digitálního záznamu na mag-
netické pásce se realizuje automatizovaně systé·
mem optického rozpoznávání znakl1. Rychlost pře-
vodu je např. u systému Scandata 2250 charakteri
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zována hodnotou 800 znaků/sec. Sestavení submatic
do matice ucelého DMR se uskutečňuje počítačově
na základě incidenční tabulky kladů submatic.

Vyznačenou technologií byl pod vedením autora
vytvořen DMR území JZD Mír Březu\nky (o!kr. Gott-
waldov J, pro něž se jako součást automatizované-
ho systému řízení rostlinné výroby formuje účelově
orientovaný GIS. Uvedený model pokrývá 'území
o ploše téměř 8 tis. ha a je ve čtvercové síti o zá·
kladním kroku 50 m reprezentován 31,5 tis. výško-
vých údajů. Jeho zpracování bylo !komplexně za-
jištěno dvěma pracovníky během jediného měsíce
při nákladech, které nepřekročily 10 tis. Kčs. Troj-
rozměrné axonometrické zobrazení tohoto DMB
v generalizované formě s kl'Okem sítě 200 m pro
gramově zabezpečil a ,na systému Pericolor 2001
realizoval odborný pracovník ÚTIA ČSAV ing. Petr
Vítů. Na pozadí se uvádí výpis 'části základního
DMR.

Počltačově orientované GISp~ožívají v posledních
letech pozoruhodný rozkvět, který inspiruje stále
nové zájemce o jejich vývoj a budování. Vedle po-
zitivníchstránek tohoto trendu vzniká nebezpečí

vynakládání značných ekonomických a intelektuál-
ních hodnot na uvažované aktivity bez záruky je-
jich mnohonásobné návratnosti prostřednictvím
racionálního uplatnění GlS ve vědeckovýzkumné
činnosti i v poznáva(;í a rozhodovací praxi. Činnosti
&oustřeďující se 'na formování DMR jako organické
součásti GIS však takovéto záruky širokým sorti-
mentem svých reálných analytických, technologic-
kých a interpretačních aplikací nabízejí. Navíc
experimentální zkušenosti naznačují, že i v prostře-
dí intenzivního rozvoje a využití automatizace pro·
cesů tVQrby a aplikace GIS může DMR vzniknout
při velmi přijatelných nákladových nárocích jako
výsledek účelné kombinace tradičních a moderních
postupíL I ,když ověřená technologie tvorby a po-
stupně rozvíjeného využití DMR nenahrazuje cílové
i;ešení problematiky, které vyhledově slibuje AISGK,
je kvalifikovaným zhodnocením práce geodetů
akartografú vložené do tvorby 'použité podkladové
mapy amožnu ji pokládat za prototyp toho, jak
mohou ve vymezeném mezidobí efektivně vznikat
a uplatňovat se 'i další složky GIS.
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Řešení nových úkolů je podloženo vývojem no-
vé skupiny přístrojů - provažovačů. Provažovače
nám umožl1ují provádět kontrolu svislosti nejrůz-
nějších staveb a přenesení polohových souřadnic
bodů na rllzné výškové horizonty.

Podle principu práce a převažující oblasti pou-
žití můžeme přístroje rozdělit na dvě velké sku-
piny:

optické provažovače, které jsou vhodné pro
zaměření skutečného stavu staveb a perio-
dické kontroly,

-- laserové provažovače, které jsou nezaměni-
telné při stavebněmontážních pracech a jsou
vhodné pro automatizovanou kontrolu měře-
ní deformací staveb.

V současné době mnohé přední firmy vyrábí op·
tické provažovače: Zeiss (PZL-l00), Wild (auto-
matické NL a ZL, libelové ZNL), Kem (libelové -
DL), Topson (automatické VS-AI) a další. Ob-
dobné přístroje se rozpracovávaly a vyráběly
i v SSSR při řešení dílčích iluženýrskogeodetických
úloh (MIIGAiK, CNllGAiK).

Provažovače sériově vyráběné v SSSR dovolují
urovnávat optickou záměru a kompenzovat náklo-
ny přístroje jen v jedné rovině. Proto při prova·
žování se měření provádí ve dvou kolmých polo-
hách kolimační roviny dalekohledu.

Podstatou většiny provažovačl1 je nivelační pří-
stroj, který je doplněný pentagonál1ním hranolem.
Tato úprava dovoluje cílit buď nahoru nebo dolů,
tj. vyváří se zenitový nebo nadirový provažovač.
V řadě případů je to výhodné, ale vylučuje se tak-
to možnost modernizace konstrukce s cílem umož'
nění současné kompenzace ve dvou rovinách.

Z uvedeného vyplývá aktuálnost vývoje optic-
kých a laserových provažovačll s orientací a sta-
bilizací svislé záměry ve dvou souřadnicích.

Kolektiv laboratoře geodetické přístrojové techni-
ky MIlGAiK na základě vzrllstajících požadavků na
provažovače vyvinul přístroj, který uspokojuje po-
třebu jeho širokého použití i odpovídající možnos-,
ti sériové výroby. Výsledkem je kompaktní a kon-
strukčnějednoduchý přístroj, který dovoluje pře-
nesení souřadnic ve směru zenitu s relativní chy-
bou 1:20000. Pro přístroj je vyvinut optickomecha-
nický kompenzátor, který pracuje ve dvou rovi-
nách. Optické schéma přístroje je na obr. 1. Zvět-
šení dalekohledu je 18 X, průměr objektivu (3)
je 25 mm, ohnisková vzdálenost je 180 mm. Přístroj
má kompenzátor ve tvaru rovinného zrcadla (1),
které je zavěšeno na kardanovém závěsu (2), ja.
ko jednoduché fyzikální kyvadlo. Rozsah práce

kompenzátoru ::!: 10', citlivost kompenzátoru ne-
převyšnje 0,5". Systematická chyba nepřevyšuje
0,2" na ľ sklonu. Pro práce s použitím stativu je
přístroj doplněn optickým dostřeďovačem a pro
speciální úkoly zařízením k nucené centraci. Za-
ostření v rozsahu 0,8 -<X' m se provádí posunem
kompenzačního bloku ve směru optické osy, což
dovoluje snížit chybu z přeostřeni.

Je potřebné obrátit pozornost na to, že takový
přístroj je univerzální pro práce na stavbě. Při
umístění hranolu na objektiv přístroje získáme ni-
velační přístroj s kompenzátorem. Na obr. 2 je pro-
vedení realizace popsaného přístroje. Vodorovný
limbus a osový systém přístroje dovolují provádě-
ní jednoduchých vytyčovacích prací. Předpokládá-
me, že přístroje tohoto typu získají v nejbližší do-
bě široké uplatnění (za předpokladu jejich sério-
vé výroby).

3. Hlavní směry vývoje laserových geodetických
pfístrojů

Vážným nedostatkem optických přístrojů je to, že
neumožňují kontrolovat montáž pří provádění
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stavby samotným montážním pracovníkůlll, vždy je
nutná účast měřiče, který je Illucen vydávat povely
pracovníkům, někdy i na veliké vzdálenosti. Uve-
dený nedostatek řeší laserové přístroje vytvářejí-
cí opěrný světelný svazek nebo rovinu, ke kterým
montážní pracovníci vztahují prováděné konstrukč-
ní práce.

Ve vývoji přístrojů existují dva směry:
1. Zavedení laserového záření do optického sy-

stému geodetlckých přístroje!.
2. Vytvoření speciálních laserových přístrojů.
Oba tyto směry mají své výhody i nedostatky a oba
se intenzivně rozvíjejí. K prvému směru je možné
zařadit laserový okulár GLO-2, který doplňuje
prakticky každý přistroj firmy Wild a také lase-
rový teodolit LTL-20 P a nivelační přístroj LTS-3,
které vyrábí firma Topson a další. K druhému smě-
ru patří vytyčovací laser SLB a teodolit SLT-20 fir-
my Sokkisha, vytyč ovací lasery LV-S a LV-78
(SSSR) a také veliké množství přístrojů typu Ro-
tolite vyráběné různými firmami.

V případech, kdy je nezbytné zachovat univer-
zálnost přístrojů jsou vhodnější přístroje prvého
typu. Uvedená okolnost ale způsobuje zvýšení ceny
přístroje a snížení efektivního využití výkonu lase-
rového záření. V mnoha případech je vhodnější
vytvoření speciálních laserových přístrojů. To
umožňuje lepší využití zvláštností struktury lase-
rového záření, zjednodušení optického systému
a konstrukce přístrojů. Výsledkem jsou Ikompaktní
a cenově přístupné přístroje, Ikteré si přitom zacho-
vávají unikátní vlastnosti Toto dobře demonstrují
přístroje typu Rotolite nebo laserové interferenčll1í
systémy pro měření úloh záměrné přímky (LIST]
[1].

V posledním období bylo v SSSR vyvinuto něko-
lik originálních konstrukcí vytyčovacích laseri't
s kapalinovými kompenzátory. Nezbytnost vývoJe
a sériové výroby speciálních laserových provažo-
vači't je určena VYSOkýlllinároky na přesnost pře-
nesení souřadnic na různé výškové horizonty při
výstavbě výškových staveb, tuneli't a podzemních
nádrlí, při justáži svislých i vodorovných zaříze-
ní technologickýcll linií apod.

Základní cíle vývoje laserových geodetických
přístrojů, které využívají směrovosti laserového zá-
ření a konkrétní cíle vývoje provažovačů jsou ná-
sledující:

- záměna záměrné osy přístrojŮ viditelným
světelným svazkem, který má požadované
prostorově časové a energetické parametry,
automatizace měření a dálkový fotoelektric-
ký sběr požadovĎJné geodetické informace,
přenesení iniormace přímo k měi'enému ob-

jektu.

Laserové provažovače dělíme podle způsobu rea-
lizace laserové stopy do svislice na libelové a
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s automatickou stabilizací laserového svazku do
svislice. U obou způsobů se laserový svazek urov-
nává do svislice buď v jedné rovině (jednosouřad-
nicové J, nebo současně ve dvou vzájemně kolmých
vertikálních rovinách (dvousouřadnicové J.
K libelovým laserovým provažovačům patří zeni·

tový dostřeďovací laserový přístroj LZe-1 (trubi.
cová libela má .• = 8" J, který byl použit při stav.
bě CJstankinské televizní věže v Moskvě; víceúče-
lový přístroj LAG-4 [2] s křížovými libelami
(10 •." 2(J" J, který lll,j společný optický kontaktní
systém zavedený do okuláru dalekohledu; přístroj
LL-132 vyriiběný společně firmami Spectra Physics
IUSA J a Geofainmechanik (NSR J (-r = 20" J.
Při kontrole přimosti a souososti zařízení výš-

kOvých illženýrskych staveb je žádoucí přístroj,
který umožúuje suucasně provádět urovnáni za-
řízení k požadovanému v~fškovému horizontu a
rovněž do svislice. Toto nám spliíuje dříve uvede·
ný přístroj LAG·4 (obr. 3). Konstrukce přístroje
riovolujc vytvoření svislého svazku V, realizaci vo·
dorovné lasemvé roviny R nebo vodorovného svaz-
ku H prostřednictvím zdroje lilscrovéhu záření L.
Příst':'oj umožňuJe při vypnutí laseru opticky cílit
ve směrech V, R, H, při zapnutí laseru se poloha
laserového svazku porovnává k optické záměře.
Tato univerzálnost a hezpečnlJst optického cílení
při zapojení laseru je umožněna použitIm speciál-
ních stínítek pohlcujících světlo, která izolují la-
serový a optický kanál.
Monochromatičnost laserového záření dovoluje

vytvářet kapalinové kompenzátory náklonu se
zvláště širokým rozsahem. U optických přístrojů

/1

kapalinový klín způsobuje chromatickou vadu, ale
laserové přístroje tento nedostatek nemají.
Další zvláštnoRtí laserových přístrojů je možnost

vytvoření speciálního optického systému, který sta-
bilizuje polohu středu svazku zbření. Dvoučlenný
teles!kopiciký systém navržený Vágnerem a dalšími
[3], splňující uvedenou podmíniku, pracuje násle-
dujícím Zpllsobem: laserový sVdzek se rozostří zá-
porným členem s v8lkou sférickou vadou a upraví
se kladným členem, aby byl rovnoběžný. Výsled-
kem interference sousedních zón se ve struktuře
svazku '/yr.váří obraz vn tvaru svítícího bodu (Ai-
ryové kroužky], kolem kterého jsou soustředěné
kroužky. Tento obraz je vytvoi'en optickým systé-
mem a proto fluktuace laserového záření zpilsobe-
né změnou režimu vyzařování nemají vliv na jeho
polohu v prostoru.

Na MIJGAiK Je vyvinut laserový provažovač s op-
tick~7m systémem pro vytvoření kruhové struktury
v příčném řezu svazku. Ten je doplněn originálním
kapalinovým kompenzátorem, který umožňuje zba-
vit se všech omezení spojených s indexem lomu ka-
palin [4].
Konstrukce kompenzátoru (obr. 4J se skládá

z nádobky s kapalinou a z dvoučlenného optického
systl:";mu ~ měnitelným zvět~ením. Při provažování
je povrch kapalin vodorovný a procházející svaz:ek
nemHní svoji polohu. Pro zjednodušení si činnost
kompenzátoru popíšeme tak, že si představíme
obrácený směr průchodu laserového svazku systé-
mem kompenzátoru (označeno > > J, než je tomu
ve skutečnosti (> J. Při náklonu' kompenzátoru svis-
lý laserov\' svazek vstupuje do optického systému
kompenzátoru pod úhlem ~ a vystupuje z něho pod
úhlem ~' = e.. r, kde r je zvětšení optického systé-
mu. Dále svazek dopadá na klín, vytvořený vodo-
rovným povrchem kapaliny a dnem nádobky kom-
penzátoru.
Velikost úhlové výchylky svazku, způsobené klí-

nem můžeme vyjádřit vzorcem:

ó je úhel výchylky svazku způsobené
klínem,
f) je úhel při vrcholu klínu,
n je index lomu klínu.

Protože úhel při vrcholu klínu e je rovný
úhlu e., tj. výchylce optické osy od svislice, pro
splnění podmínky kompenzace (tj. úhel mezi op-
tickou osou kompenzútoru a laserovým svazkem
se musí rovnat nule) je nezbytu8 splnění násle-
dujícího:

e.' = e. (n - 1]

nebo e. r = e. (n - 1J

odkud r = n - 1.

Z uvedeného vyplývá, ~e podmínka kompenzace
mllže být splněna změnou zvětŘení optického sy-
stemu na základě indexu lomu kapaliny v nádobce
kompenzátoru.
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Je nutnÁ podatlmout, že pro stabiIizoci směru
svazku do zenitu a do nadiru má zvětšení optic-
kého systému ruzná znaménka - pro zenit - mi-
nus, tj. systém typu Keplera, pro nadir- plus, tj.
systém typu Galileia.

Na základě popsaného kompenzátoru je v Mll-
GAiK rozpracován laserový provažovač typu "ze-
nit -- nadir". Na obr. 5 je jeho úplné optické sché-
ma (zenitového přístroje]. Přístroj se skládá z la-
seru (1]. optIckého systému vytvářejícího kruho
vou strukturu laseruvélw svazku (2]. nádobky
kompenzátoru s kapalillllu (3], optického systému
kompenzátoru s měnitelným zvětšením (4].

Konstrukce přístroje je složena ze tří lehce roz-
pojitelných částí: optického systému s kompenzá-
torem, laseru a podložky (obr. 61. Zenitové a na-
dirové přístroje se skládají převážně ze standard-
ních, unifikovaných součástek a prvků, které mají
stejné spojovací prvky pro upevnění do podložky
a spojení s laserem. Proto změna promítání ze ze-
nitu do nadiru se provádí jednoduchou výměnou
optické části.
Zenitový přístroj je vybaven vodorovným lim-

bem, osovým systémem a zařízením pro upevnění
pentagonálního hranolu, které dovoluje snadnou
změnu přístroje na nivelační a jeho využití pro
výškové vytyčovací práce.
Základní technické charakteristiky přístroje:

chyba v urovnání laserového svazku do svisli-
ce musí být menší než 2",
rozsah práce kompenzátoru do 2 o,
dosah přístroje 5-100 m i více v závislosti
na vnějších podmínkách.

Justáž přístroje má něl<teré zvláštnosti spojené
s tím, že je zabezpečena možnost snadné změny
koeficientu kompenzace. To umožňuje používat
různé kapaliny v nádobkách kompenzátoru v zá-
vislosti na vnějších podmínkách - rozsahu pra-
covních teplot, vlivu vibrací apod.
Justáž optického systému kompenzátoru je ná-

sledující: na vzdálenosti minimálně 5 m od přístro-
je se umístí značka s křížem a lupou. Posunem pří-
stroje se ztotožní střed soustředných kroužku s kříž·
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kem na značce. Dále pomocí sta věcích šroubů pr!-
stroj nakloníme o úhel (určitý). Jestliže se při tom
střed svazku vychýlí od křížku značky, pak změ-
nou vzdálenosti mezi čočkami (5) a (6) obr. 5 vra-
címe zobrazení středu svazku na křížek značky.
Dále změnou polohy celého systému se upraví di-
vergence laserového záření. Urovnání svazku do
svislice se provádí posunu tím čočlky (7) ve dvou
vzájemně kolmých směrech pomocí justážních
šroubů, při otáčení celé horní části přístroje oko-
lo svislé osy o 180°.
Uvedený kompenzátor doplněný optickým systé-

mem, který vytváří požadovanou strukturu lasero-
vé stopy, jsou prakticky základním modulem. Při
použití speciálních nástavců se značně rozšiřují
funkční možnosti přístroje: je možné provádět ni-
velaci, vytvářet opěrné směry s určeným sklonem,
provádět kontrolu rovinnosti a souososti apod.

[I] JAMBAJEV, CH. K.: Geodezičeskij kontrol prjamoli-
nejnosti i soosnosti v strojitelstve. Nedra, Moskva
1986.

[2] VASIUTlNSKIJ, I. Ju. - RJAZANCEV, G. Je. - JAM-
BAJEV, CH. K.: Geodezičeskie pribori pri stroitelno-
-montažnych rabotach. Nedra, Moskva 1982.

[3] VÁGNER, Je. T.: Lazery v samoletostrojenii. Mašino-
strojenie. Moskva 1982.

[4] A. O. SSSR Č. 1302142.

Přeložil:
Ing. Karel Vach,

katedra speciální geodézie
FSv ČVUT v Praze

Ing. Ivo Hauf,
Geodézie, n. p., Praha

V současné době dochází k náhradě optických ta-
chymetrťi za elektrooptické. Mezi uživateli je však
stále dosti redukčních tachymetrů Zeiss BRT 006.
Vzhledem k tomu, že se tyto přístroje již nevyrá-
bějí, je jejich servis omezen; a protože se jedná
většinou o star;í přístroje, je omezena i jejich
funkčnost.
Autor se však nenechal odradit a zkusil sám pro-

vést údržbu i jusláž přístroje. Veškeré práce byly
provedeny s dostupným vybavením v kanceláři či
v poli.
Protože se jedná o přístroje již nevyráběné, je

možno předpokládat, Žé většina uživatelů nemá
k dispozici návod k použití přístroje, který obsa-
huje též údaje o (ldržbě a rektifikaci. Je proto
vhodné zopakovat základní pravidla rektiťikace.

2. Rektifikace přístroje

Je třeba upózornit, že rektifikaci přístroje je nutno
provádět po ukončeni údržby v tomto pořadí.

2.1 Hor i z o nt a cep ř í str o j e are k t i f i-
kace alhidádové libely

Trubková libela na alhidáně se otočí do směru
rovnoběžného se dvěma stavěcími šrouby a jimi se
urovná.. Pak se otočí alhidDdou o 100 gon a libela
se dorovná tretím stavěcím šrouhem. Alhidáda se
otočí o 2nD gon a jestliže bublina líbely vyběhne,
odstraní se její výběh z poloviny stavěcím šrou-
bem, z poloviny rekiifH;ačními šrouhky trubicové
líbely. Uvedený postup se několikrát opakuje. Po
dol,Dnalé rek! ifikaci trubkové Hbely se provede
rektifikace krahicové libely příslušnými sroubky.
Malý zbytkový výběh krilhicové líbely není třeba
odstranit úplně.

2.2 Rek t i f i k a c e z á m ě r n é pří m k y

Je rozdělena na dvě části- zjištěni a odstranění
kolimační a ill1dexové chyby.
Před rektifikací se posuvný hranol nastaví vlevo

na doraz a orlšroubuje se krytka 1 reUlfikačních
šruubků 2 a 3 delícího hranolll za okulárem (obe.
1).

2.2.1 Zjištění a odstrnnění kolimační chyby

Kolimační chyba je Zpllsobena nekolmosti záměrné
pťímky k točné ose da lekohlédu. Při vodorovné zá-
méře se zacílí na jilsný, dostatečně vzdálený hod
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a přečte se údaj vodorovného kruhu (ol). Po pro-
ložení dalekohledu se znova zacílí na zvolený bod
a opět se přečte vodorovný kruh (02). RoZdíl obou
čtení, zmenšený o 200 gon, je dvojnásobkem koli-
mační chyby. Točítkem šroubu jemné ustanovky se
nastaví na vodorovném kruhu čtení opravené o vliv
kolimační chyby. Záměrná pi'ím ka ale pak budu
cílit mimo zvclený 'Jod. Vodorovnými šroubky rek-
tifikace 2 (obr. 1) se posune dělící hranol tak, aby
střed záměrného ubrazce se ztotožnil s ol;razem cí-
le.

2.2.2. Zjištění a odstranění indexové chyby

Určí se zenitový úhel výrazného cíle v obou polo-
hách dalekohlEdu. Součet čtení z obou poloh dale·
kohledu by měl při nulové indexové chybě dávat
400 gon. Odchylka od této hodnoty je dvojnásob-
kem indexové chyby. Dalekohled se nejprve prolo·
ží do prvé polohy a točítkem jemné vertikální usta-
novky se nastaví správné čtení zenitového úhlu.
Přesné nastavení cíle na vodorovné vlákno záměr-
ného obrazce se provede svislými rektifikačními
šroubky 3 (obr. 1) dělícího hranolu.

Oba ·postupy se dle potřeby několikrát opakují.
Po ukončení rektifikace se krytka 1 opět našrou-
buje.

3.1 U s P I' á vně se ř í z e n é h o pří str o j e
m á být s o u č t o v á k o n s t a n t a l' o v-
na nule

Do vzdálenosti 3 až 5 In od přístroje se postaví
terč. Po odstranění výškové paralaxy se pf! zapnu-
tém redukčním zařízení"Mit" určí jeho vodorovná
vzdálenost a porovná se s délkou přístoj-terč,
přímo změřenou pásmem. Rozdíl obou délek je
způsoben z převážné části nenulovou součtovou
konstantou. Tato součtová konstanta se zavede ja-
ko oprava měřené délky nebo se provede rektifika-
ce čtecího indexu pohyblivého hranolu. Povolí se
dva šroubky upevňující index k hranolu a index
se nastaví na správnou hodnotu. Opravné šroubky
se opatrně dotáhnou, ověří se nastavení indexu a
případně se celý postup zopakuje.

3.2 Nás o b n á k o n s t a n tam á být l' o v-
na 200

Rektifikace i ověření se provede proměřením zná-
mé vzdálenosti při zapnutém redukčním zařízení.
Do vzdálenosti asi 50 m od přístroje se umístí terč
a jeho vzdálenost od přístroje se určí komparova-
ným pásmem. Po odstranění výškové paralaxy se
určí měřená vzdálenost několikerou koincidencí.
Vzniklý rozdíl - mezi délkou přímo měřenou a ur-
čenou dálkoměrem - je způsoben chybou v ná-
sobné konstantě. Povolená nejistota je dána výrob·
cem 0,06 % měřené délky. Chyba se odstraní ná-
sledovně: šroubovákem se povolí zajišťovací šroub
4 I obr. 2) il posuvný hranol se nastaví na správné
čtení vzdálenosti. Koincidence obrazů se obnoví
rektifikačním šroubem 5. Pak se zajišťovací šroub
4 utáhne a provede se kontrola několikanásobnou

koincidencí. Po opravě násobné konstanty je tře-
ba opětovně přezkoušet hodnotu součtové konstan-
ty, jak je uvedeno v 3.l.

Tolik tovární návod [1]. Skutečnost je však
u starších přístrojll poněkud jiná. Začneme údrž-
bou.

Výrobce předpokládá od uživatele pouze mazání
svislého čepu a otírání prachu a vnější čištění opti·
ky. Všechnu další údržbu má provádět mechanická
dílná nebo výrobní závod.

4.1 M a z á n í

4.1.1. Svislý čep přístroje je přístupný po vyšroubo-
vání pěti označených šroubů ze spodu alhidády.
Mažeme originálním olejem, popř. filtrovaným ole-
jem pro šicí stroje (přes filtrační papír). Je nutno
dávat pozor na případné znečištění vodorovného
kruhu olejem. Znečištění se odstraní etherem.

4.1.2 Hrubé ustanovky ljejich tRhla) jsou přípustné
po vyšroubování vždy čtyř šroubků na osazení
točítka. Táhla mají zásobu tuku. Je-li ztuhlý,je
možno kápnout trochu oleje, popř. doplnit vazelinu.
4.1.3 Ve svislém směru se rameno otáčí na velkém
kuličkovém ložisku, zakrytém proti vnikání prachu
a vlhkosti. Protože ložisko je v blízkosti optických
částí přístroje, bývá téměř suché a po delší do-
bě je otáčení ztíženo .. Pro zmírnění tření je vhodné
kápnout několik kapek oleje do mezery mezi pev-
nou a otáčivou částí ramene. Poté přístroj nakhr
níme na okulár a protáčíme. Zlepšení chodu se
projeví již po několika protočeních.

4.1.4 Další chybou v údržbě, která má vliv na měře-
né hodnoty, je zanedbané mazání pohyblivého hra-
nolu. Jeho jezdec má celkem šest stavěcích rektifi·
kačních šroubů (výrobcem zajištěných), které ma-
jí v sobě kožené dorazy. Tím, že nejsou mazány
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olejem, nejen, že je jezdec těžko pohyblivý, ale
co je horší, kůže se obrušuje a tím se mění i hod-
noty měřených zenitových úhlů. Jezdec se vysune
z ramene přístroje po vyšroubování dvou šroubů za-
rážky v zářezu ramene.

U přístrojů, které jsou dlouho v používání, do-
chází často k prokluzování točítka pohyblivého
hranolu. Prokluzování je způsobeno tím, že guma
ramene je nejen obroušená, ale i mastná a tvrdá.
I tuto závadu je možno odstranit. Gumový pásek
se vyčistí, odmastí a v delším časovém intervalu
přetře glycerinem. Guma se vyčistí a změkčí. Osa-
zení točitek je nastavitelné v malých mezích
v oválných otvorech pod šrouby, které drží přírubu
na jezdci. Jsou přístupné otvorem v točítku jezdce.

4.2 P o o toč e n á o b jím k a o k u 1á r u a d ě-
licího hranolu

Velice závažnou a nenápadnou chybou je pootoče-
ná objímka 6 okuláru a dělicího hranolu. Jestliže
není systém zaostření souosý s dělícím hranolem
a okulárem, není možno odstranit indexovou chybu,
při volném přitažení pak i chybu kolimační. U pří-
stroje, který měl autor k dispozici, byla právě ta·
tu vůle, resp. pootočení, příčinou chyb při měření.
Objímka dělícího hranolu a okuláru 6 je přišrou-
bována dvěma šrouby 7 k tělesu dalekohledu (obr.
1) a zajištěna červíky 8. Protože konstrukce pří-
stroje si přimu říká o uchopení přístroje za rame-
no a tuto objímku, dochází často k uvolnění šroubů
a k pootočení, jak se stalu autorovi.

Odstranění této chyby není obtížné, ale je nároč-
né na přesné nastavení a trpělivost. Je nutné od-
montovat pevný hranol 9 i jeho kryt, který drží
většinou dva šrouby. Tím se poruší poloha hranolu
pro měření délek. K novému nastavení není nutné
speciální zařízení. Postup je následující. Odmon-
tuje se kryt a pevný hrano!. Jezdec s hranolem se
vysune z dálkoměrného ramene. Vyšroubuje se
krytka 1 rektífikačních šroubů dělícího hranolu a
dělící hranol se vertikálními šrouby 3 uvede do

střední polohy. Stroj se urovná, a to velice přesně
podle trubkové libely. Tím, že jsme odstranili pev-
ný hranol 9, jsme získali normální dalekohled, do
kterého se díváme ze strany přes dělicí hrano!.
Zacílíme na světlý terč ve vzdálenosti asi 60 m
v prvé poloze dalekohledu a dle hrany dělícího hra-
nolu si na terči vyznačíme vodorovnou rysku. To-
též provedeme v druhé poloze. Tím získáme dvě
rysky. Určíme polovinu jejich vzdálenosti a na-
kreslíme na terči rysku, na kterou by se měl, při
správné poloze objímky 6, promítat obraz hrany
dělícího hranolu. Rameno otočíme do prvé polohy,
nastavíme pohybem objímky 6 hranu dělícího hra-
nolu na rysku a přitáhneme šrouby 7. Lehce při-
táhneme červíky 8. Otočíme do druhé polohy. Obraz
hrany by měl být na námi určené rysce, ale asi na-
poprvé nebude. Nakreslíme tedy novou rysku, vzdá-
lenost rozpůlíme a celý postup opakujeme tak dlou-
ho, až nám hrana dělícího hranolu kryje rysku na
terči v obou polohách dalekohledu. Poté dotáhne-
me šrouby 7 a červíky 8. Provedeme kontrolu. Ma-
lý rozdíl v nastavení se odstraní při odstraňování
indexové chyby. Našroubujerne zpět krytku 1.

Na stroji však není pevný hrano!. Musíme jej pro-
to lehce přišroubovat třemi šrouby 10 (obr. 2].
Umístění do správné polohy (dle dálko měrného
úhlu] provedeme následovně. Do známé vzdále-
nosti do 60 m umístíme terč a při zařazeném re-
dukčním zařízení "Mit" nastavíme posuvný hranol
na tuto známou délku. Při pohledu do okuláru vi-
díme, že obraz není koincidován. Koincidenci pro-
vedeme posunem pevného hranolu. Je vhodné to-
to provádět na základně rozměřené po 10 metrech,
neboť je možno ihned provést kontrolu funkce dál-
koměn,l v celém rozsahu ramene. Jestliže jsou čte-
ní délek rúzná od rozměřených do 30 cm, hranol
dotáhneme a nasadíme kryt. Musíme dát pozor na
to, aby ozubení šroubu výškové paralaxy 11 do se-
be zapadlo. Uvedené chyby v délce se odstraní
rektifikací násobné konstanty. Tím jsou hrubé
opravy a mazání skončeny a je možno přistoupit
k celkové rektifikaci dle továrního návodu.

Délka v metrech Délka d určená dálkoměrem a jeji oprava e

, 1. měřeni

I
2. měřeni I 3. měřeni

I
4. měřeni

l'ozměi-ená měřená
1 I 1 I Id e d e d e d "

5,05 5,00 5,07 7 5,10 10 5,15 15 5,05 5
10,05 10,00 10,07 7 10,08 8 10,15 15 10,04 4
20,05 20,00 20,05 5 20,08 8 20,18 18 20,02 2
30,05 30,00 30,00 O 30,04 4 30,20 20 30,08 8
40,05 40,00 39,95 - 5 40,10 10 40,17 17 40,08 8
50,05

I
50,00 49,97 - 3 50,10 10 50,20 20 50,10 10

60,05 60,00 59,96 -4 60,12 12 60,15 15 60,10 10
70,05 70,00 69,62 -38 69,98 -2 70,08 8 70,05 5
80,05 80,00 79,67 -33 80,10 10 80,02 2 79,92 - 8
90,05 90,00 89,60 -40 90,12 12 90,05 5 89,94 -6

100,05 100,00 99,47 -53 100,02 2 100,05 5 99,93 -7
110,05 110,00 109,52 -48 110,04 4 110,02 2 110,00 O
120,05 120,00 119,53 -47 120,04 4 120,00 O 119,90 -10

průměrná odchylka -19 7 11 2

Poznámka.
Tučné hodnoty odchylek značí délku, na které byla rektifikována násobná konstanta.
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4.3 Z á vad a při vod o l' o v n é z á měř e

U stroje, který má autor k dispozici, se vyskytla
ještě jedna závada, k,terá vznikla asi při montáži
v dílně. Při vodorovné záměře dalekohledu neuka-
zoval výškový kruh čtení 100 gon. Přišlo se na tf)
tak, že při měření výškopisu, při téměř vodorovné
záměře, vycházelo převýšení s opačným znamén-
kem, než byl spád terénu a při prováděné kontro-
le mezi pevnými body nevyšlo převýšení. Bylo pro-
to nutno určit správnou polohu vertikálního kruhu.
Byl použit postup podle [2].

Na stativu se provedla přesná horizontace stro-
je. Vedle tachymetru se urovnal na druhý stativ
teodolit, a to tak, aby osy teodolitu a tachymetru
byly přibližně ve stejné výšce. Stačí přesnost do
3 cm.

Dalekohledem teodolitu se pokud možno pod vo-
dorovnou zacílí na dobře viditelný cíl ve vzdále-
nost nejméně 400 m. Odečte se zenitový úhel Zth.

Na tentýž bod se zacílí tachymetrem a odečte se
zenitový úhel Zd. Poloha výškového kruhu se určí
ze vztahu

Tímto postupem byla u přístroje určena chyba
- 13c při vodorovné záměře. Proto je možno uva-
žovat o tom, že tato chyba musí být zpil.sobena ne-
jen osazením svislého kruhu, ale i zbroušením ko-
žených dorazil. jezdce pohyblivého hranolu.

Autor provedl veškeré rektifikace uvedené v té-
to stati a docílil těchto výsledkil.:

kolimační chyba + 2C

indexo~á chyba +2c•

Při výpočtu výšek je nutno uvažovat pro vodo-
rovnou záměru úhel 100,13 gon. Při zavedení této
hodnoty do výpočtu Výšek v tachymetrickém pořadu
se chyba v uzávěru snížila na 3-5 cm v pořadu
dlouhém 600 m, tj. na přesnost technické nivelace.

5. Zvětšení dosahu přístroje BRT 006

Kontrolu a rektifikaci součtové i násobné konstan-
ty doporučuje výrobce provádět na délku 60 m.
Ovšem při měření se tato délka může až 3X zvět-
šit, tj. na maximální dosah stroje 180 m.
Je proto vhodné provést rektifikaci násobné kon-

stanty v celém používaném rozsahu stroje. Autor
provedl rektifikaci na základně dlouhé 120 m, ne-
boť používá terč vlastní konstrukce. Jeho dosah je
totiž 120 m. Rektifikace byla provedena následov-
ně:

a) rektifikace součtové konstanty dle návodu vý-
robce,

b) rektifikace násobné konstanty dle dále uvede·
ného postupu.

Od stanoviska stroje byla ve vodorovném terénu
rozměřena základna komparovaným pásmem. Ve
vzdálenostech 5,05 m, 10,05, 20,05 a dále do 120,05 m
byly stabilizovány body základny nástřelnými hře-
by. Uvedená hodnota 5 cm je konstanta odsazení
továrního i autorova terče od osy výtyčky. Uvede-
nou základnu proměříme opticky při zapnutém re-
dukčním zařízení. Vypočteme rozdíly má býti -
jest. Ve vzdáleností, ve které je vypočtená odchyl-
ka největší, umístíme terč a provedeme nové na-
stavení násobné konstanty. Pro každé měření určí-
me pril.měrnou odchylku. Celý postup opakujeme
i několikrát s cílem získat co nejmenší pril.měrnou
odchylku. Celý postup zachycuje uvedená tab. Č. 1.
Výsledné hodnoty vyneseme do grafu ve vhod-

ném měřítku a doplníme opravy v centimetrech.
Získáme tlm přesný graf oprav (obr. 3) pro měře-
né délky v celém rozsahu stroje a příslušného ter-
če. Pro měření bez terče, popřípadě jen
na výtyčku, musíme délky zvětšit o 5 cm.
Protože autor neměl kompletní vybavení přístro-

je, tj. k soupravě dvou latí 180 m i 90 m terč, na-
vrhl a vyrobil lehký terč na výtyčku s dosahem
120 m.
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Konstrukce terče vychází rozměrově z latě 180 m
a zachovává její hodnoty (obr. 4), tj. 8,50 a
147,5 mm. Při vzdálenostech větších než 60 m se
na pllVodní lati hůře nastavovala hrana dělícího
hranolu na určení zenitového úhlu. Proto byl na·
vržen Jiný tvar rysek na vzdálenost 120 m (obr. 4).

K samotné konstrukci (obr. 5).

Nosná deska z vodostálé překližky tloušťky 3 až
5 mm je vyztužena lištou 35 X 15 mm. Objímka
třmene je zhotovena z pásku plechu tI. 0,5 mm, ší-
ře 35 mm. Její poloha na výtyčce se zajišťuje po-
mocí šroubu M5 s křídlovou matkou. Délka pásku
není udána, protože dle použitého materiálu je nut-
no upravit délku držáku na konstantu 50 mm me·
zi lícem terče a osou výtyčky.

Terč je narýsován na kvalitním (křídovém) papí-
ru a nalepen po sestavení na nosnou desku. Po
proschnutí se terč přestříká bezbarvým nitrola-
kem.

Po doplnění výtyčky příložnou libelou tak získá-
me velice lehkou, přenosnou a málo místa zabíra-
jící lať s optimálním dosahem. Rozměrové odchyl-
ky od daných konstant vzniklých při stavbě se od-
straní při komparaci na základně, jak bylo uvede-
no výše.

Tento článek měl ukázat, že je možné i při jedno-
duchém vybavení udržovat a seřizovat, popř. i do-
plňovat uvedený přístroj tak, že hodnoty dosaho-
vané při jeho dalším použití jsou v továrních hod-
notách použitelnosti.
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z DEJfN GEODÉZIE'A KARTOGRAFIE

Mapové dielo Klaudia Ptolemaia
a Slovensko

Staré mapové diela majú mimoriadnu hodnotu i pre
štúdium dejín. Možno z nich čítať mnohé histo-
rické skutočnosti, lebo zobrazujú stav, ktorý sa
viazal k dobám uplynulým, obyčajne k dobe svoj.
ho vzniku.

Staré mapy, ktoré sa viažu na územie Slovénska
spracoval PhDr. Ján Purgina v [1 J. Poctra tejto
publikácie najpopulárnejším mapovým dielom vo
včasnom stredoveku bolo 8-dielne geograficko-lkar-
tografic!ké dielo Geografia Klaudia Ptolemaia (87
až 150 nášho letopočtu J. Toto dielo sa nám v ori-
ginále nezachovalo, zachovali sa všalk prepisy
a pr~klady spolu s mapovými časťami. Jeden z via-
cerých preikladov spracovaný Jakobom Angelom
v roku 1490 patrí k prvotlačiam a je uložený medzi
inkunábulami Knižnice Univerzity Komenského
v Bratislave [2J.

Dlelo K. Ptolemaia je svojim rozsahom mimoriad-
ne. Spracoval mapu celého vtedy známeho sveta,
t. j. mapu rímskej ríše a k hraniciam ríše prHah.
lých krajín. Zaoberal sa otázkami kartograf'ického
zobrazenia. Pre mapu sveta zostrojil kužerovú pro-
jekciu a v sústave rovnobežiek a poludníkov zob-
razil povrch zemský tak, aby skreslenia boli re-
dukované na minimum. Pre podrobné mapy použil
valcovú projekci u vypracovanú Marinusom z Tyro-
su [3J.

Z aspektu súčasnosti možno geograficko-karto-
grafické dielo Ptolemaiovo nazvať číselnou mapou,
pretože polohu všetkých sídiel, hlavné body prie.
behu vodných tokov, pohorí a ohraničeni a území
osídlených jednotlivými etnickými skupinami vy-
jadril "zemepisnými súradnicami" (svojho systé.
mu), t. j. zemepisnou šírkou a držkou. Táto sku-
točnosť umožňuje konštruovať mapy jednotlivých
územných celkov podla údajov Geografie, načo au·
tor podáva i návod a vysvetlenie. Jeho Geografia
obsahuje súradnice súboru 8000 bodov, z toho 400
určených astronomicky.

Popisy a súradnice mapových prvkov Rétie, Vin-
delície, Norika, Panónie superior, Panóruie inferior,
Germánie a územia Jazygov sa nachádzajú v 2. die.
le Geografie. Posledný, osmy diel obsahuje rozbor
a zhodnotenie celého mapového diela, jeho cha-
rakteristiku ako I redakčné pokyny na tvorbu 26
mapových listov zobrazujúcich celý vtedy známy
svet. Z 26 mapových listov 10 prlpadá na Európu,
12 na Áziu a 4 na Afriku.

V otázke zostavenia celého geograficko-karto-
grafického diela a jeho autorstva pretrvávajú ne-
jasnosti. Nevieme, či Ptolemaios k svojmu velkole.
pému dielu vypracoval i mapy. Ďalej nie je isté, či
celá Geografia je dielom jedného autora, či medzi

'ng. Ján Hurník.
Slovenský úrad geodé:z:ie a kartografle

52 ručne vyhotovenými kópiami, z ktorých 16 ob-
sahuje i mapy, sa nenachádza i originál. Tieto otáz-
ky sú o to naliehavejšie, že dielo obsahuje proti-
rečiace si údaje, vyskytujú sa nesúlady medzi tex-
tovými a mapovými časťami, nepresnosti v súrad-
nicových údajoch v názvosloví a pod.

Značné názorové rozdiely na obsah a sposob
spracov8lIlia Ptolemaiovej Geografie a na jej cel-
kovú hodnotu bude možné odstrániť len po sta-
rostlivom rozbore celého diela, ako zo stránky
geograf'icko-kartografickej, tak i lingvistickej, šta-
tistickej a pod.

Celkové posúdenie kartografickej kvality Ptole-
maiovej Geografie, najma presnosti súradnic, bu-
de zrejmejšie zo stručného opisu sposobu zberu in-
formácií. Pokial priznáme hodnovernosť konštato-
vaniu, že z 8000 podrobných bodov (najma· sídiel)
pre 400 bodov boli ich súradnice určené astro-
nomicky, ostáva otázkou ako boli určované zeme-
pisné držky a ktoré body boli astronomicky ur-
čené.

Ako autor v prvom diele uvádza, informácie
o jednotlivých krajinách získaval najm!i od kup-
cova iných cestovatelov, a to vo forme údajov
o cestovných vzdialenostiiach medzi jednotlivými
sídlami. Tieto informácie boli nepresné, najm!i
z oblastí, kde cesty netvorili priame spojnice sídiel,
boli zakrivené a prechádzali členitým terénom. Ne-
presnosti muselii vznik ať i v prípadoch, kde údaje
o sídlach boli dodatočne doplňované, čím boli sú-
radnicové vazby narušované. I prevody cudzoja.
zyčného názvoslovia z gréčtiny do latinčiny museli
byť zdrojom nepresností. V názvoch sídiel sa vy-
skytuje častá variabilita.

Zobrazenie uvedetných sídiel na Dunaji v Ptole-
maiovej mape, resp. v GeografU uvedené ich ze-
mepisné súradnice, predstavujú prvú prekážku pri
ident1fikácl1 sídiel na našom území. V súradniciach
sídiel ležiacich na Dunaji - hranici, ako i sídiel
v prHahlej Panón1i superior a Panónii inferior sa
vyskytujú hrubé nepresnosti.

Ako uvádza J. Purgina v [lJ "bol Ptolemaios po-
vodcom zákresu Dunaja bez 90.stupňového ohybu
pri Vacove a druhého ohybu pri Vukovari pred
Fruškou Gorou. Jeho Dunaj má iba mierne ohyby,
teda nie také aké v skutočnosti sÚ. Ptolemaiov
vplyv sa ulkázal bezdovodne silný, lebo okrem vý-
nimiek bol Dunaj zakreslený bez typických ohybov
takmer v celom období kartografického stredo.
veku".

Dosledkom silnej Ptolemaiovej autority je i dal-
šia skutočnosť, že v mapových dielach ako je La-
zarova Tabula Hungarie z roku 1528, Laziovo Reg-
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ni Hungarie descriptio z roku 1556 alebo Miillero-
va mapa Uhorska z rolm 1709 sa zobrazJUje územie
Slovenska vo vzťahu k Dunaju medzi Budapešťou
a Bratislavou silne stočelllé severným smerom.
Bardejov je napr. zobrazený severne od BudapeštI.

Poloha jednotlivých sídiel je PtolemaiovýÍni ze-
mepisnými súradnicami udávaná celými stupňami
a minútami ('I. spravidla v intervale po 15' (vý.
nimočne 10'). Vo vzťahu k vzdialenosti medzi
Aquincom a Kelemantiou to ,predstavuje cca 10 km,
teda 1 stupeň je cca 40 km. 10 km je potom i pres-
nosť vyjadrenia polohy sídie!. Podfa Ptolemaiovej
Geografie a mapového zobrazeni a ležia na sever
od rímSkej hranice v priestore medzi Carnuntom
a Aquincom tieto sídla: Kelemantia (ktorej poloha
je známa), Andvantium, a potom sídla ležiace zrej-
me na severovýchodnej cestnej trase Singone, Arsi·
cua, Parienna, Setuia, Asanka, severozápadne od
sídla Arsicua je situované Eburum. Ďalej je
Carrodunum, trojica sídiel Arsonium, Leukaristos
a Budorigum a severnejšie cestná trasa Calisia, Se-
tidana, Ascancalis a Scurgum. V západnej časti
Slovenska je zretelná cestná trasa Eburodunum,
Felikia, Meliodunum, Strevinta a Casurgis. Východ-
ne od Casurgis sa podla Ptolemaia nachádza Eu-
dorgis. Z pohorí sú spomenuté Carpatus mons,
Sarmatica montes, AsC'iburgium mons, snáď sem
zasahuje tiež Sudeta Oré. Z kmeňov osídlených
v danom priestore sú uvedení Kvádi, Markomani,
Sudini, Bemi-maglna gens, Curiones, Marvingi a
Visburgii.

Pri pokuse o identifikáciu sídiel uvedených
v Ptolemaiovom diele a dotýkajúcich sa územia
Slovenska, treba brať do úvahy pochybnosti o kva.
lite tohoto diela, nepresnosti, neúplnosti i rozpor-
ností v jeho obsahu a kartografické nedostatky
v zohrazeuÍ územía. Ďalšou skutočnosťou je, že
vazba starých sídiel na súčasný stav osídlenia
vzhladom na velký časový odstup, mnohé histo·
rické udalosti, ako s!ahovanie národov a ďalšie
obdobie hez písomných dokladov, je mimoriadne
obťažná. Možno predpokladať, že niektoré zo sta-
rovekých sídiel ostali po dobu skoro dvoch tisíc-
ročí osídlené, z mnohých ostali bezvýznamné obce
a po niektorých sa pozornosti hodné stopy neza-
chovali.

Pokus o identifikáciu starovekých sídiel územia
Slovenska kartografickou cestou sa opieral o na-
sledujúce úvahy a tento postup:

Za predpokladu, že I-stupeň Ptolemaiových ze·
mepisných súradnic predstavuje vzdialenosť cca
40 km, potom v mierke 1:1500000 by zobrazenie
územia mala byť vztiahnuté na štvorcovú sieť
(3-centimetrovú). Vynesenie polohy jednotlivých
starovekých sidiel podla súradnic do štvorcovej
siete predstavuje rekonštrukciu Ptolemaiovej mapy
prakticky podfa jeho návodu a redakčných poky-
nov. Takto vyhotovenú mapu obsahujúcu štvorco·
vú súradnicovú sieť a polohu sidiel možno potom
napr. pomocou pI1iesvitky porovnať s mapou CSSR
v mierke 1:1500000. Je potrebné pritom zohlad·
niť miestne deformácie v lokalizácli, v polohe jed·

notlivých bod ov - sidiel, va vzdialenosti a v sme-
rovej orientácii spojn1ic sidie!.

Z porovnania údajov Ptolemaiovej mapy (obr. 1)
s mapou ČSSR možno identifikovať tieto sidla:

a) trasa cesty vedúcej z Aquinca prípadne z Bri-
getia smerom na Spiš prechádzala cez Singo-
ne - dnešná Biňa na rielke Hran, Arsicua -
priestor Plášťovce - Medovarce, Parienna -
priestor Modrý Kameň - Vefký Krtíš - Plach-
tince, Setuia - Lučenec, Asanka - Rimavská
Sobota.

b) Poloha Carrodunum je ťažko indentifikovatelná
(Tisovec ?),

c) trasa z Gemera na Spiš zahrňovala:
Arsonium - Gemer, Leu1karistos - Levoča,
starý písomne doložený názov Lewka 1, Bu-
dorigum- Stará Eubovňa. Pri Leukariste a Bu-
dorigu je pohorie Asciburgium mons - Vysoké
Tatry,

d) osobitnú cestnú trasu tvorí:
Kalisia - Košice, Setidana - Prešov, Ascanca-
lis - Bardejov s ďalšou viízbou na Scurgum -
Nový S'!cz na území PI:R. Napojenie východo.
slovenských cestných ťahov smerom na juh do
územia Jazygov nie je z Ptolemaiovej mapy sle-
dovatelné.

e) Územia Slovenska sa dotýka úsek jantárovej
cesty z Carnunta k Baltickému moru, a to od
prechodu cez Dunaj po hranic u Slovenska s Mo-
ravou. Prechod cez Dunaj možno predpokladať
v Bratislave alebo v Devine. Ak Bratislavu sto-
tožníme s Eburodunom, ktoré ležalo v priesto-
re osídlenom Keltmi - Bemi-magnagens, s ďal-
ším údajom "Mineraferri" potom trasa Jantáro-
vej cesty prechádzala týmito sídlami:

Eburodunum - Bratislava, Felikia - Malacky,
Meliodunum - Šaštín (prechod cez rieku My.
javu), Streviinta - Skalica, Casurgis - Uherské
Hradiště.

jantárová cesta potom pokračuje cez Hegítma-
tiu - Přerov, Lugidunum - Opavu a Suzuda-
tu- ODoleJ
fl Alldvéllltíum ležiace na Žitnom ostrove možno

situovat do Bodze pri Čalove.
g) Severozápadne od Arsicua leží Eburum, pa-

dla kartografického spracovania ho možno sto-
tožniť so Starým Tekovom. Stranou Jantárovej
cesty ležlace Budorgls Je dnešlIý 'frencÍu.

Vzhfadom na odborný charakter časopisu je prí.
spevok k problematike Ptolemaiovej mapy zame-
raný len na geodeticko-kartografické otázky súvi-
siace s identifikáciou starovekých sidie!. Na túto
problematiku nadv8zujú ďalšie dókazové prvky,
dotýkajúce sa v širšom zmysle geografie a dejín
územia Slovenska, Ungvi~tického rozboru názvov
starovekých sidiel a pod., ktoré však presahujú rá-
mec odborného zamerania Geodetického a karto·
grafického obzoru.

1J 1::. V. Prikryl v knihe "vývoj mapového zobrazenia
Slovenska" (Bratislava, Veda 1977) str. 21 identífiku'
je Leukarlstos ako Trenčín.
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Záverom treba dodať, že obdobným sposobom
možno identifikovať i staroveké sidla Ptolemaiovej
mapy územia Českej socialistickej republiky.
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Konferencia
"Využitie mikroprocesorovej techniky
V geodézii a kartografii"
s medzinárodnou účasťou V Minsku

V 'dňoch 27.-29. 9. 1988 5a !konala v MinSku v zasa-
dacej sále Podniku č. 5 Hlavnej správy geodézie a kar-
tografie (HSGK) pri Sovieteminlstrov (SM) ZSSR vše-
zvlizová vedecko-technická konferencla s medzinárod-
nou účastou na tému "Využitie mikroprocesorovej
techniky v geodézii a kartografU". Konferencie sa
zúčastnilo 300 odborníkovo Z uvedeného počtu bol o 13
zástupcov z geodetiských služieb (GS) BeR, ČSSR, Ku-
by, 'MeR, NDR a PI:R. ČeskoslovenSkú [čs.) delegáciu
tvorili: Ing. Ondrej VojtiČko, CSc., zo Slovenského úra-
du geodézie a kartografie [SÚGK), Ing. Mladen Predný
z Geodézie, n. p., Bratislava, a Ing. Adolf Vjačka z Geo-
dézie, n. p., Opava [obr. 1).

Konferenciu otvoril ,pr,vný námestník náčelnika HSGK
pri SM ZSSR Ing. A. A. Dražnjuk,ktorý poukázal na
perspektivy využitia výpočtovej techniky v geodézii
a kartografii. Účastník ov konferencie potom na pode
Podniku č. 5 HSGK při SM ZSSR (Geodetický podnik
Minsk) privítal riaditeI podniku Ing. N. D. Avramenko.
Prítomný bol aj riaditel .technického odboru HSGKpri
SM ZSSR Ing. N. A. Brevnov a iní významní predstavi-
telia.

Na konferencii odznelo 51 príspevkov. Súčastou kon-
ferencie bola aj výstava prístrojovej techniky. Autor
totoho príspevku predniesol referát na tému "Vy-
užitie osobných 16-bitovýdh ,počítačov v rezorte
SÚGK" v ktorom poukázal na koncepčné nasadzovanie
výpočuovej teChniky v. rezorte SÚGK 'aozrejmil zámery
rezortu obsiahnuté v "Koncepci1 automatizácie rezortu
SÚGK na obdobie 1988-1995" z pohladu modelu dvoj-
stupňového nasadzovania výpočtovej techniky [centrum
- okres J. GS ČSSR bola ešte zastúpená referátom Ing.
A. Vjačku "Mikropočítače v rezorte Českého úřadu geo-
detického a kartografického [ČÚGK)", v ktorom opísal
využitie najrozšírenejšieho čs. mikropočítača PMD 85,
vrátane programového zabezpečenla úloh geodeticke]
praxe. Referát doplnil praktickými likážkami progra-
mov, ktoré predviedol na výstave, kde bol mikropočí-
tač PMD 85 inštalovaný.

Popis jednotlivých referátov je nad rámec tohoto
príspevku, preto poukážeme len na základné trendy
rozvoja v oblasti mikroprocesorovej techniky. Konfe-
rencia potvrdila, že:

využitie mikroprocesor ov v geodézii a kartografii
umožnilo rozšíriť funkčné možnosti geodetických
prístrojov, automatizovať proces merania i spraco-
vania prvotných údajov. Vličšina funkcií sa zabez-
pečuje programovacími metódami, čo umožňuje zní-
žiť počet elektronických uzlov, a tiež hmotnost a roz-
mery prístrojov. Z uvedených aspektov sa skúmajú

aj sovietské elektronické tachymetre TA 3, TA 3-M
a registrátor RIM-T,
zavedenie mikroprocesorov do geodetickej pra-
xe umožňuje vybudovat mobilné (automatické
systémy. Tleto systémy, ktoré sú umiestnené v do-
dávkových autách, predstavujú hardverovo-softvero-
vý komplex, v ktorom sú reaHzované nevyhnutné
funkcie pre realizáciu technologického procesu. Na
výstave bol predvedený systém ARM-GEO, t. j. pra-
covisko na spracovanie geodetických údajov na báze
lB-bitového osobného počítača SM 1810 sovietskej
výroby. U týchto systémov ide v podstate o techno·
logickú linku reprezentovanú elektronickým tachy-
metrom, registrátorom, osobným počítačom a karto-
metrom, takže priamo v teréne vykreslíme mapu, čo
má z hladiska kontroly výsledného diela značný
význam,
vo všetkých štátoch RVHP sa vyvíjajú systémy auto-
matizovaného spracovania geodetických údaj ov na
báze 16-bitových osobných počítačov kompatibilných
s IBM PC/XT a AT a rozvija sa interaktívna grafik"
na tvorbu máp,
velká pozornosť sa venuje aj technologickým otáz-
kam výstavby banky geodetických a kartografických
údajov, technológiam zberu a spracovania údaj ov
s využitím sovietskych lB-bitových osobných počíta-
čov, a v neposlednom rade aj budovaniu mestských
ínformačných systémov.

Z výsledkov prezentovaných na všezvazovej vedecko-
-technickej konferencii sú pre rezorty SÚGK, ČÚGK
a ostatné geodetické pracoviská v ČSSR zaujímavé
a využitelné najma:

programově produkty a technológie z MI:R a PI:R_
Z MI:R je to interaktívny automatizovaný systém fo-
togrametrického spracovania údajov na lB-bitových
osobných počítačoch typu IBM PC/AT. Z peR je to
hardverové il softverové prepojenie lB-bitových
osobných počít,ačdv typu IBM PC/XT a AT s kacto-
metrom KAR A2 používaným v rezortoch ČOGK
a SÚGK akresliacim stolom Digigraf,
sovietsky elektronický tachymeter TA 3-M s registrá-
torom RIM-T.

Okrem uvedeného elektronického tachymetra s re-
gistrátorom boli na výstave predstavené následujúce
systémy:

- čs. mikropočítač PMD-85,
-' fotogrametrický registrátor na báze 16-bitového

osobného počítač a sovietskej výroby SM 1810,
terénne mikroprocesorové registrátory pre niveláciu
RIM-N (výroba od roku 1988) a RIM-NV pre velmi
presnú niveláciu (výroba od roku 1989).

Pre čs, geodetov je z uvedených zariadení najzaují-
mavejší elektronický tachymeter TA 3-M s registrátorom
RIM-T, ktorý má tieto parametre:

hmotnosť 6,5 kg, dosah meranej dížky 3-5 km,
naplitie B V, spotreba energie 11 VA,
presnosť meranej dížky (5 mm+3 mm/km),
výstup údajov cez RS 232,
výstup vodorovnej dížky, šikmej dížky a prevýšenia.
elekronické meranie uhlov, čítanie na 100

,
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automatický index výškového kruhu,
displej s červenými svietiacimi diódami pre jeder..
údaj, výstup dalších údajov postupne podfa zada-
nia, alebo v automatizovanom slede,
doba merania dlžky 4-5 sekúnd,
možnosť automatického čfslovania bodov,
možnosť nastavovania korekcií,
prisposobený pre použitie v trojpodstavcovej súpra-
ve (priemer čapov je však odlišný od typu ZEISSJ,
možnosť automatickej registrácie údajov do záznam-
níka RIM-T.
Parametre terénneho záznamníka RIM-T:
kapacita pamate 32 KB, hmotnosť 3 kg,
dlžka číselného pola 8 'znakov,
doba uchovania informácie 750 hodín,
doba prevádzky bez výmeny ba'téríí 16 hodín,
pracuje pri teplotách od '-10°C do +45°C.

Elektronický tachymeter TA 3-M s registrátorom
RIM-T bol predvedený na výstave. V roku 1989 bude
vyrobenlí overovacia séria (5 kusov I a uskutočnia sa
štátne skúšky. Jeho sériová výroba ·má 'začať v roku
1990. Systém je vhodný pre mapovanie vo vefkých mier-
kach, ako prvok automatickej technologickej linky po-
zostávajúcej ešte z mikropočítača pre prvotné spraco-
vanie údajov, počítača a kresliaceho zariadenia, resp.
interaktívneho grafického systému.
Záverom možno konštatovať,že v oblasti výpočtovej

techniky konferencia potvrdila orientáciu na 16-bitové
osobné počítače kompatibilné s IBM PC (pre niektoré
grafické ,aplikácie 32-bitovéJ, ktoré predstavujú sveto-
vý trend a ktorého sa ,pridržiavajú aj ostatné GS so-
cialistických štátov.

Ing. Ondre; Vo;tičko, CSc.,
o SOGK

Czarnecki, K.: Fin de siécle ve Warszawe, s. 3-6.
Wyczalek, I.: Analytický stereokomparátor 1818 I!C64,
s.6-8.

Zrobek, R.: Výzkum realizace a rozvqje informačních
systémů o území (na příkladu ~anadyl. s. 8-11.

Dabrowski, A.: Informační systém .Intergraph, s. 12-13
Pachuta, St.: Profesionální specializace te'chniků-geode-
tů, s. 13-14.

Mroczek, S.: Zpracování magnetických map Polska na
základě zprůměrovaných plQšných dat, s. 22-23.

Welker, E.: Tvorba magnetických map na minipočítači
Schneider 6128, s, 23-24.
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16. zasedání stálé komise ICA
pro technologii výroby map

Ve dnech 27.-29. září 1988 se konalo v Balle na ostrově
Samsi<l (DánSko) 16. zasedání stálé komise ICA pro
te1chnologii výroby map. Jednání se za Čs, národní kar-
tografický komitét ČSVTS zúčastnil ing. Mil:{)slav Mik-
šovský, CSc., který zastává v období '1988-91 funkci
místopředsedy komise.

Zasedání zahájil předseda stálé komise Dr. Kjeld Bur-
mester (Dánsko), který seznámil přítomné se změnami
ve složení komise. Z členství byli uvolněni Dr. R. Pas,
quier (Francie), A. J. Kimerling [USAJ a J. S. Kers [Ni-
zozemsko J; na návrh národnich kartografických komité··
tů byli jmenováni novými členy komise G. Galindo [Fran-
cie), Oipl.-ing. H. Nowakowski [RakouskoJ a S. P. Wal-,
dorfová [USAJ. Zpráva předsedy komise 'se zaměřila na
plnění programů přijatých Valným shromážděním ICA
v r. 1987 v Morélii [Mexiko). Ke konci r. 1988 vyjde v na-
kladatelství Elselvier [pobočka ve V. Británii J publika-
ce "Kompendium kartografických tBchnik", která by-
la připravena 15člennným autorským kolektivem, jehož
členem byl i čs. národní zástupce ve stálé komisi; cena
1 výtisku bude asi 40,- GBP.

Pro období 1987-1991 byly do 'programu stálé komise
zahrnuty tyto hlavní úkoly:
1. Standardizace značení te,ohnologického sledu výrob-

ních operací při tvorbě map. '
V současné době je používána řada systémů [např. ve
Švýcarsku systém zavedený prof. Spiessem, ve Velké
Británii systém prof. Keatese a 'Dr. ShearBra, v NSR
systém W. Le'ibbranda, ve Švédsku systém Ch. Palma,
v Holandsku systém vyvinutý v 1. T. C. Enschede
apod.J. Cílem řešení je návrh nového systému, který
bude doporučen k používání ve členských zemích ICA.
Práce na programu bude řídit pracovní skupina v če-
le, s prof. A. Makowským [PLRJ.

2. Mapový desén v praxi
Cílem programu jB připravit a vydat publikaci, která
bude obsahovat ukázky topografických map různých
měřítek, zpracovávaných státními geodetickými a kar-
tografickými službami členských zemí ICA. Publikace
bude obsahovat výřezy topografických map nebo je-
jich ukázkových listů ve fo'rmá'tu B4 v měřítkách 1:10
tisíc až 1:250000. Práce' na 'programu bude řídit pra-
covní skupina v čele s J. CUI1ranem (KanadaJ.

3. vývoJ te,chnologie výroby map v letech 1987-91.
Cílem programu je shrnout p021natky z členských ze-
mí ICA v oblasti klasické i počítačové tvorbY map
a předložit souhrnnou zprávu ve formě publikace Val-
nému shromáždění ICA v r. 1991 v Bournemouth [V.
Británie J. Práce na programu bude řídit pracovní sku-
pina v čele s ing. M. Mikšovským, CSc. [ČSSRJ.

4. EUROTOP - 24jazyčný slovnik názvů topografických
objektů znázorňovaných na topngrafických mapách
vydávaných v evropských zemich.
V současné době je připravován k vydání první díl
6-7dilného slovníku, zahrnujici oblast hydrografie.
Práce na programu řídí E. Osáti (MLRJ.

V souvislosti s nadcházejícím 20. výročím vytvořeni
stálé komise: ICA pro technologii výroby map [1992J při-
jala komise záměr zpracovat puhlikaci o její historii a
výsledcích práce. O přípravu rukopisu byl požádán
ing. M. Mikšovský, CSc. [ČSSR), který je zakládajícím
členem stálé komise a aktivně v ní působil po celou do-
bu její existence.

Z odborných příspěvků přednesených na zasedání stá-
lé komise vzbudIl největší pozomost referát E. Harju
(FinskoJ o počítačovém zpracování nové mapy Finska
v měřítku 1:1,6 miL Databáze hydrografie, silniční a že-
lezniční sítě a hranic byla pořízena skenerováním mapy

1:1 mil. na zařízení Scitex 360. Databáze- sídel byla zís-
kána výpočtem z jejich zeměpisných souřadnic. Pro
zpracování databáze byl použit programový systém FIN-
GIS, aplikovaný na počítači VAX!VMS. Separace barev
a výplně ploch byly provedeny automatiwvaně s využi-
tím systému Scitex Image Processing. Databáze obsa-
huje i ve'škerý popis mapy; názvy sídel mají vlastní sou-
řadnice, které umožňují zajistit interaktivně jejich umís-
tění na mapě a jsou doplněny číselnými indikátory vy-
užitelnými pro generalizaci.

Při zpracování map s využitím techniky suchých ob-
tisků se osvědčuje nový systém ALFAC, vyvinutý v Bel-
gii. Přenosová vrstva u těchto obtisků je velmi slabá
a umožňuje dokonalý přenos obrazu smluvených zna-
ček.

V Norsku i v jiných zemích je vyuzlvano pro plošné
barvy výhradně negativní maskování a sloupávací vrst-
vy; přes negativní obraz plochy se kopíruje na filmu
negativní obraz sítě. Tato technika je podstatně produk-
tivnější než pozitivní maskování, odstraňuje' používání
chromovaných koloidů a umožňuje vyšší stabilizaci pro-
cesu zpracování plošných barev.

Firma Intergraph (USAJ připravuje zjednodušený typ
interakční grafické jednotky vybavené pouze jednou
obrazovkou. Pro řizení databází používá systém IGDSI
/DMRS, který od příštího roku má být nahrazen pruž-
nějším systémem T1GER.

ZRvěrem jednání bylo přijato svolat 17. zasedání stá-
lé komise ICA pro technologii výroby map na den 16.
srpna 1989 do Budapešti [MLR], kde se ve dnech 17. až
24. srpna 1989 bude. konat 14. mezinárodní kartografic-
ká konference ICA.

Ing. {Miroslav /Mikšouský, 'cSc.,
ředite:l GKP Praha, s. p.,

pověřený řízením

BolcsuOlgyi, Bán, M. - Tarr, 1.: Transformace státní
polohopisné sítě do jednotného systému socialistic-
kých stran, s. 1-4.

Orbán, A. - Bánli, F.: Vlastní výzkum 'přístrojové chy-
by velmi přesných kompenzátorových nivelačních při-
strojů způsobené magnetizmem, s. 5-11.

Apagyi, G. - Kenyeres, I.: Budování mapOVýCh archivů
pozemkových správ a podmínky pro využívání dat,
s. 11-14.

Citka, 1.: TvorlJa digitální zák]adní mapy z geodetických
dat v podniku BGTV, s. 14-21.

Rtacsuolgyi, F.: Projekt tvorby nové státní polohopisné
sítě IV. třídy, s. 21-29. '

Vargyai, 1.: Mapovaní polární metodou s využitím dlou-
hých stran, s. 30-32.

Engler, P.: Srovnávací analýza leteckých snímků růz-
ných typů získaných v různé době, s. 32-37.

Mllassin, Gy.: Hlediska evidence nemovitostí při tvorbě
základních geodetických map v jednotném státním
systému, s. 37-42.

Márton, M.: Glóbusy zhotovované v Kartografickém pod-
niku, s. 42-48.

Ra/lm, F.: Památný geodetický park na: náměstí Bosnyák,
s. 49-52.
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60 let Ing. Zdeňka Šimona, DrSc.

Zivotní jubileum 60 let zastihuje Ing. Zdeňka Šimona,
DrSc., vědeckého tajemníka Výzkumného ústavu geode-
tického, topografického a kartografického (VÚGTK),
v plné tvůrčí práci s hodnotnými výsledky pro naši spo-
lečnost.

Narodil se 5. 3. 1929 v Praze na Žižkově v rodině tis-
kárenského dělníka. Po absolvování Státního reálného
gymnázia v Praze-Zižkově v r. 1948, studoval obor ze-
měměřického inženýrství na ČVUT v Praze. Studium za-
končil v r. 1952 státní zkouškou s vyznamenáním.

Po skončení studia nastoupil do tehdejšího Geodetic-
kého a topografického ústavu v Praze do odělení gra-
vimetrie. Na tomto pracovišti setrval dvanáct let přeru-
šených jen vojenskou základní službou.

V tomto období získal široké zkušenosti z podrob-
ných gravimetrických měření, zkoušek gravimetrů, říze-
ní gravimetrických prací. Podílel se na projektu nového
měření gravimetrické sítě ČSSR a vedl měi'ení v základ-
ní gravimetrické síti a pro její zapojeni do mezinárodní
sítě. Podílel se na zakládání gravimetrické dokumenta-
ce. Toto období bylo- důležitou pi'ípravou pro pozdější
vědeckou tvůrčí práci Ing. Šimona, DrSc. Orientovalo
jeho teoretickou práci na zvýšení úrovně praktických
výsledků.

Do VÚGTK pi'išel Ing. Šimon, DrSc., v r. 1965. Hlavní
náplní jeho vědecké tvůrčí činnosti je instrumentální
gravimetrický výzkum, zejména cejchování gravimetrů
a vliv vnější teploty na měření s nimi. Dále se zabývá
výzkumem časových změn tíhového zrychlení, zejména
slapových. Na observatoři na Pecném vybudoval gravi-
metrickou laboratoi' a slapovou stanici, které jsou na
vysoké. světové úrovni. Jsou zároveň laboratoi'emi zai'a-
zenými do sítě mezinárodních laboratoi'í Komise aka-
demií věd socialistických států pro mnohostrannou spo-
lupráci na 'komplexním problému "Planetární geofyzikál-
ní výzkumy" (KAPGJ.

Výsledky vědecké tvůrčí činnosti Ing. Šimona, DrSc.,
mají široký ohlas u nás i v zahraničí. V současné době
je publikováno více než 70 jeho původních vědeckých
prací. Mezinárodním uznáním jeho práce jsou funkce
v Mezinárodní geodetické asociaci (IAG), kde je členem
komise V. - Zemské slapy a v KAPG, kde zastává funk-
ci vedoucího podprogramu II. - 5.3 Zemské slapy a zá-
stupce vedoucího programu II-5 Systematická pozoro-
vání planetární dynamiky KAPG.

Je činný v i'adě institucí a v řadě funkcí i doma. Je čle-
nem kolegia astronomie a geofyziky ČSAV, členem re-
dakční rady časopisu Studia geophysica et geodaetica,
členem komise pro státní zkoušky z oboru geodézie na
stavební fakultě ČVUT v Praze, členem komise pro ob-
hajoby kandidátských disertačních prací z oboru geo-
dézie a členem komise pro obhajobu doktorských diser-
tačních prací z oboru geodézie. Je sekretái'em resortní
atestační komise.

Velmi aktivně se podílí na výchově mladých vědec-
kých aspirantů na školicím pracovišti VOGTK. Pomáhá
jim zvládat úskalí vědecké pi'ípravy, sleduje jejich vý-
sledky, pomáhá jim radou i pi'ímým zajišťováním je-
jich studia.

Aktivní podíl Ing. Šimona, DrSc., na mezinárodní vě-
deckotechnické spolupráci byl oceněn medailí k 20. vý-
ročí KAPG. Jeho činnost v resortu byla oceněna uděle-
nlm titulu Nejlepší pracovník resortu ČÚGK.

Autorita, kterou má Ing. Šimon, DrSc., na svém pra-
covišti i ve všech domácích i zahraničních institucích
na jejichž práCi se podílí, vyplývá z jeho osobní skrom:
nusti, vysoké vědecké náročnosti k výsledkům své vlast-
ní práce i práce svých spolupracovníků, z vysokého
stupně morální odpovědnosti za výsledky práce svého
pracoviště a za jejich pi'fnos rozvoji socialistické spo-
lečnosti, z dobrého a upi'ímného vztahu k lidem kolem
sebe.

Do dalších let pi'ejeme Ing. Šimonovi, DrSc., hodně
zdraví a další úspěchy ve vědecké tvoi'ivé činnosti pro
naši socialistickou společnost.

Ing. Miroslav JaroJím, i'editel Krajské geodetické a kar-
tografické správy pro Západočeský kraj v Plzni, se na-
rodil 11. 3. 1929 v Moohově na okrese Praha-východ.
Vystudoval státní reálné gymnázium a vysokou školu
speciálních nauk, odd. zeměměřického inženýrství.

Do geodetické praxe nastoupil v roce 1954 u Oblast-
ního ústavu geodézie a kartografie v Plzni po skončení
zákl. vojenské služby a praMicky po celý sVŮj život zů-
stal resortu geodéziel a kartografie věrný. Prošel téměř
všemi druhy prací, které se provádějí v krajském pod-
niku, buď jako výkonný technik, nebo vedoucí měřic-
kého oddílu. V letech 1963-1967 zastával funkci vedou-
cího proje'kčního oddělení. Do podniku Inženýrská geo-
dézle byl začleněn jako provozní inženýr. Od září 1969
byl podnIkem vyslán, prosti'ednictvím PZO Polytechna,
do Alžírska na tři roky trvajícl expertizní činnost na
Institut pro vinařství. Jeho činnost souvisela se zaklá-
dáním katastru vinic a obsahov-ala celou ř·adu prací od
koncepčních až po výkonné práce v terénu a praktickou
výuku alžírských technikŮ-geodetů. Po návratu v roce
1972 nastoupil na krajské geodetické a kartografické
správě, později jako zástupce ředite,le a od roku 1978
zastává funkci ředitele tohoto orgánu.

Svou odbornou činnost soustavně doplňoval pedago-
gickou činností na dálkovém studiu střední průmyslové
školy zeměměi'ické, účastí na sestavení technologií, vy-
stupOVáním na odborných seminářích a aktivech i řeše-
ním mnohých zlepšovacích návrhů.

Od studentských dob soustavně pracoval ve společen-
ských organizacích, především v SSM, v ROH a ČSVTS.
Do politické práce byl zapojen od roku 1962 v různých
funkcích. Radu let aktivně pracuje i v občanském vý-
boru ve svém bydlišti. Získané osobní poznatky a zku-
šenosti uplatňuje na odborných seminái'ích.

Za výsledkky své práce v oblasti hospodářské a spo-
lečenské získal četná ocenění, čestné uznání 1. stupně
úR ČSVTS, čestné uznání MěV KSČ v Plzni, v roce 1986
byl oceněn udělením čestného titulu nejlepší pracovník
resortu ČÚGK a v r. 1988 byl mu pi'edán pamětní list
k 40. výročí Února.

Blahopřejeme s. ing. Jarollmovi k jeho životnímu ju-
bileu, kterého se dožívá v plné svěžesti, a přejeme mu
do dalších let dobré zdraví a spokojenost v osobním a
rodinném ži'votě ·3 další úspěchy v jeho tvůrčí práci.
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Ing. Jiří Hrouda se narodil 28. 3. 1939 v Mladé Bolesla-
vi. Po absolvování ČVUT - obor geodézie a kartogra-
fie, specializace fotogrammetrie (1956-1961) nastoupil
do OGK České Budějovice. V roce 1963 přešel do Geo-
detického a topografického ústavu Praha, kde získal
znalosti z topografického mapování a fotogrammetrie.
Při reorganizaci resortu v r. 1968 přešel do Inženýrské
geodézie Praha do funkce provozního inženýra a od
r. 1972 do Geodézie, n. p., Praha, jako vedoucí provozu
fotogrammetrie.
V roce 1984 absolvoval stáž na Českém úřadě geode-

tickém a kartografickém a od r. 1985 úspěšně vede stře-
disko dálkového průzkumu Země Geodetického a karto-
grafického podniku Praha, s. p. Pod jeho vedením je
zdárně řešen úkol státního plánu technického rozvoje
A 12-346-811 "Aerokosmický průzkum životního prostře-
dí ČSSR". Bohaté zkušenosti z praxe využívá i pN uplat-
ňo\-ání nových poznatků v aplikaci metod dálkového
průzkumu Země v řadě odvětví národního hospodářství
(lesnictví, zemědělství, vodohospodářství, ochrana ži-
votního prostředí a dalších).
Na základě velmi dobrých pracovních výsledků a sou-

stavného doplňování znalostí z oboru geodézie a foto-
grammetrie i z příbuzných vědních oborů, a vzhledem
k dobrým znalostem cizích jazyků působil jako expert
nebo poradce v celé řadě zemí.
Získal II. stupeň vědeckotechnické atestace a podílí

se jako externista na výuce posluchačů ČVUT - obor
g. a k., zaměření dálkový průzkum Země.
Je aktivním členem KSČ. Ospěšně vykonává funkci

předsedy CZV SČSP. Významná je jeho činnost v ČSVTS,
kde jako člen československého fotommetrického
komitétu a člen výboru odb. skupiny fotogrammetrie pra·
cuje od r. 1972.
Za velmi dobré pracovní výsledky a společenskou ano

gažovanost obdržel řadu čestných uznání a v r. 1980
resortní vyznamenání "Vzorný pracovník resortu".

Doc. Ing. František Švehla, CSc. - 50 let
92. Švehla: 528

Doc. ing. František Švehla, CSc., zástupce vedoucího ka-
tedry geodézie a pozemkových úprav na ČVUT v Praze,
se dožívá 30. bře'zna padesáti lel!.
Po absolvování stavební fakulty v Praze, obor země-

měřický, pracoval po 4 roky jako projelktant v Agro-
projektu Karlovy Vary. V roce 1965 byl přijat jako od-
borný asistent na katedru geodézie. Zanedlouho obhájil
svou kandidátskou disertační práCi a v rOCe 1980 byl
jmenován docentem pro obor pozemkových úprav (PO).
Jako odborný asistent působil v předmětech geodézie,
topografické kreslení a pozemkové úpravy. Přepracoval
obsah přednášek, zdokonalil teoretickou část přednáše-
né látky na základě poznatků, k nimž dospěl při ře-
šení vědeckovýzkumných úkolů, při zpracování kandi-
dátské disertační práce a práce habilitační. Od roku
1967 je pověřován vedením diplomovýCh prací a je čle-
nem komise pro státní závěreioné zkoušky na fakultě
stavební. Angažoval se rovněž ve SVUOČ, zejména v sekci
"Ochrany životního prostředí". Dlouhodobá práce v teo-
retické oblasti pozemkových úprav, aplikace dosažených
výsledků a soustavné zavádění nových poznatki'l do vý-
uky vytvořily z doc. Švehly odborníka se širokými vě-
domostmi.
Doc. Švehla zpracoval řadu oponentských posudki'l vý-

zkumných zpráv, re,cenzí skript, přednáší na vědeckých
konferencích, odborných seminářích a v postgraduálním
kursu "Ochrana a tvorba životního prostředí". Spolupra-
coval s Agroprojektem Praha při novelizaci ON 73 6118
- "Projektování polních cest". Je spoluautorem skript
Pozemkové úpravy a autorem několika učebních texti'l,
které je doplňují, spoluřešitelem výzkumných úkoli'l

z oboru geodézie a odpovědným řešitelem pri'lběžných
i závěrečných zpráv dílčích částí výzkumných úkolů
z pozemkových úprav, jejichž výsledki'l bylo dále využi-
to. S Výzkumným ústavem pro zúrodnění zemědělských
půd ve Zbraslavi spolupracuje i v této pětiletce na stát-
ním výzkumném úkolu. Je členem autorského kolektivu,
který připravuje vydání terminologického slovníku po-
zemkových úprav, učebnici pro SPŠZ a celostátní vyso-
koškolskou učebniCi.
Doc. Švehla je skromný, pilný a svědomitý pracovník.

Za svoji politickou a společensky prospěšnou činnost
obdržel četná vyznamenání a čestná uznání. Nechť
i v dalších 18ltech si zachová svůj optimismus, životní
energii a pevné zdraví k výchově nastupující generace
zeměměřických inženýrů.

Z GEODETICKÉHO A KARTOGRAFIC-
KÉHO KALENDÁŘE

Výročí ,50 let:

~O. ledna 1989 - Ing. Josef Klein, vedoucí provozu
ustřední dokumentace Geodetického a kartografického
podniku Praha, s. p. Po absolvování ČVUT - obor geo-
dézie a kartografie [1956-1961) nastoupil do Geode-
tického a topografického ústavu do provozu nivelace
a gravimetrie. Postupně vykonával funkci technika-geo-
deta, vedoucího čety, vedoucího oddílu na úseku velmi
přesné nivelace. Na základě výborných pracovních vý-
sledki't byl vybrán do kádrových rezerv a od r. 1978
úspěšně vykonává funkci veduucího provozu. Soudruh
ing. Klein je typem tvi'lrčího pracovníka se zájmem
o uplatňování VTR. V letech 1971-1973 absolvoval
postgraduální studium na ČVUT - obor g. a k. Podal
někoUk zlepšovacích návrhi'l, které byly úspěšně reali-
zovány. Soudruh Klein je aktivním členem KSČ. Od
r. 1976 je členem výboru ZO KSČ a a,ktivistou OV KSČ
Praha 7. Za mimořádnou iniciativu při zavádění výsled-
kú VTR a práce pro Severočeský hnědouhelný revír
a Ervěnickýkoridor obdržel s kolektivem pracovníků
Čestné uznání vlády ČSSR a ORO v r. 1982.

5. marca 1989 - Ing. Zdeněk Přibyl, vedúci prevádzky
geodetických základ ov (GZ) Geodetického ústavu [GO),
n. p., Bratislava. Narodil sa 'V Olomouci. Po absolvovaní
zememeračského inžinierstva na Stavebnej fakulte (SvF)
Slovenskej vysokej ŠkClly technickej v Bratislave [SVŠT)
v roku 1964 nastúpil n3. GO (od roku 1973 GO, n. 'p.).
Najskilr sa venoval budovanlupevných bodov podrob-
ného polohového bodového para rádio'výml diarkomer-
mi. Od roku 1966 vykonával práce triangulačné [údržba,
doplnenie V. rádu Čs. trigonometrickej siete a práce na
budovaní základne kozmickej triangulácie]. 1. 1. 1970
prešiel na útv,ar technicko-ekonomickej kontroly a v ro-
ku 1971 sa stal jeho vedúcim. Od novembra 1974 do
máj a 1975 p6sobil ako expert Polytechny na vypraco-
vaní geodetických podklad-ov pre projekt transsaharskej
magistrály (Alžír-Niger-Mali). V rokoch 1976-1978
absolvoval postgr,aduálne štúdium odboru geodézia
a kartografia na SvF SVŠT. Od roku 1984 je vedúcim
prevádzky GZ. Je publikačne činný a známy je aj ako
dlhoročný funkcionár v ROH. Je nositerom vyznamena-
ní: "Najlepší pracovník rezortu SOGK" (1976), "Čestné-
ho bronzového odznaku" za odborársku prácu (1979)
,a "Vzorný a zaslúžllý pracovník GO" (1982, 1989).

Výročie 55 rokov:
4. februára 1989 - doc. Ing. Peter Kúdela, CSc., prode-
kan odboru geodéziél a kartografia [GaK) Stavebnej fa-
kulty rSvFJ Slovenskej vysokej školy technickej v Bra-
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tislave (SVSTJ. Rodák zo Starého Tekova [okres LeviceJ.
Po absolvovaní zememeračského inžinierstva na Fakulte
inžinierskeho stavitefstva [FIS J SVŠT v roku 1958, na-
stúpil uko asistent na Katedru mapovania a pozemko-
vých úprav FIS (od roku 1960 SvF] SVŠT. Vedeckú hod-
nosť kandidáta technických vied získal v roku 1969 a za
docenta pre odbor geodézia bol vymenovaný 1. 2. 1979
na základe habilitačnej práce, obhájenej v roku 1978.
Funkciu prodekana odboru GaK SvF SVST vykonáva od
roku 1980. Je školitefom vedeckých ašpirantov, členom
komisie pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác
z vedného odboru geodézia - špecializácia technick.á
geodézia a členom viacerých odborných komisií. Aktívne
sa zúčastňuje na realizácii prestavby štúdia v rámci mo-
dernizácie československej výchovno-vzdelávacej sústa-
vy. Napísal ako autor alebo spoluautor 3 dočasné vyso-
koškolské učebnice ia 20 vedeckých a odborných prác.
Výsledky svojej vedeckovýskumnej činnosti zhrnul do 4
výskumných správ a úzko spolupracuje s geodetickou
praxou. Aktí'vne pracuje v KSS, v ROH a v ČSVTS. V ro-
koch 1972-1976 bol predsedom Odbornej skupiny mapo-
vanie a evidencia nehnutefností Slovenského výboru Geo-
deticko-kartografickej spoločnosti ČSVTS. Viac rokov bol
poslancom ObNV Bratislava-Nové Mesto. Je nositefom vy-
znamenaní: "Čestného bronzového a zlatého oznaku
ROH" (1976, 1988), "Cestného uznania Slovenskej rady
ČSVTS" (1978), "Zlatej medaily SVŠT", "Vzorný pracov-
ník rezort\! SOGK", "Čestného uznania II. stupňa Ostred-
nej rady CSVTS", "Pamatnej medaily A. Zápotockého"
[1984J ·a iných.

Dne 9. února 1934 se narodil v Praze Ing. Pavel Vysko-
čil, CSc., vedoucí vědecký pracovník VOGTK. Jako první
z výzkumníků oslavuje letos také 30. výročí aktivní prá-
ce v tomto ústavu, kde v současné době zastává funkci
představitele Mezinárodního centra pro recentní pohyby
zemské kůry [ICRCMJ. Během této doby se stal odbor-
níkem v oboru výzkumu recenlních pohybů zemské ků-
ry a výsledků jeho práce je využíváno v rúzných odvět-
vích našeho národního hospodářství. Je rovněž aktivně
zapojen do mezinárodní spolupráce GSSS a je dlouho-
letým funkcionářem Mezinárodní geodetické asociace
[IAG), Komise akademií věd socialistických států pro
planetární geofyzikální výzkum [KAPGJ a Meziunijní
komise "Iitosféra" [ICLJ. Výsledky jeho práce byly oce-
něny pamětními medailemi KAPG za zásluhy o meziná-
rodní spolupráci v roce 1976 a 1986, Čestnou plaketou
AV SSSR v roce 1983, Stříbrnou plaketou ČSAV v roce
1984 a titulem Nejlepší pracovník resortu ČOGK v roce
1986.

Výročí 60 let:
19. února 1989 - Prof. Ing. Jan Fixel, CSc., profesor geo-
dézie na Vojenské akademii Antonína Zápotockého v Br-
ně. Reálné gymnázium absolvoval v Telči [1948 Ja země-
měřické inženýrství na VŠT v Brně (1952), stal se asis-
tentem na nově zřízené Vojenské technické akademii
[nyní VA AZ] v Bmě, kde pedagogicky působí dosud.
Jako výukové předměty přednáší geodetickou astronomii
a geofysiku. V roce 1968 získal vědeckou hodnost CSc.,
v roce 1976 byl jmenován docentem a v roce 1984 profe-
sorem. Pro posluchače vydal skripta Geodetická astrono-
mie II (1977), Geofysika-magnetismus (1978), Ovod do
studia seizmiky (1980J a učebnici Geodetická astrono-
mie I (1983]. Ve Vojenském topografickém sborníku pub-
likoval 15 odborných pojednání a 5 výzkumných zpráv.
~(romě pedagogických povinností je od roku 1954 aktiv-
ním funkCionářem v ROH [od r. 1973 - dosud předseda
ZV ROH na VAAZ a člen předsednictva Ov Odborového
svazu pracovníků čs. lidové armády. Jeho dosavadní zá-
služná činnost byla oceněna řadou vyznamenání rezOJ;t-
ních: medailí Za zásluhy o rozvoj vojenské geodezie
a kartografie II. stupně (1981), titulem Nejlepší pracov-
ník MNO [1973]; odborových: stříbrným odznakem ROH
(1976), pamětní medailí Antonína Zápotockého [1979];
státním vyznamenáním "Za vynikající práci" (1978J.

4. marca 1989 - Ing. Ignác Lovíšek, vedúcí Strediska
geodézie (Se; ] v Martine, Krajská správa geodézie a kar-
tografie v Banskej Bystrici. Narodil sa v Sučanoch
(okres Martin J. Zememeračské inžinierstvo študoval na

Fakulte stavebného a zememeračského inžinierstva Slo-
venskej vysokej školy techniCkej v Bratislave. Po jeho
skončení v roku 1952 r.astúpil ako banský merač vý-
stavby ostravsko-karvinských dolů v Ostrave. V rezorte
geodézie ,a kartografie pl'acuje od roku 1954, kedy nastú-
pil na Oblastný ústav geodézie a kartografie [od roku
1960 Ostav geodézie a k,artografie J v Žiline. V priebehu
posobnosti na tomto ústave vykonával funkcie: vedúci
oddielu a prevádzky a neskor vedúci oddelenia technic-
kej kontroly. Od roku 1905 je vedúcim SG v M3.rtine, kde
svojou odbornosťou a politickou angažovanosťou si
získal autoritu a spoločenské uznanie. Nemožno nespo-
menúť jeho aktívnu činnosť v mládežnickej a v straníc-
kej organizáci!. Od roku 1960 aktívne pracuje ako po-
slanec MsNV a neskor ako predseda komisie pre výstav-
bua člen Rady ONV v Martine. Je nositefom vyzname-
naní: "Najlepší a Zaslúžilý pracovník rezortu SOGK"
[1973, 1979], "Plakety za zásluhy o rozvoj Stredosloven-
ského kraja" (1979], "Pamatnej medaily" k 40. výročiu
vyvrcholenia národnooslobodzovacicho boja čs. 1'udu
a oslobodenia llIašej vlasti (1985]. K životnému jubileu
60 rokov mu bolo udelené štálne vyznamenanie - me-
daila "Za obetavú prácu pre socializmus".

Výročí 65 let:
24. února 1989 - Ing. Jan Jungman, zástupce ředitele
a vedoucí odboru geodézie na SPŠS v Brně. Po studiích
matematiky na přírodovědecké fakultě UJEP absolvoval
zeměměřické inženýrství na Vysoké škole stavební v Br-
ně v roce 1950. Pracoval nejdříve jako asistent u prof.
Štvána a poté v n. p. Průmstav Brno. V r. 1957 přichází
jako profesor na SPŠS v Brně. Zde mohl v plné míře
uplatnit své pedagogické schopnosti doplněné praxí. Za-
stával řadu pedagogických funkci, m. j. jako člen od-
borné komise pro studijní obor geodézie při MŠ ČSR. Je
spoluaotorem středoškolských učebnic oboru a jejich
lektorem. Zúčastnil se i veřejného života zejména v ROH.
Jehi3 činnost pedagogická i veřejná byla ohodnocena řa-
dou čestných uznání.

29. února - Ing. Jan Dvořák, dříve ředitel SPŠZ v Praze.
Po studiích zeměměřického inž. na VUT v Brně prošel
ľlhnými pracovišti resortu. Své bohaté zkušenosti zejmé-
na z mapování, svědomitost a iniciativu při aplikaci vě-
deckotechnického rozvoje mohl plně uplatnit při peda-
gogické práci na SPŠZ v Praze, kam v r. 1964 přešel ja-
ko profesor. Zde byl od T. 1974 do r. 1986 ředitelem ško-
ly. Ve své literární činnosti se věnoval zejména práci na
odborných středoškolských učebnících. Je nositelem stát-
ního vyznamenání "Za zásluhy o výstavbu". I po odcho-
du do důchodu pracoval v technické dokumentaci pod-
niku Geodézie Praha.

13. března 1989 - Dimitrij Gebauer, dříve ředitel Geode-
tického ústavu n. p. v Praze. V resortu pracoval od roku
1942. Ze skrovných počátků se svojí pílí a poctivou pra-
cí stal samostatným technikem a vedoucím triangulační-
ho oddílu. Vystudoval při zaměstnání SPŠZ v Praze
a stal se vedoucím odd. v ústřední dokumentaci Geode-
tického ústavu. Pro svoji uvědomělou politickou angažo-
vanost a dobrou organizátorskou práci byl v roce 1980
jmenován ředitelem Geodetického ústavu n. p. Praha.
Tuto funkci zastával až do svého odChodu do důchodu.
Od roku 1959 je nositelem titulu "Nejlepší pracovník"
resortu. Za jeho veřejnou a politickou práci mu bylo pro-
půjčeno státní vyznamenání "Za vynikající práci" - 1980
a "Za zásluhy o výstavbu" - 1984.

Výro.Čí 70 let:
22. ledna 1989 - Ing. Jan Kunčický, bývalý vedoucí pro-
vozu mapování u Geodezie n. p. v Opavě. Maturoval na
reálném gymnáziu v Orlové (1938), zeměměřické stu-
díum absolvoval na Vysoké škole technické v Brně
(1946J. Po praxi v civilní kanceláři a u družstva Geoplan
vstoupil v roce 1954 do resortní služby u OGK v Opavě,
kde v jeho organizačních proměnách a v provozu tech-
níckohospodářského mapování prošel fukcemi od vedou-
cího čety až po vedoucího provozu mapování u n. p.
Geodézie Opava. Vynikal organizačními schopnostmi při
plnění všech svěřených úkolů na úseku nového mapová-
ní v Severomoravském kraji. Veřejně pracoval v odbo-
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rech, a od roku 1960 jako poslanec MěNV a předseda ko-
mise pro výstavbu v místě bydliště. Je nositelem titulu
"Nejlepší pracovník ÚSGK" (1965) ,a státního vyzname-
nání .;,Za vynikající'práci" (1965J. Dále jeho veřejná čin-
nost byl3. ohodnocena Čestným uznáním ředitele ,a PV
ROH (1974), titulem "Zasloužilý pracovník podniku"
[1979) a Čestným uznáním MěstNV v Klimkovicích k 30.
výročí osvobození ČSSR. Do důchodu odešel v roce 1979.

Výročí 75 let:

3. ledna 1989 - Ing. Rudolf Voldán, dříve vedoucí odd.
KGKS, předseda MNV v Hluboké n. Vit. Po studiích.a tvr-
dých zkušenostech válečných let prošel různorodou pra-
xí a v r. 1946 přichází do resortu ke ka t. měř. úřadu
v Plznt. Své odborné a organizační schopnosti uplatnil
v řadě vedoucíCh funkcí až po provozního inženýra 'a ře-
ditele OÚGK. Při svém působení na všech místech se
vždy snažil přispět zlepšením organizace k veřejnému
prospěchu. Bohatá byla jeho činnost veřejná, zastával
řadu stranických a veřejných funkcí. Jeho práce byla
vždy vysoce hodnocena a odměněna řadou čestných
uznání a vyznamenání.

Výročí 80 let:

6. ledna 1989 - Ing. Kamil Jurajda, v aktivní službě geo-
det-specialista u Geodézie, n. p., Brno. Narozen v Přepe-
řich, okres Turnov, vystudoval reálku v Jičíně a země-
měřictví na Českém vysokém učeni technickém v Pra-
ze (1935). Po nov·oměřické katastrální praxi v Chustu
a v Brně (1935-1941), potom v samostatné civilní praxi
v Uh. Ostrohu ,a v rámci družstev Komunoteclma v Uh.
Hradišti a Geoplan v Brně (1942-1953) působil od roku
1954 v resortní službě u Oblastního ústavu geodézie
a kartografie v Brně jako vedoucí oddílu v provozu spe-
ciálních geodetických prací. Podal několik zlepšovacích
návrhu a jeho práce se vyznačovaly vysokou racionali-
zací a kvalitou. V roce 1957-58 byl zahraničním exper-
tem pro geodetické práce ve Vietnamu a v roce 1959-60
v Egyptě. Po návratu vedl rozsáhlé práce na zaměřování
podzemních chodeb měst Jihlavy a Znojma. Své zkuše-
nosti odevzd~ával ostatním spolupracovníkům na přednáš-
kách v ZP CSVTS i publikováním v našem časopise. Je
autorem teChnologie pro vyhotovení technické mapy
města Brna 1:500 (1974-75), která je ve stavu postupné
realizace. Jeho celkově úspěšná praktická činnost byla
více krát hodnocena čestnými uznáními od vedení pod-
niku. I po odchodu do důchodu v roce 1975 pomáhal
plnit podnikové úkoly do roku 1980.

Výroi!í 85 let:
7. ledna 1989 - Ing. Bedřich Kruis, CSc., vědecký pra-
covník VÚGTK ve Zdibech. Po studiích zeměměřického
inž. na ČVUT v Praze působil krátký čas jako asistent
o prof.Petříka. Svoji praktickou činnost začínal v oboru
fotogrammetrie, nejprve u fy. Duchoslav a později v roce
1933 pomáhal zakládat fotogrammetrické odd. min. ve-
řejných prací. Později přešel do min. dopravy a techni-
ky, kde se začal zabývat otázkami přesné nivelace. Po
reorganizaci měřické služby pracuje v resortu dále
v oboru přesné nivelace. Jeho bohaté zkušenosti a vědec-
ká odborná činnost jej přivádějí v r. 1954 do VÚGTK, kde
pracoval až do odchodu do důchodu. Jeho literární čin-
nost je věnována otázkám přesné nivelace .. Veřejně byl
čInný ve Spolku přátel NTM a ve Společnosti pro dějiny
vědy a techniky.

14. ledna 1989 - Ing. František Štefek, jeden z mála
dnes žijícfch zeměměřických seniorů, který se význ3.č-
ným způsobem podílel na rozvoji měřických metod a po-
můcek. Po studiích zeměměřického inž. na Vysoké škole
speciálních nauk ČVUT v Praze, působil nejdříve u prof.
Petříka jako asistent. Přešel pak ke kat. měřické služ-
bě,pracoval na několika kat. měřických úřadech a zís-
kal tak velmi bohaté zkušenosti, které uplatnil při kon-
strukci měřických pomůcek. Po válce pracoval v Kar-
lových Varech, kde zakládal měřické odd. na KNV. Stal
se jedním ze zakládajících. členů družstva "Geoplán",
později "Geometra". Po reorganizaci pracoval v resortu
v OÚGK Praha. Bohatá byla i jeho literární činnost.

Blahopřejeme!

1. január,a 1969 .- pred 20 rokmi bola zákonom SNR zo
dila 28. 12. 1968 Č. 207/1968 Zb. o zriadení ministerstiev
a iných ústredných orgánov štátnej správy SSR zriadená
Slovenská správa geodézie a kartografie [SSGK). ako
ústredný orgán štátnej správy SSR na zabezpečovanie ci-
vilných potrieb geodéziea kartografie. Podla zákona
SNR Č. 39/1973 Zb. o orgánocll geodézie .a kartografie bo-
la s účinnosťou od 1. 7. 1973 SSGK premenovaná na Slo-
venský úrad geodézie a kartografie.

1. ledna 1954 - před 35 lety byla Vládním naflzením
Č. 1/1954 zřízena Ostřední správa geodézie a kartogra-
He - OSGK, jako ústřední orgán státní správy v oblastí
řízení odvětví geodézie a kartografie v našem státě. Tím
bylo dosaženo dávných tužeb zeměměřičů sloučit všech-
ny dosud roztříštěné měřické služby do jednotného sa-
mostatného resortu státní geodetické a kartografické
služby. V současné době jsou ústředními orgány Český
úřad geodetický ,a kartografický - pro ČSR a Slovenský
úrad geodézie a kartografie - pro SSR. Blíže viz GaKO
1/1989, s. 1-2.

3. ledna 1889 - ,před 100 lety se narodil v Pěnčíně, okr.
Litovel, Ing. Rudolf Hanák, vrchní měřický rada, od roku
1924 správce a od roku 1939 přednosta katastrálního mě-
řického úřadu v Prostějově. Po studiu zeměměřictví' na
České vysoké škole technické v Brně byl v roce 1913
asistentem v ústavu prof. Semeráda, potom konal služ-
bu u různých' katastrálních úřadů na Moravě (Brno, ja-
ros lavice, Hodonín, Tišnov, Olomouc) ,a u rozhraničovací
komise československo-maďarské (1922-23). Měl obzvlášt-
ní zájem o veškerý pokrok v oboru geodézie, zabýval se
zeměměřickou historií (náš historik Ing. Pudr ho na-
zýval "živou kronikou"], a udržoval korespondenci s vý-
znamnými geodety zahraničními (Německo, Rakousko.
Švýcarsko a.j). Naší širší zeměměřické veřejnosti byl
znám svojí spolkovou ia publikační činností v období me-
zi dvěma světovými válkami i v období budovatelském
po roku 1945. Zemřel 24. září 1966 v Prostějově na ná-
sledky úrazu.

18. januáDa 1909 - pred 80 rokmi sa narodil v Bytči
(okres Žilina) Pavol Zhorela. Ako absolvent vojenskej
akadémie pracoval vo Vojenskom zemepisnom ústave
v Prahe na úseku topografie. V roku 1949 prešiel do štát-
nej zememeračskej· služby. P6sobil najsk6r v Bratislave
a potom v Žiline (Oblastný ústav geodézie a kartogra-
fie, Ústav geodézie a kartografie, Inžinierska geodézia,
n. p.) na viacerých úsekoch, najma však pri topografic-
kých prácach a zakladaní štátnej mapy hospodárskej
a odvodenej. Bol autorom publikácií "Náuka o mapách
v teréne" (Trnava 1942) a "Busola" (Trnava 1947). V ro-
ku 1969 odišiel do d6chodku. Bol nositelom rezortného
vyznamenania "Najlepší pracovník ÚSGK". Zomrel 15. 4.
1972 v Bytčt. I

25. ledna 1889 - před 100 lety se narodil v Chlístově
Ing. Jan Švec, vrchní měř. rada na Ředitelství pro stavbu
vodních cest. Po studiích pt"lsobil několik let jako asis-
tent u prof. Pantoflíčka a byl v době jeho práce na mír-
rové konferenci pověřen suplováním jeho přednášek
Přešel na Ředitelství pro stavbu vodních cest, kde
pracoval až do svého odchodu do důchodu v roce 1949.
Publikoval odborné články v časopise Zeměměřický věst-
ník. Byl dlouholetým jednatelem Spolku čs. zeměměřičů.
Zérriřel23. listopadu 1962 v Praze-Ruzyni.

1. února 1889 '- před sto lety se v Dolním Lochkově
u jičína narodil Ing. František Prokůpek, úř. aut. civ.
geometr v Nymburce. Významr.á byla jeho činnost sta-
vovská, byl dlouholetým jednatel~m jednoty úř. aut. civ.
geometrll a členem představenstvé. "Inženýrské komory".
Jako významný praktik byl členem zkušební komise pro
II. stát. zkoušku zeměměřického inženýrství na ČVUT
v Praze a zkušebním komisařem pro "autorizační zkouš-
ky" civ. geometrů. Zemřel 30. července 1955 v Nymburce.
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7. února 1839 - před 150 lety se narodil v Praze Robert
Doudlebský ze Šternecku, generála přednosta astrono-
micko-geodetického odd. vídeňského Vojenského země-
pisného ústavu. Byl jedním z prvních rakouských geode-
tíl provádějících tíhová měření, pro která zkonstruoval
přenosný kyvadlový přístroj. Hlásil se k českému půvo-
du, spolupracoval s prof. Kořistkou na výškoměrných
měřeních na území Čech. Zúčastňoval se, jako zástupce
Rakouska-Uherska, na mezinár'odních stupňových měře-
ních. Zemřel 19. listopadu 1910 ve Vídni.

1. března 1989 - doc. Ing. dr. Bedřich Polák, docent
oboru geodézie a kartografie stav. fakulty ČVUT v Pra-
ze. Po skončení studií na vysoké škole stavebního inž.
na ČVUT v Praze llIastoupil j.ako civilní zaměstnanec do
vzO v Praze, do astronomického odd. již od počátku své
praxe se věnoval otázkám astronomickým a geodetickým.
Po válce byl odborným redaktorem v nově vzniklém SNTL
a od roku 1957 profesorem na SPŠS v Praze. Odtud pře-
šel v roce 1964 na katedru geodézie na FSv ČVUT, kde
působil až do odChodu do důchodu v roce 1974. Bohatá
byla jeho literární :činnost, je autorem mnoha odborných
statí a článků, skript a učebnic. Oborem jeho obzvláštní-
ho zájmu byly sluneční hodiny. Zemřel 17. října 1988
ve věku 80 let v Praze.

19. marca 1929 - pred 60 rokmi sa narodil v Levoči
[okres Spišská Nová Ves) Ing. Eugen Adler, CSc. Po
skončení zememeračského jnžinierstva na Slovenskej vy-
sokej škole technickej v Bratislave (SVŠT) v roku 1952,
pracoval v Banských projektoch, n. p., Bratislava. Vedec-
kovýskumnou čínnosťou sa začal zaoberať od roku 1954
na Ostave stavebníctva a architektúry SAV, odkiaf pre-
šiel v roku 1957 do Vedeckého laboratória fotogrametrie
pri Katedre geod.ézie Stavebnej fakulty [SvF) SVŠT. Ve-
deckú hodnost kandidáta technických vied získal v ro-
ku 1963. Bol priekopníkom rozvoja inžinierskej fotogra-
metrie a jej využiti<a v inžinierskej geológii a v pamiat-
kovej starostlivosti. P6sobil tiež ako pedagóg na odbore
geodézia a kartogl'afia SvF SVŠT. Bol publikačne činný
a aktívne pracoval v ČSVTS a v Medzinárodnej fotogra-
metrickej spoločností. Bol nositefom "Strieborného od-
znaku ČSVTS". Zomrel 2. 6. 1982 v Bratislave.
31. března 1919 - před 70 lety se narodil v Brně doc.
Ing. dr. Josef Zeman, CSc., od roku 1945 odborný asistent
a od roku 1960 do roku 1986 docent na katedře geodézie
FAST Vysokého učení technického v Brně. jeho záslužlltl
dlouholetá a boh,atá činnost pedagogická, publikační, spol-
ková a přednášková, rozvinutá během 40 let zejména na
úseku inženýrské geodézie a v rámci ČSVTS, byla obšír-
ně zhodnocena v našem časopise GaKO 1979 u příleži-
tosti jeho osobního výročí, a v nekrologu 1986. Zemřel
dne 22. února 1986 v Brně.

1889 - pred 100 rokmi vybudoval Rakúsko-uhorský vo-
jenský zemepisný ústav vo Viedni, v rámci európskeho
stupňového merania, na neporušenej celistvej skale [vy-
branej na základe geologického posudku základný nive-
lačný bod [ZNB) Lišov pri Českých Budějoviciach. Ako je-
den z dvadsiatich dvoch ZNB Československej jednotnej
nivelačnej siete (ČSjNS) bol referenčným [východisko-
vým) bodom ČSjNS v jadranskom výškovom systéme a je
referenčným bodom ČSJNS v baltskom výškovom systé-
me - po vyrovnaní. Chránený je trojdielnym, 2 m vyso-
kým žulovým pomníkom s latinským nápisom, ktorého
prekl,ad znie: "Hlavný pevný bod presnej nivelácie, vy-
konanej v Rakúsko-Uhorskuv súvislosti s eur6pskym
stupňovým meraním poludníkovým a rovnobežkovým.
Zrladený v roku 1889".

Dne 12. listopadu 1988 zemřel v Praze. náhle dlouho-
letý pracovník Českého úřadu geodetického a kartogra-
fického ing. Jan Stránský.

Narodil se 6. února 1923 ve Vyškově na Moravě. Po
maturitě na gymnáziu v Praze v roc81 1942 pracoval do
roku 1945 v bývalých Českomoravských strojírnách, Pra-
ha, kam byl totálně nasazen. Po osvobození naší vlasti
studoval a absolvoval přírodovědeckou fakultu Karlo-
vy univerzity, obor matematika - fyzika. Po ukončení
základní vojenské služby v roce 1951 nastoupil u země-
měřického družstva Geoplán v Ostí nad Labem, kde pra-
coval jako plánovač. Od roku 1954, po soustředění ze-
měměřické služby, nastoupil u OSGK v Praze. Při za-
městnání vystudoval v letech 1954-1959 vysokou školu
ekonomickou a v roce 1966 ukončil studium na ČVUT
v Praze, stavební fakultě, obor geodézie.
Ing. Stránský byl soustavně zapojen do ve,řejné čin-

nosti. Pracoval v občanském výboru v místě bydliště,
jehož byl nepře,tržitě členem do roku 1970, kdy byl ko-
optován za poslanc81 ONV v Praze 10 a zvolen pak ve
volbách 1971 a 1976. Byl aMívním funkcionářem ROH.

Na ČOGK pracoval do konce června 1988, kdy odešel
do duchodu. Byl svědomitým pracovníkem s příkladným
přístupem k plnění úkolů se smyslem pro pořádek. je-
ho hluboké teoretické znalosti a praktické zkušenosti
mu vytvářely předpoklady k tvůrčí práci a úspěšného
zvládání nejsložitějších úkolů v ekonomické oblasti re-
sortu.
jeho politickou a společenskou činnost je třeba vyso-

ce hodnotit, svědčí o jeho dobrém vztahu k lidem, k na-
ší společnosti, za což mu byla udělena řada uznání
a společenského ocenění.

Eckes, K.: Prostorové pozorování podzemních vedení na
základě anaglifového obrazu vytvořeného na monito-
ru minipočítače, s. 3-4.

Balcer, S..' Restrukturizace' v geodézii, s. 5-6.
Pyrka, E.: Tvorba banky geodetických základů vojvod-
ství s využitím minipočítaču kompatibiln{ch s IBM PC,
s. 7.

Kubžk, P..· Automatizované získání vrstevn;~i)\lých map
pomocí řádkové tiskárny, s. 8-10.

Mžtura, '.: Conditio sine qua non-algoritmus, s. 11-12.
Pachuta, St..· Nové podmínky profesionální specializace
inženýrů - novelizace zákona o škodách a náhra-
dách, S, 13-15.

Baranowski, Mo" Číselná topografická mapa. s. 16-19.
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Czarnecki, K. lIupfer. A. K rllZllickl. r.: Zprúvil
zástupců SlJOlvr:nosli Polských gt'{)d"'ú ! 54. ZdS"Ů'"

ní Stálého výl)()ru 'vlezlIlúrouul full~rilc" gf~fJuerL'
(FIGJ v Oslu r Norsko). 21 ·-25. ,:"rvuiI [tjl17. s. ,J 5

Pachelskl. W.: Geodetické kusnllckf~ vyzkullll' , :llJ. vý·
ročí kOSllllCkých výzkulllú, 2U. výročí sptllupr,ic"
"Interkosrnos" iI 10. výrfJ{'í Ct':lIril k"snilckycll
výzkumů Polské ilhiluemie vRC1. s. ci ,tJ.

Eckes, K.: Geuerovúní pohy!Jlivf~llfJ z(lIJr;IZElll nlillJY Iii!
olJrazovce rníkropoi:ítHte AlIIstrilc!. s, '1- l1,

DabruwrJski, A.: Zi!klady p.vldeuct: pozelllkú iI P()(jz'~1II
ních vedení nil pofítilti v Kuw;1j tu, s, 12- LI.

Kuwalski, M. Mur('zpw~k(J. 'i., V!WdllfJSI i()[()grafic
kého vyhodnocení pro illlll! ýzu z"Il!euf~lsk" dOIJrilvy.
s. 14--15.

Mituru, f.: Texils Instruments TI-1Hi p['1JgrilIl!llIilIJJ"
nový model kalkulátoru il Ilove ukilzky VYUŽItí v g"o
dézii, s. 16-19

lunusz, {.:- lanusz. W.: Místo pro porovn,jvaní iilt! !Jr"
velmí presnou nivelaci. s. 2U-21.

Torullski, A.: Národní délkovIi zilldaclnil VE WIlrszilwe,
s. 22-23.

Smotku, M.: Libelova cílová znaéka Tel., s. 2'-1-24.

Bu('su. 1.: Otázky ekonomického ocenení lJúciy. s, TJ-7H.

Mihály, Sz.: GPS v geocietlcke praXI, s. lH-H5.

Fei"s, I.: Význam kosmickéllO !Jrogl'illllU VLHL s. Clo -~lO.
{vá, I.: (;eodetlcké studium výškOVých vJivú zenu'orf"S8-
ní v roce 1985 v Rerhicie. s. 91~·97.

IW/csvfjyyiné Rán, M.: VaríillJty vyrovnáni zhuštoVilcícl!
g80detickýcll síti. s. 97-lOH.

lJeme, Clj.: Geukod. jako !Jrvek logické vilzbv pJ'osto
rových dat. s. 108-112.

V"riine Jletényi. M.: VýlJer !J,~vných bodů pro stuciiulIl
polohových posunů, s. 113-115.

Enyler, P. - Flster, F.: Výzkum iillillytickétw zpracu-
včllli st8reudvoJic v POZt;lllIlÍ ťo(ogrul1l111p.trii, s. 1 !l;__
-llY.

MÓr/cz. F.: Zavedeni,
IlJové techniky v
s. 12U-12'l.

Vayács, C.: Mapv aámoí'ní lodni
sti·edověku. s. 125-Ul.

Kiss, L.: Jazykový púvod termínu

rozVOj a budoucí místo mikrufíl-
Pozemkove spravě olJlastr Za la,

Pro příští GaKO připravujeme:

DĚDOUREK, M.: Možnosti homogenizace městských

polygonových sítí

PRAVDA, J.: Ceskoslovenské vysokoškolské uť!ebni-

ce kartografie

FIALA, V.: Udržování obsahu paměti "RAM" při vý-

padku napájení

DOUBRAVA, P. - SVOBODA, T.: Využití elektronic-

kých senzorů v dálkovém průzkumu Země
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ROČENKA
TECHNICKÉHO MAGAZíNU (1)

Ročenka je zábavným, poučnýma zasvěceným pohledem
na témata, která čtenáře TM již 30 let zajímají.

192 'stran, 277 obrázků, brož. 30 Kčs

ROČENKA .
TECHNICKÉHO MAGAZíNU (2)

Uspokojí zájemce a provozovatele osobních počíačů, při-
nese rozsáhlý esej o vědě a .poezii :od M. Holubo, člá·
nek .0 UFO, scj·tj povídku Ondřeje Nefta, výklod o cho-
robách srdce,atd.

Brož. :30 Kčs (V tisku '- zašleme ihned po vydání).

Shrnuje výběr nejlepších kreseb předních českých auto-
rů kresleného humoru, inspirovoný,ch světem vědy a tech·
niky - Borták, Holý, 'Slívo, Hrubý, Jiránek, Matuška,
Nepraš, Renčín.

192 stran,144 obrázků, váz. 40 Kčs

Strojové a ruční pletení

Přináší mocler;ní vzo~y pro pletení na ručních pletacích
strojíchjednolůžkových 'i .dvoulůžkových a doplňuje je
vzory pro ruční pletení o háčkování.

168 stran, 446 obrázků, 6 tabulek, brož. 49 Kčs

odbytový odbor
Spáleni 51
11302 Praha 1
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