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GEODETICKÝ A KARTOGRAFICKÝ OBZOR

528.142

528.481(437.1/.2)

KABELÁČ, J.-MASSAD,

S.-RON,

Postupné vyrovnání zprostředkujících
čtverců
Geodetický a kartografický
3 obr., lit. 7

C.

n.

BbICK04V1Jl,

měření metodou nejmenších

obzor, 37, 1991, č. I, str. 2-5,

Po uskutečněném
vyrovnání podle zprostředkujících
měření
metodou nejmenších čtverců může dojít k připojení nebo naopak k vypuštění některých rovnic oprav. Opakovat celý postup
vyrovnání je neekonomické. Postačí získat totiž změny neznámých a změny oprav původního vyrovnání. Rozměr nové invertovaných matic je podstatně nižší než rozměr matic invertovaných při původním vyrovnání.
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rOPHjJHCKI1, 11.

VYSKOČIL,

HOB.H

P.

Recentní pohyby a deformace zemského povrchu na území České
republiky a jejich praktické důsledky
Geodetický a kartografický
10 obr., lit. 24

obzor, 37, 1991,

Č.

I, str. 6-13,
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Rozbory výsledků opakovaných geodetických měření charakterizující svislou a vodorovnou složku pohybů.a deformací zemského povrchu na území České republiky. DUsledky těchto pohybů na kvalitu geodetických bodových polí. Diskuse jejich nového pojetí v třírozměrném
vyjádření s přiřazením časových
změn pro aplikace metod kosmické geodézie v praxi.
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HORŇANSKÝ,

I.

Nová definícia FlG pre profesi u geodeta
Geodetický

S.-RON,

Sukzessive Ausgleichung vermittelnder
Methode der kleinsten Quadrate

a kartografický

obzor, 37, 1991,

Č.

I, str. 13- 16.

Rozšírenie p6sobnosti geodeta v závislosti od času. Úsilie FIG
o novelizáciu definície pre profesiu geodeta obsiahnutú v štatúte FIG. Konštituovanie ad hoc komisie FIG na definíciu pre
profesiu geodeta, jej činnost' a výsledky. Prijatie novej definície
FlG pre profesiu geodeta 19. kongresom FIG v Heisinkách
(1990).

Geodetický a kartografický
Abb., Lit. 7

C.
Beobachtungen durch die

obzor, 37, 1991. Nr. I, Seite 2-5,

3

Nach der realisierten Ausgleichung nach vermittelnden
Beobachtungen durch die Methode der kleinsten Quadrate kannen
einige Korrektionsgleichungen
angeschlossen oder im Gegenteil ausgelassen werden. Es ist nicht ókonomisch das ganze Ausgleichungsverfahren
zu wiederholen. Es genilgt niimlich die
Veriinderungen der Unbekannten und die Veriinderungen der
Korrektionen der ursprilnglichen Ausgleichung zu gewinnen.
Das Ausmass der neuinvertierten Matrizen ist wesentlich niedriger als das Ausmass der Matrizen, die bei der ursprilnglichen
Ausgleichung invertiert wurden.
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VYSKOČIL, P.
Rezente Bewegungen ond Deformationen der Erdoberflliche auf
dem Gebiet der Tschechischen Republik und ihre praktischen Folgen
Geodetický a kartografický
10 Abb .. Lit. 24

obzor, 37. 1991, Nr. I, Seite 6-13,

Analysen der Ergebnisse von wiederholten geodiitischen Messungen, die die vertikale und horizontale Komponente der Bewegungen und Deformationen der Erdoberfliiche auf dem Gebiet der Tschechischen Republik charakterisieren.
Folgen dieser Bewegungen auf die Qualitiit der geodiitischen Punktfelder.
Diskussion ihrer neuen Auffassung im dreidimensionalen
Ausdruck mit Anreihung der Zeitveriinderungen
fUr die Anwendung der Methoden der kosmischen Geodiisie in der Praxis.

528.142
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KABELÁČ, J.-MASSAD,

HORŇANSKÝ,

I.

Neue Definition der FlG fiir den Beruf des Geodaten
Geodetický a kartografický

S.-RON,

C.

Compensation successi.e des Je.és interrnédiaires
des moindres carrés

par la rnéthode

Geodetický a kartografický obzor, 37, 1991, No l. pages 2-5,
3 illustrations, 7 bibliographies

obzor, 37,1991, Nr. I, Seite 13-16,

Erweiterung des Wirkungskreises des Geodaten in Abhangigkeit mit der Zeit. Bestreben der FIG nach der Erneuerung der
Definition f(jr den Beruf des Geodiiten, die in den Statuten der
FIG enthalte'1 ist. Konstituierung der ad hoc Kommision der
FIG f(jr die Definition des Berufs des Geodaten, ihre Tiitigkeit
und Ergebnisse. Annahme der neuen Definition der FIG f(jr
den Beruf des Geodaten durch den 19. Kongress der FIG in
Helsinky (1990).

Apres une compensation selon les leves intermediaires par la
methode des moindres carres il pe ut arriver, que certaines equations de correction soient rattachées ou, au contraire, qu'elles
soient supprimées. La répétition du procédé com plet de compensation n'est pas économique. 11suffit ďobtenir les changements des inconues et les changements des corrections de la
compensation originale. La dimension des matrices nouvellement inverties est essentiellement inférieure a la dimension des
matrices inverties lors de la compensation originale.

528.481 (437.1/.2)
528.142

V>{SKOČIL, P.

KABELÁČ, J.-MASSAD.

S.-RON,

c.

SlIcceS'Í\e "d.illstrnent of ľ nconditioned
I.ea,t Sqllares l\1ethod
Geodetický
fig .. 7 reL

a kartografický

Obsenations

b~ the

obzor, 37, 1991, No. I, pp. 2-5,

3

After an adjustment of unconditioned
observations by the
Least slJuares method an attachment or leaving-out some observat ion elJuations may oceur. Repeating the whole process of adjustment is not economic. It is namely sufficient to get changes
of unknowns and changes of corrections of the original adjustment. Dimension of the newly inverted matrices is substantially lower than the dimension of matrices inverted with the original adjustment.

528.481 (43711.2)

Récents mou.ements et déformations de la surface terrestre présentés sur territoire de la République Tchéque et leurs conséqllences pratiques
Geodetický a kartografický obzor, 37, 1991, No. I, pages 6-13.
10 illustrations, 24 bibliographies
Analyses des résultats de mesurages géodésiques répétés caractérisant les élements verticaux et horizontaux des mouvements
et des déformations de la surface tern;stre en République Tcheque. Conséquences émanant de ces mouvements exen,ant sur la
qualite de ľensemble de points géodésiques. Discussion relative
a la nouvelle conception de ceux-ci dans ľexpressiion tridimensionnelle avec adjonction des changements
chronolog.ques
pour application de méthodes de geodesie cosmique dans la vie
pratique.

528: 801.3

VYSKOČiL, P.

HORŇANSKÝ,

Recent Movernents and Deforrnations of the Earth's Surface on
the Territor~ of Czech Republic and their Practical Consequences
Geodetický a kartografický
10 fig .. 24 reL

obzor, 37. 1991, No. I, pp. 6-13,
,

Analysis of results of repeated geodetic measurements, characterizing vertical and horizontal components of movements and
deformations of the Earth's surface on the territory of Czech
Republic. Consequences of these movements for the quality of
geodetic networks. Discussing their new conception in three-dimensiona! expression with adding temporal changes for application of methods of space geodesy in practice.

I.

Nou.elle définition de la FIG pour la profession de géométre
Geodetický a kartografický

obzor, 37,1991, No I, pages 13-16.

Extension des activités du géometre dépendant du temps. Efforts de la FlG pour la modification de la définition de la profession de géometre inscrite dans le Statut de la FlG. Constitution ad hoc de la Commission FIG pour la définition de la
profession de géometre, ses activités et résultats obtenus. Acceptation de la nouvelle définition FIG relative a la profession de
géometre par le 1ge Congres de la FlG tenu a Helsinki en 1990.

V Edici VÚGTK v roce 1991 vyjde
528:801.3

ANGLlCKO-čESKÝ

HORŇANSKÝ,

I.

PRO GEODETY

New Definition of FIG for the Profession of Surveyor
Geodetický

a kartografický

obzor, 37, 1991, No. I, pp. 13-16

Extending the sphere of action of a surveyor in time dependence. The effort of FIG to amend the definition of the surveyor's profession involved in the statute of FlG. Constituting the
ad hoc commission of FlG for definition of the surveyor's profession, its activity and results. Acceptance of the new FIG definition for the surveyor's profession by 19th FlG Congress in
Helsinki 1990.
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(autoři: Ing. Jiří Šíma, CSc.
a Ing. Ondřej Jeřábek, CSc.)
Předpokládaný
rozsah slovníku je 5700-5800 hesel,
cca 170 stran formátu A5. Cena výtisku, tištěného ofsetem, cca 100 Kčs.
Objednávky zasílejte na adresu:
Výzkumný ústav geodetícký, topografický
a kartografický, Zdíby, PSČ 25066

Geodetický
a kartografický
ročník 37179, 1991, číslo 1

Ing. Zbyněk Žižka

obzor

1

nový náměstek předsedy ČÚGK

Ing. Zbyněk Žižka se narodil 2. února 1933 v Bílé Třemešné v okrese Trutnov. Po absolvování reálného gymnázia
ve Dvoře Králové a vysokoškolského studia na zeměměřické fakultě ČVUT v Praze nastoupil v roce 1956 k Oblastnímu ústavu geodézie a kartografie v Liberci.
U Oblastního ústavu začínal v provozu mapování jako mapér. Postupně vykonával a později řídil převážnou
část mapovacích prací. Pro své organizační a řídící schopnosti, odborné znalostí, zájem o práci a smysl pro zodpovědnost byl záhy vybrán do funkce vedoucího oddílu, později provozního inženýra. V této funkci se osobně podílel na řešení technologických a organizačních problémů ústavu a resortu, souvisejících s koncepcí nového technícko-hospodářského
mapování ve velkých měřítkách. Od roku 19.3 pracoval jako vedoucí výroby odštěpného
závodu v Liberci při Inženýrské geodézii Praha n. p.
V novém organizačním uspořádání resortu od roku 1972 byl pověřen funkcí technicko-výrobního
náměstka ředitele národního podniku, později státního podniku Geodézie Liberec. V této funkci pracoval až do října letošního
roku.
Za čtyřiatřicetileté působení v Severočeském
i v práci s lidmi na všech stupních řízení.

kraji získal Ing. Žižka bohaté zkušenosti v odborné a řídící praxi

K řešení všech úkolů přistupuje vždy s příkladnou svědomitosti, rozhoduje se po pečlivé a všestranné analýze
problémů a přijatá rozhodnutí vždy důsledně plní. Má vysoký osobní podíl na tom, že podnik v Liberci vždy patřil
v resortu mezi podniky s vysokým standartem. Se spolupracovníky i podřízenými jedná vždy taktně a s lidským pochopením. avšak současně od nich vyžaduje iniciativní a přesné plnění povinností.
Svých hlubokých odborných znalostí, které si soustavně upevňoval studiem literatury, účastí na školenich a stážích a praktických zkušeností vždy využíval k odborné výchově lidí nejen v řídící práci a při dlouholeté velmi svědomitě vykonávané činnosti v ČSVTS, ale i jako člen státní zkušební komise pro závěrečné zkoušky absolventů zeměměřické fakulty.
V současné době je členem nově vytvořeného
ře jeho zkušeností a znalostí využito.

výboru Českého svazu geodetů a kartografů, Kde určitě bude dob-

Co přejeme Ing. Žižkovi v nové funkci? Aby mu vydrželo zdraví a chuť do práce, aby využil všech svých odborných a organizačních schopností a zkušeností ve prospěch celého resortu a aby mu zůstal jeho velmi dobrý vztah
k lidem.

1991/1

Geodetický

2

a kartografický
obzor
ročník 37179, 1991, číslo 1

Postupné vyrovnání
zprostředkujících měření metodou
nejmenších čtverců

Mějme systém rovnic oprav pro vyrovnání zprostředkujících měření, který budeme nazývat původním. Metodou nejmenšich čtverců (MNČ) byly získány nejpravděpodobnější hodnoty neznámých, jakož i odhady jejich
střednich chyb. Nyní mohou následovat tyto dva případy:

Ooc. Ing. Josef Kabeláč, CSc., Ing. Samir Massad,
katedra vyšší geodézie, FSv ČVUT v Praze,
Ing. Cyril Ro-n,
Astronomický ústav CSAV, Praha

předpokládáme,
že je regulární. V dalším textu
projednány případy A a B uvedené v úvodu.
rovnic oprav po připojení dalších rovnic oprav
A), jakož i po vypuštění některých rovnic oprav
B), označme

Qr.

A*(x+L1x)-I*=v*,
Normální

A) K původnímu systému rovnic oprav připojíme další
rovnice oprav. Tomuto případu v praxi odpovídají
opakovaná měření, např. na bodech původní sítě.
B) Některé rovnice oprav vypustíme z původního systému. Tomuto případu v praxi odpovídají měření
zatižená hrubými - nebo nepřípustnými
chybami,
např. záměry v původní síti.
Opakovat celý postup vyrovnání po připojení nebo vypuštění některých rovnic oprav je neekonomické. Bude
proto uveden postup jednodušší, který tuto úlohu řeší
tím, že k výsledným hodnotám neznámých a oprav
z původního vyrovnání připojuje pouze jejich změny.
Tento postup je podstatně ekonomičtější, jak vyplyne
z následujícího textu. Úlohy tohoto typu jsou známy
pod názvem: postupné vyrovnání.
Výchozím zdrojem k této práci jsou [I] a především
[2], v níž jsou v přehledu uvedeny další případy postupných vyrovnání. V práci [3] a [4] je tento postup aplíkován na zcela obecný případ vyrovnání MNČ včetně metody kolokace.

budou
Systém
(případ
(případ
(4)

rovnice zní

A*TQ{'A*(x+

L1x) - A*fQ('/*

=

O,

(5)

kde vektor L1x(k, I) značí změnu vektoru x(k, I), získaného z vyrovnání původního systému rovnic oprav (I).
Podobně jako ve (3) předpokládáme, že i matice soustavy (5) je regulární. Matice a vektory s indexem * jsou
různé pro případy A a B a budou vysvětleny při jejich
konkrétním projednávání, již nyni viz obr. 2 a 3.

2.1

Postupné
vyrovnání
rovnic oprav

po připojeni

dalších

Nechť po provedeném vyrovnání původních rovnic
oprav (I) je připojeno dalších L1nrovnic. Pak je, viz rov.
(4) a obr. 2,
A* =

Ui),

1* = Ul)'

Qr

Q

= ( 'O~

v* = (v~~v),

'O). ,

oQ,

(6)

kde oA (L1n, k) ol(L1n, I), ov(L1n, I) a L1Q, (L1n,L1n) zna-

Nechť má původní systém rovnic oprav pro vyrovnání
zprostředkujících měření tvar
Ax-I=v,

Q,.

(I)

Schematicky je zakreslen na obr. 1. V rov. (I) je A (n, k)
matice známých parciálních derivací zprostředkujících
rovnic podle neznámých, x(k, I) je vektor těchto hledaných neznámých, I (n, I) a v (n, I) jsou vektory absolutních členů a oprav. Q,(n, n)je matice váhových koeficientů měřených veličin a zjistí se např. z korelačních
vztahů, z tvaru zprostředkujíCích rovnic, někdy i pomoCí zákona o přenosu chyb a nebo je známa z předchozích vyrovnání, viz [5] a [6].
Abychom mohli zjistit k neznámých složek vektoru x
v rov. (I), je nutno použít minimalizačních podmínek.
MNČ obvykle užívá podmínky
vTQ,1 v

=

min

Obr. 1Schematický

(2)

a výsledkem jsou normální rovnice
ATQ,' Ax - ATQ, I I = O,
což je výsledek všeobecně

(3)

známý. O matici ATQ,! A

1991/2

zákres původních
rov. (I)

rovnic oprav, viz

čí rozšíření původních matic a vektorů A, I, va QJ v rov.
(I). Změny původního vektoru oprav v (n, I) jsou označeny L1v (n, I). Výrazy (6) dosadíme do rov. (5). Po
úpravách platí pro vektor L1x (k, I) hledaných změn neznámých vztah
L1x= (ATQ,IA

+ oAToQ,!oA)-IOATOQ,'(ol-

oAx),
(7)

který platí pro případ připojení L1n zprostředkujíCích
rovnic oparY. O ínverzi prvé závorky pravé strany rov.
(7) viz odst. 2.3.
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Obr. 2 Schematický
zákres původních rovnic oprav po připojení dalších rovnic oprav, viz 'Ov. (6)

2.2

Postupné
některých

vyrovnání
po vypuštění
rovníc oprav

Nechť po provedeném vyrovnání původních zprostředkujících rovníc oprav (I) je vypuštěno L1n rovníc. Podle
obr. 3 nejprve pišme

A

=

(A*)
oA'

I

= (/*)

01'

01

v

= (v* = v' + L1v)
Ov

(0* "O)
"~T 001

=

=
=

A*fO(
A * fOr

I

vypusteny

I

A + tjAT801

vzhledem k systému původní-

mu, viz případ {~} v úvodu. Pak platí, že

A* + oAT80; 10A,
+ 8A TOO/-I 01,

a matice označené indexem * dosadíme opět do rov.
(5). Po úpravách získáme pro vektor L1x (k, I) hledaných změn neznámých tvar
L1x= (- ATOl

rovnice

'

1*

1

systému (3). Sig-

num { ~ } se použije, jestliže zprostředkující
oprav byly {připO!e~y}

'

kde oA (L1n, k) o/(L1n, I), ov(L1n, I) a L10/(L1n, L1n) značí úbytky původnich matic a vektorů A, I, va 01 v rov.
(I). Z původního vektoru v(n, I) zbude pouze vektor v'
(n - L1n, I), jehož změny označme L1v (n - L1n, I). Pomocí výrazů (8) najdeme, že
ATOl' A
A TO/-'I

která je známa z vyrovnání původního

18Ar 18AToO/I (01- oAx),

+

L1x = [N - NoAT(oOI
+
oANoAT)-IOAN]oAT801
1(81-

8Ax),

a to pro oba případy, ovšem s přihlédnutím k rov. (10).
Rozměr invertované matice (001 + 8AN8AT) je (L1n,
L1n), kde L1n je počet připojených nebo vypuštěných
zprostředkuji cích rovnic oprav. jestliže L1n < k případně L1n % k, kde k je počet neznámých, viz obr. 2 a 3, je
tento postup příkladně výhodný. Z hlediska výpočetní
techniky se tato výhodnost zdůrazňuje především tehdy,je-li číslo k veliké, inveze matice o rozměru (k, k) na
hranici možností počítače a výpočetní čas finančně náročný.
Z určeného vektoru změn L1x(k, I), rov. (II), získáme
vektor (x + L1x) (k, I) opravených neznámých.

(9)

který platí pro případ
rovnic oprav.

2.3

Inverze

a výpočet

vypuštění

L1n zprostředkujících

2.4 Výpočet

oprava

váhových

koeficientů

Výpočet nových oprav Ov a změn L1v oprav z původního
vyrovnání provedeme odděleně pro případ A a B.
Ad A) Vyjdeme z rov. (4), do které dosadíme potřebné
výrazy (6). Je pak
změn

neznámých

Inverzi prvých závorek pravých stran rov. (7) a (9) provedeme společně. Jejich rozměr oproti matici ATOl 1A,
která již byla invertována v původním vyrovnání, rov.
(3), se nezměnil a je tedy opět (k, k). Tato skutečnost
neposkytuje z hlediska ekonomičnosti výpočtů žádných
výhod. Dříve uvedené úpravy postupného vyrovnání by
byly zbytečné. Použijeme proto vztahu pro inverzi součtu dvou matic, viz např. [7, str. 235]. Nejprve však za-
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a s přihlédnutím

k rov. (I)

L1v = AL1x, Ov = 8A(x

Ad B) Opět použijeme
výrazy (8),

+

L1x) - ol

(12)

rov. (4), v které zavedeme, viz
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Obr. 3 Schematick.v zákres původních rovnic oprav po vypuštění některých rovnic oprav, viz rov. (8)

ty prvků zmenšeného vektoru ven, I) a Llv(n - Lln,
I) jsou jejich změny. Je
V číselných příkladech bude vektor x obsahovat vždy
dvě neznámé a původní systém čtyři rovnice oprav, rov.
(I).

2 - I)
Vektor ov není třeba určovat,
o opravy vypuštěných měření.

neboť

se jedná

A=

(~

:

( 2)
3

,/=

I

,O,

.- I

=

(I°° °° °° °0)° .
I

0.5

°° °

I

Výsledky jsou
Nové váhové koeficienty, potřebné pro výpočet středních kvadratických chyb nových neznámých leží na
hlavní diagonále matice
N*

=

(A*' Oi

I

N

= (ATO,IA) 1=(

0,1702 -0,0213)
- 0,0213
0,127 7 '

A*)-I

viz rov. (5). Abychom nemuseli tuto matici nově počítat
a invertovat, což jsme v předchozím textu obešli různými úpravami, využijeme znalosti váhových koeficentů
matice

0,9149)
x= ( 0,5105'

v=

- 0,680 9)
- 1,0638
( - 0,489 4 '
2,4255

- +
I , 904 7,m, -- +
- (0,822
0,71279) .

l110 -

viz rov. (3). Postup pozůstává v tom, že pro případ
A resp. B. dosadíme výrazy (6) resp. (8) do rov. (5). Po
úpravách, které jsou shodné s převodem rov. (7) resp.
(9) na tvar (II), dostáváme, že

Připojení
rov. (6).

J

jedné rovnice oprav k původnímu

systému,

Váhové koeficienty, potřebné pro výpočet středních
kvadratických chyb nových neznámých, leží na hlavní
diagonále a označme je symbolem diag. Z rov. (14) vyplývá, že
±diagN* = diagN ~ diag[NoAT(oO,+

oANoAT)-IOAN],
(15)

kde rozměr invertované matice (oQ, + oANoAT)-1 je
opět snížen na (Lln, Lln), viz text za rov. (II). Znaménko
+ resp. - na levých stranách rov. (14) a (15) odpovídá
případu A resp. B, kdy matice N = +(ATO, IA)-I resp.
N = -(ATO,IA)-I, viz rov. (10).
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Výsledky
0,021 8)
,rov.(II),x+
( -0,0170

dx=

dv =

dx=

(0,936 7)
0,4936 '

(= ~:~:~~),

rov. (12), ov = (0,0569), rov. (12),

0,0048

v*

=

~:~H~)
V+ dV)

= 2,4303

((

(
111<J

-- +
I 6298
-,

,

,rov. (6),

=

ov

0,0569)
m, -- +
- (0,5799)
0,5187'

.' . rov. (15) ,
s uZltlm

odpovídají postupu vyrovnání pro pět rovníc oprav.
Vypuštění
poslední rovnice oprav z původního systému, rov. (8).

obzor

5

postupně v menších skupinách. Tento postup je vhodný, z hlediska výpočtů na počítačích, u velmi rozsáhlých systémů rovnic oprav s velikým po~tem neznámých, tj. u systémů na hranici možností použitého počítače, či u výpočtů značně náročných na výpočetní čas.
Obdobnou, leč složitější úlohou by bylo, jestliže bychom kromě rovnic oprav připojovali nebo vypouštěli
neznámé, viz [3].
Jiná úloha úzce související a v praxi se často vyskytující je úloha, při níž má být splněn požadavek neproměnnosti některých neznámých vůči původnimu vyrovnání, např. neměnnost souřadnic bodů, směrů ap. Tomuto požadavku bychom vyhověli připojením potřebných podmínkových rovnic k systému rov. (3).
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."
s uZltlm
rov. (15) ,

pro první tři rovnice

Uvedený způsob postupného vyrovnam po připojeni
dalších nebo vypuštění některých rovnic oprav je zřetelně výhodnější z ekonomicko-výpočetního
hlediska především proto, že rozměr nově invertovaných matic je
roven pouze počtu nově připojených nebo vypuštěných
rovnic oprava ten je podstatně menší než počet původních rovnic oprav. Jestliže by tomu tak nebylo, je možno přípojování nebo vypouštění rovnic oprav provádět
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Recentní pohyby a deformace
zemského povrchu na území
České republiky a jejich praktické
důsledky

Vlastnosti recentních pohybů zemského povrchu a zemské kůry jsou na území celé ČSFR zkoumány již od
konce padesátých let [2]. Tyto pohyby při tom chápeme
jako přirozené pokračování dynamických tektonických
procesů, které utvářejí povrch naší planety v průběhu
celé její geologické historie. Na roz<;lílod metod geologie jsou tyto pohyby určovány geodetickými metodami,
tedy dokonaleji, ovšem za relativně krátký časový interval několika desitek let. Vedle těchto pohybů, ryze tektonického původu se setkáváme ještě s pohyby vyvolanými lidskou činností, jakou je dolování, čerpání nafty,
zemního plynu apod. Celý souhrn těchto recentních pohybů ovlivňuje přímo životní prostředí člověka a v mezních podmínkách seismoaktivních oblastí může dojít
i k zemětřesení [12], [19]. Mimo tyto vlivy však recentní
pohyby zemského povrchu a zemské kůry způsobují
i sv,tematické poškozování geodetických bodových polI, a to tlm, ze jejich souřadnice,
výšky a tihové zrychlení ztrácejí v průběhu času svou platnost, což může zejména ovlívnit jejich využívání při přesných geodetických měřeních. Údaje o recentních pohybech jsou dnes
ve světě natolik známy, že vzniká nutnost pomýšlet na
to, že geodetické body budou vedle svých souřadnic,
resp. výšek definovány rovněž jejich časovou změnou.
Stále širší uplatňování metod kosmické geodézie kromě
toho naznačuje, že počátkem následujícího století budou mít geodetická bodová pole zcela jiný charakter
a že umístění jednotlivých bodů bude definováno všemi
třemi souřadnicemi současně včetně přiřazení čtvrtého
rozměru, tedy času.
Naznačená koncepce nových geodetických základů
v geodynamickém pojetí se neobejde bez systematického výzkumu dynamických vlastností reálného území,
v daném případě území České republiky (ČR). V počátečních fázích jsou při tom nutné alespoň předběžné
analyzy stávajícího měřického materiálu směřující k odhadu velikosti recentních pohybů a prostorového rozložení jejich intensit. V další fázi je třeba vytvořit systém
bodů, sloužící k dalšímu zpřesňování předběžných odhadů a vytvoření základního geodynamického modelu
oblasti ČR v návaznosti na dynamiku okolních tektonických provincií. V této druhé fázi je samozřejmě nutné využívat k experimentálním
měřením již moderní
techniky, dovolující třírozměrné určování polohy a vzájemných vztahů mezi body na větší vzdálenosti řádu několika desítek až několika stovek kilometrů.
Tento přístup se opírá o dosavadní výsledky výzkumu svislé složky recentních pohybů v ploše celého
studovaného území i výzkumu vodorovné složky pohybu na vybraných lokalitách [2], [7], [9], [II], [15], [18].
Nelze se totiž domnívat, že území ČSFR je postiženo
pouze vertikální složkou pohybu, nebo že vodorovné
pohyby jsou vázány pouze na vybrané lokality. Z těchto

Ing. Pavel Vyskočil. CSc.•
Výzkumný ústav geodetický.
topografický a kartografický. Zdiby

důvodů byly provedeny rozbory dnes dostupných výsledků výškových i polohových měření, dovolující posoudit dynamické vlastnosti území ČR v plošném vyjádření. První výsledky, v návaznosti na poznatky z lokalit, shrnuté v [II] byly publikovány např. v [16] a [20]
a představují první příspěvek k třírozměrnému chápání
recentních dynamických vlastností převážné části Českého masivu a jeho hranice s obloukem Západních
Karpat. Současná práce dále rozvíjí naznačené výsledky a ukazuje zároveň některé praktické důsledky, působící na stávající geodetické základy a kromě toho předkládá i hlavní zásady dalšího řešení. Poukazuje se však
současně na to, že další pokrok v geodynamickém výzkumu na našem území nelze dosáhnout isolovaně, ale
pouze ve vzájemné vazbě na okolní státy, resp. jim odpovídající tektonické oblasti. Další rozvoj proto závisí
také na úzké mezinárodní a mezioborové spolupráci.
2. Charakteristíky použitých výsledků a jejich
zpracování
Jak vyplývá z úvodu tohoto pojednáni, budeme se
v dalším zabývat výsledky rozborů jak svislé tak i vodorovné složky recentních pohybů na území ČR. Výchozím podkladem pro studium svislé složky pohybu jsou
při tom výsledky nových opakovaných nivelací, provedených na našem území v rámci mezinárodní spolupráce v letech 1973-1984. Srovnávacím materiálem jsou
zde výsledky tzv. druhé čs. nivelace [II] z let
1939-1960. Z měřených rozdílů převýšení mezi zvláště
vybranými nivelačními body vyšší kvality stabilizace
byly odvozeny roční změny převýšení a podrobeny vyrovnání v rámci sítě opakovaných nivelací ČSFR. Z vyrovnaných hodnot ročních změn převýšení byly pak vypočteny roční rychlosti svislých pohybů všech použitých bodů sítě, a to relativně vzhledem k základnímu
nivelačnímu bodu Želešice "jižně od Brna. Tyto hodnoty
v jednotkách mm/rok byly podkladem pro zpracování
přehledné mapy isočár svislých pohybů v měřítku
I :I 000000 [7]. S ohledem na značnou hustotu pořadů
na území ČR byla zde, s využitím těchže výchozích hodnot zpracována mapa svislých pohybů v měřítku větším, v kladu listů Základní mapy měřítka I :200 000.
Mapa byla poté zmenšena do pracovního
měřítka
I : 500 000, resp. do měřítka I: I 000 000. S ohledem na
značnou podrobnost podkladu jsou isočáry vykresleny
v intervalu 0,1 mm/rok. Části této mapy jsou využívány
pro praktické účely v rámci hodnocení vlastnosti tektonické aktivity v různých oblastech ČR, jak je např. publikováno v [14]. Mapa je v podstatě dalším stupněm
k poznávání dynamických vlastností ve svislém směru
na území ČR a navazuje tak na podobnou mapu, publikovanou v [9]. Současná mapa byla konstruována v roce 1986 a jako celek nebyla dosud publikována. Její
zmenšeni na je uvedena v obr. I. Přesnost konečných vý-
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sledků lze při tom charakterizovat střední chybou z vyrovnání, velikosti 0,036 mm/rok. Ii, kde L je vzdálenost v km mezi dvěma body, jejichž vzájemný vztah je
studován.
Ke studiu vodorovné složky pohybu v plošném vyjádřeni v rámci území ČR bylo možno využít jako opakovaného měření výsledků triangulace prvního řádu
z let 1922-1933. Jako výchozí etapy měření bylo použito původní triangulace rakousko-uherského
Vojenského zeměpisného ústavu z let 1863-1880. Kvalita obou
triangulací je vysoká, a lze ji při časovém intervalu asi
60 let použít pro odhady tendencí vodorovných pohybů
na zájmovém území. Při všech těchto rozborech, na rozdíl od obvyklého zpracování naší trigonometrické sítě,
byly důsledně rozčleněny směry, měřené ve výchozi
a opakované tríangulaci. Měřené hodnoty směrů první
triangulace, převzaté z [21], byly redukovány do zobrazovací roviny Křovákova zobrazení a celá síť byla vyrovnávána podle měření zprostředkujících,
v souřadnicích použitého zobrazení. Při tom byly převzaty jako
pevné souřadnice pouze jednoho bodu a souřadnice
bodů dalších byly odvozeny z vyrovnání volné sítě, vá·
zané na rozměr původní Josefovské základny. Tím byl
vytvořen výchozí souřadnicový systém let 1863-1880
Křovákova zobrazení, který posloužil k odvození souiadnicových změn z následujicí, opakované triangulace.
V první fázi byly také tyto výsledky vyrovnány jako volná síť a následně převedeny Helmertovou transformací
do vých07iho souřadnicového
systému souřadnic rozměru Josefovské základny. Touto početní operací byla
zabezpečena identita měřítka i orientace sítě opakované
triangulace, a to v tom smyslu, že jakékoli změny
v těchto charakteristikách je nutno považovat pouze za
důsledek pohybů. Při shodném rozměru obou porovnávaných sítí jsou totiž jakékoli měřítkové změny vyvolány pouze změnami v poloze bodů, a tedy jejich pohyby.
Za těchto podmínek lze tedy změny měřítka sítě pova·
žovat za důležitý signál, upozorňující na přítomnost vodorovných změn, které, za předpokladu identity použitých bodů v obou etapách měření a při splnění podmínek statistické analýzy lze považovat za pohyby. Souřadnicové změny dX, dYa jim odpovídající střední chyby mx, my odvozené z vyrovnání a následné transformace jsou dány těmito průměrnými hodnotami:
dX = 8,47 mm/rok,
dr = 8,41 mm/rok,

mx

my

= 5,00 mm/rok,
= 5,42 mm/rok.

Z uvedených údajů je zřejmé, že průměrné hodnoty dX,
dr překračují jednonásobek jejich středních chyb a lze
je tedy v prvním přiblížení považovat za vhodný podklad pro odhad tendencí vodorovných pohybů a deformací na území ČR.
Aplikací standardního
výpočetního programu pro
odvození pole pohybů a vodorovných deformací ve
čtvercové síti libovolného rozměru [12] byla vykreslena
mapa vodorovných pohybů pro území ČR v měřítku
I :I 000 000. Pohybové tendence na vrcholech čtverců
rozměru 10X 10 km odpovídají pohybům na jednotlivých použitých trigonometrických bodech a představují
plošnou interpolaci vodorovných pohybů v rámci dané
sítě. Orientace a velikost pohybů na výchozích bodech
je s ohledem na použitou interpolační funkci zachována. Mapa je vyznačena v obr. 2.
Soubor výsledků, získaných zpracováním opakovaných nivelací a triangulací je pak podkladem pro násle-

Obr. 2 Mapa vektorů vodorovných pohybů v aproximaci
čtvercové sítě /0 x /0 km. (I) vektor pohybu interpolovan.Ý ve vrcholech čtvercové sítě. (2) vektor pohybu na bodech. vj'chozích pro použitou aproximaci.
dující rozbory. Zde je třeba upozornit na to, že časové
epochy, pro které byly odvozeny svislé a vodorovné pohyby jsou odlišné a ani se nepřekrývají. Tato skutečnost
může částečně ovlivnit zvláště srovnávací rozbory obou
složek pohybů z hlediska tektonické dynamiky. Dále
provedené rozbory spočívají v transformaci původních
údajů, tj. rychlostí svislých i vodorovných pohybů v pole vodorovných gradientů svislých pohybů a v pole vodorovné deformace. Podstata těchto postupů je popsána v [5], [6], [II], [12] a [17]. Z těchto důvodů jejích
teoretický podklad nebude v dalším textu dále rozvíjen
a soustředíme se pouze na výsledná vyobrazení a jejich
diskusi.
3. Základní charakteristiky

recentních tektonických

pohybů

Vstupní údaje, dané v obr. I isočarami ročních rychlostí
svislých pohybů a v obr. 2 vektory ročních rychlostí vodorovných pohybů ve čtvercové síti jsou výchozím podkladem pro provedení základních rozborů. Při diskusi
dále uvedených výsledků se omezíme zejména na důsledky tektonických pohybů na geodetická bodová pole, aniž bychom se blíže zabývali jejich souvislostí s geologickou stavbou a dalšími geofyzikálními poli ve studovaném území. Takové rozbory přesahují již rámec tohoto pojednání, jakož i rámec odborného časopisu ve
kterém je publikováno. S ohledem na to, že svislá a vodorovná složka pohybů je studována, co do časového
intervalu a konfigurace sítí na odlišném materiálu, bude rovněž diskuse výsledků z převážné části provedena
pro obě složky pohybu odděleně. V závěru však ukážeme i vzájemné souvislosti mezi oběma složkami pohybu
v jejich komplexnějším pojetí.

1991/8

Mapa svislých pohybů, daná v obr. I ve velkém zmenšení, a tedy pouze informativně, se stala podkladem digitalizace ve čtvercové síti rozměrů asi 5 x 5 km, což posloužilo jednak k odvození pole vodorovných gradientů
svislého pohybu, jednak k oddělení základních trendů
vodorovných pohybů od jejich zbytkových hodnot.
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Obr. 3 Regionální trend ročních rychlostí svislých pohybů
na území ČR. lsočáry v jednotkách 0.1 mm/rok

Obr. 4 lsočáry.zbytkových ročních rychlostí svislých pohybů na území CR po odfiltrování trendu podle obr. 3. lsočáry v jednotkách 0.1 mm/rok
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K odvození trendů svislých pohybů byl použit polynom
druhého stupně, který se při testovacích výpočtech s polynomy vyšších stupňů ukázal jako přiměřený a optimální. Výsledky výpočtů trendu svislých pohybů pro
území ČR jsou uvedeny v obr. 3, residuální svislé pohyby pak v obr. 4. Z obr. 3 je zřejmé, že maximální náklon
velikosti 2,4 mm/rok je vázán na oblast Čech a částečně
na jižní Moravu. Tyto hodnoty jsou v celkovém souladu
s výchozími údaji v obr. 1, kde se oblast severních a ze.jména severozápadních a západních Čech výrazně vyzvedá oproti území jižních Čech. Jak je konstatováno
např. v [7], je výrazný výzdvih podél linie Krušných hor
vázán na přítomnost neovulkanických oblastí této části
ČR. I když je oblast Moravy ve vertikálních pohybech
značně členěna, dosahují relativní pohyby maximálních
hodnot více jak 3 mm/rok pouze v prostoru jižní Moravy. Mapa residuí v obr. 4 ukazuje značnou členitost
zbytkových svislých pohybů a jejich vzájemnou vazbu
s geologickou stavbou studovaného území. Pro naše
účely je podstatné, že svislé pohyby v relativním pojetí
dosahují více jak 3 mm/rok (trend včetně residuí) a mohou tedy způsobovat značné nesrovnalosti při navazování pořadů nivelace na body, zaměřované ve větším
časovém odstupu. Uvedené poznatky jsou zejména
dobře patrny v mapě vodorovných gradientů svislých
pohybů v obr. 5. Je zřejmé, že vedle oblasti severních
a západních Čech, dosahují vodorovné gradienty svých
maxímálních hodnot zejména na Moravě, a speciálně
v prostoru jižní Moravy, v severním výběžku tzv. Vídeňské pánve (okolí Břeclavi). Tyto pohyby jsou sice vázány na pásmo mezi Břeclaví a Hodonínem, kde je čerpána nafta a zemní plyn, avšak podle vyjádření geologů je
původ intensivních poklesů nutno hledat i v tektonickém režimu dané dílčí části studovaného území. Náklony zde dosahují více jak 3 mm/km/rok, což je hodnota
značná.
Z uvedených údajů vyplývá, že na území ČR existují
svislé pohyby, dosahující v relativním smyslu řádu několika mm/rok. V uvedených oblastech, ale i na jejich
styku s územím relativně klidnějším, se působení těchto
pohybů může výrazně projevit v neshodách při navazování nivelačních pořadů různého stáří zaměření. Při
tom se zdůrazňuje, že studované pohyby mají převážně
tektonický původ, a že naší studií nejsou postiženy ani
pohyby vyvolané lidskou činností ani exogenními vlivy
[II], které dosahují hodnot nesrovnatelně větších.

3.2

Obr. 5 Vodorovné gradienty ročníq,h rychlostí svislých pohybů ve čtvercové síti na území CR. Hodnoty gradientů
v mm/km/rok
odvozeny v rámci čtvercové sítě 5 x 5 km.
digiializuvané z originálu mapy na ubr. J

obzor

Vodorovná

složka

pohybu

Výchozím podkladem pro následující rozbory jsou hodnoty uvedené v obr. 2, kde jsou vyznačeny jednak vektory pohybů na výchozích bodech, jednak v rámci aproximující čtvercové sítě rozměrů 10X 10 km. Je zřejmé, že
vodorovné pohyby na území ČR dosahují řádu i několika cm/rok, což je i ve shodě s poznatky, získanými při
rozborech měření v účelových lokálních sítích [II], [18].
Jak je uvedeno již v dřívějších pracech, např. [II], [12],
jsou vektory vodorovných pohybů poplatné danému
souřadnicovému
systému a konfiguraci použité sítě.
Z těchto důvodů se pro další rozbory užívají na souřadnicovém systému nezávislé parametry pole vodorovné
deformace,
odvozované
postupy popsanými
např.
v [12]. Výsledky transformace plošně vyjádřených údajů
v obr. 2 v plošně \
pojí: hl,,\ mdi
,hOl Oj mé!",
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Obr. 6 Hlavní osy vodorovných deformací na území ČR ve
čtvercové síti /0 x ]O km. Deformace uvedeny v jednotkách mm/km/rok

e[, e2 [12] jsou vyznačeny v obr. 6. Zmíněné hlavní osy
vyznačují směry komprese, resp. rozpínání, a ve své
podstatě je možno je považovat za charakteristiky změny měřitka sítě v čase, tedy v jednotkách mm/km/rok.
Z obr. 6 je patrno, že k největší", "::>dorovn)'m deformacím dochází v prostoru východních Čech a na území
prakticky celé Moravy, se zvláštním zřetelem na jižní
Moravu. Porovnání výsledků v obr. 6 s dílčími výsledky
na jednotlivých
vybraných lokalitách jižních Čech
a Moravy [II], [18] vede k poznatku, že pohyby na nově
měřených lokalitách odpovídají stejným deformacím,
odvozeným z časově předcházejících
měření v rámci
celkové trigonometrické sítě území ČR. Nacházíme zejména podstatné rozpínání v prostoru severního výběžku Vídeňské pánve [II], které však pokračuje podle současných výsledků dále směrem k SV. Vlastnosti této liníe intensivního rozpínání jsou podrobněji diskutovány

Tento poznatek vede k dílčímu závěru, že nasazením jakéhokoli matematického aparátu nelze získat výrazně
dokonalejší polohové základy z časově různorodých
úhlových a délkových měření. Dílčí zdokonalení jsou
jen provizoriem, které je nutno v blízké budoucnosti řešit moderními metodami měření. V tomto směru bude
v závěru tohoto pojednání podáno optimální řešení, jehož praktická aplikace je samozřejmě orientována až
na počátek příštího století. Do té doby bude nutno vystačit se stávajícími, dílčím způsobem upravenými základy právě tak, jako je tomu např. v sousedním Rakousku.
V dodatku ke shora uvedené diskusi výsledků rozborů vodorovných pohybů a deformací je nutno zdůraznit
jejich předběžný charakter. S ohledem na celkovou kvalitu vstupních údajů je nutno předložené výsledky považovat za předběžný, avšak dostatečně reálný odhad.
Jak se projevuje ve srovnání těchto výsledků s výsledky
získanými dílčími polohovými (úhlovými i délkovými)
měřeními na vybraných lokalitách, dochází k výrazným
shodám, které váhu dnes předkládaného materiálu dále
zvyšují. Rovněž je nutno poukázat na další skutečnost,
spočívající v různé hustotě výchozích trigonometrických bodů v různých částech sítě. Zvláštní nedostatek
údajů se i těchto hledisek projevuje v oblasti západních
Čech (srov. obr. 2), čemuž odpovídá i patrně menší členitost isočar úplné dilatace. Reálnější výsledky z této
části Čech jsou předloženy a diskutovány v [14] a [19].
Při tom je v této části sítě využito srovnání triangulačních měření, provedených mezi první a druhou světovou válkou a krátce po ní, a to také na bodech, zhušťujících původní rakousko-uherskou
trigonometrickou
síť.

3.3

Názornější představu o rozložení vodorovných deformací lze získat
z isočar
tzv. úplné
dilatace
,1 = e, + e, = el + e2 [12], vyznačených v obr. 7. Z uvedeného je zřejmé, že úplná dilatace ,1má stejný charakter jako hlavní osy vodorovných deformací a vyznačují
tedy také změny měřítka sítě, v daném případě ovšem
ryze tektoníckého charakteru. Tím se odlíšují od jiných
měřítkových změn, způsobených např. odlišností použítých základen, zapojením přímo měřených délek do
staršího úhlového měření apod. Hodnoty uvedené
v obr. 7 proto podávají základní informace o tom, jakým způsobem a kde jsou naše geodetické polohové základy deformovány vlivem tektonických pohybů. Nalezené výsledky odpovídají
poznatkům,
vysloveným
v souvislosti s obr. 6, tj. že maximální deformace ve vodorovném směru se projevují v prostoru východních
Čech a na území celé Moravy. Tyto informace podávají
rovněž vysvětlení menší přednosti trigonometrické sítě
v těchto prostorech, diskutované např. v [I]. Je zřejmé,
že při spojování osnov směrů, měřených v různých časových obdobích, a tedy prakticky při jiné poloze zaměřovaného i zaměřovaných bodů, se nemohlo zabránit
nlvnllle

nrohíhlliících

tektonickvch

svislými

Jak bylo řečeno již v úvodu, je současné řešení založeno
na oddělených rozborech svislé složky, odvozované
z opakovanýchh nivalecí a vodorovné složky, odvozované z opakovaných triangulací. Přesto však současná
podrobnost údajů o svislých pohybech, daných v měřít-

v [20].

nroievll

Vzájemné
vztahy mezi
a vodorovnými
pohyby

nohvhtL
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Obr. 8 Mapa vektorů vodorovných pohybů a isočar ročních ry'chlostí svislých pohybů na území éR. Výchozí hodnoty JSOU odvozeny v rámci uvedených čtyřúhelníků
a představují tendence základních trendů pohybů
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Zejména zde vodorovnými deformacemi není vyznačena dříve diskutovaná linie rozpínání na východní Moravě, která však při srovnání obr. 9 a obr. 6 vykazuje
spíše poklesové tendence, což znamená rozpínání relativních vkleslin. Uvedené výsledky svědčí o tom, že vzájemný vztah mezi svislými a vodorovnými pohyby resp.
deformacemi není uniformní a závisí zřejmě na dílčích
vlastnostech geologické stavby jednotlivých částí studovaného území. Relativní poklesy v oblasti jižních Čech
a orientace kompresních os deformace v okrajových
trojúhelnících jihozápadních
Čech směrem od Alpského oblouku však svědčí o možném vlivu tohoto orogenu
na dynamiku oblasti Českého masivu. Podobné tendence naznačují i orientace os vodorovné komprese v oblasti jižní Moravy, i když dále k severu se tato orientace
mění. Dosti rozsáhlé pole kompresí v prostoru střední
a severní Moravy, jak je patrno z obr. 6 a obr. 7, nasvědčuje tlakovému působení oblouku Karpat. Tato dynamika je zřejmě diferencována podél linie styku Českého masivu a Karpat a k bližšímu posouzení jejích
vlastností chybi dostatek údajů vodorovné složky z části Karpat na území Slovenské republiky.
3.4

ku I : 200 000 dovoluje interpolovat rychlost svislých
pohybů jednotlivých použitých trigonometrických
bodů. Soubor údajů, sestávajících ze změn dX, dYa dZ na
jednotlivých
bodech trigonometrické
sítě posloužil
k odvození tří rozměrného vyjádření pole deformací.
Teoretický základ takových výpočtů nebyl dosud publikován, avšak jeho odvození přesahuje rámec současné
práce, pro kterou využijeme jen některých částečných
výsledků. Takovými výsledky jsou průměrné hodnoty
ročních rychlostí svislých pohybů a vektorů vodorovného pohybu pro centrální body vybraných čtyřúhelníků,
vyznačené v obr. 8. Vektory rychlostí vodorovných pohybů i isočáry rychlostí svislých pohybů v mm/rok při
tom představují do značné míry charakteristiky obecnějšího trendu regionálního charakteru v obou složkách
pohybu. Je zřejmé, že v převážně části jsou v Čechách
vektory vodorovného
pohybu orientovány
směrem
k výzdvihům. Na pomezí mezi Čechami a Moravou, jakož i na větší části Moravy směřují vektory pohybu spíše z prostoru, třeba jen relativních výzdvihů do území
relativních poklesů. Nelze vyloučit, že tyto tendence
souvisí s tektonickým režimem obou, z tohoto hlediska
odlišných oblastí.
Pro další posouzení těchto vztahů může posloužit také generalizovaná mapa ročních rychlostí svislých pohybů podle obr. I (isočáry svislých pohybů v intervalu
pouze 0,5 mm/rok) a hlavní osy vodorovné deformace,
odvozené pro jednotlivé trojúhelníky trigonometrické
sítě, podle známých postupů [II], [12]. Výsledky odpovídajících výpočtů jsou graficky zobrazeny v obr. 9.
S ohledem na to, že hlavní osy vodorovných deformací
byly odvozeny v rámci dílčích trojúhelníků, neshodují
se ve všech detailech s orientacemi a velikostmi hlavních os vodorovné deformace v rámci čtvercové sítě
v obr. 6. Také v tomto případě nevede analýza orientace hlavních os komprese nebo rozpínání a svislých pohybů k jednoznačným
závěrům. Převážně však osy
komprese jsou orientovány ve směrech k relativním
výdzvihům, a to opět v prostoru Čech. Pro oblast Mora,vy je daný materiál neúplný, neboť v tomto území byla
použita řídší síť identických trigonometrických
bodů.
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Dosud předložené výsledky naznačují zřejmé tlakové
působení Alp na okraje Českého masivu, jehož oblast
ovšem přesahuje území ČR a zasahuje do oblasti Bavorska a Rakouska. Tyto prvky dynamiky Českého masivu jsou diskutovány již v [16], při čemž je nutno zdůraznit, že pokud jde zejména o vodorovnou složku, jde
o první odhady.
Jediným možným pokrokem v podrobnějším poznávání těchto mechanismů je nasazení moderních metod
družicové a kosmické geodézie, s určováním vzájemných vztahů mezi jednotlivými body ve všech třech
komponentech X, Y, Z. Pro naše potřeby je prozatím
možno stávající údaje doplnit pouze o výsledky laserových pozorování v systému LAGEOS [22], [23]. V rámci
našeho zájmového území byly touto technikou určeny
vzájemné délkové vztahy mezi" základními stanicemi
POTSDAM (evropská platforma),
WETTZELL (JZ

Obr. 9 Generalizovaná mapa ročních rychlostí svislých pohybů podle obr. 1. a hlavních os vodorovných deformací
v rámci vybraných trojúhelníků na území éR. Plné isočáry
vyznačují výzdvihy, čárkované poklesy. Interval 0,5 mm/
rok. Hlavní osy deformace v jednotkách mm/km/rok
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okraj Českého masivu) GRAZ (severní svahy Rakouských Alp), GRASSE (JZ křídlo Alpského oblouku)
a MATERA (jižní Italie, kterou je možno považovat za
součást systému Alp jako kolizního pásma litosferických desek Evropy a Afriky). Výsledky a orientace
hlavních os v~dorovné deformace, odvozené ze změn
délek mezi zmíněnými stanicemi za období 1983 -1987
[23] jsou graficky zobrazeny v obr. 10.
V diskusi předložených výsledků je potvrzována příslušnost stanic GRASSE, GRAZ a MATERA k téže
tektonické provincii, neboť hlavní osy deformace v daném trojúhelníku jsou zanedbatelně malé. V přechodu
na trojúhelníky, spojující obě litosferické desky, je patrná převažující komprese od jihu, tedy dosti výtazně kolmo na oblouk Alp. S ohledem na absenci odpovídajíc
stanice v prostoru Karpat, nelze v tomto regionálním
měřítku studovat jejich příspěvek k celkové dynamice
našeho zájmového území. Z uvedených podkladů však
vyplývá podstatný
poznatek
o tlakovém působení
oblouku Alp (avšak zřejmě i Karpat) na vývoj dynamiky v prostoru Českého .masivu. Tyto vztahy jsou určující a jejich podrobnější pochopení může směřovat k poznání dynamiky Českého masivu a tím i časových deformací geodetických bodových polí na něm umístěných.

V předloženém pojednání jsou ukázány první odhady
velikosti vodorovných pohybů a deformací a jejich vazby na svislé pohyby v prostoru Českého masivu. Ukazuje se, že základní dynamické tendence jsou vázány na
geologickou stavbu studované oblasti, při čemž za určující je považován tlak oblouku Alp směrem k severu až
severozápadu, doložený družicovými údaji v obr. 10.
Kromě toho zde zřejmě působí i tlak oblouku Karpat
směrem k SZ, a to zejména v prostoru severní Moravy.
O tom, kromě jiného, svědčí i výzdvihy oblasti Beskyd
a Jeseníků. Na území Českého masivu jsou pak základní tlakové směry dále členěny, a to v závislosti na orientaci rozhraní jednotlivých dílčích bloků, na které je tento útvar členěn. S přihlédnutím k čistě tektonickým vlivům je pak nutno předpokládat na území Českého masivu relativní svislé změny dosahující hodnot řádu
6 mm/rok a vodorovné deformace, které mohou např.
ovlivnit změny měřených délek hodnotami až I mm/
km/rok. Tyto údaje také ukazují časové stárnutí geodetických bodových polí na území ČR.
Pro další budoucnost a kvalitativně skutečně nové
zdokonalení našich geodetických bodových polí je proto třeba celý problém chápat v geodynamickém pojetí.
S cílem přiřazení časového faktoru jednotlivým souřadnicím a výškám je proto nutno analyzovat vzájemné působení systému Alp, Karpat a Českého masivu s vytvářením odpovídajících aktuálních geodynamických modelů celé oblasti, tedy minimálně Bavorska, Rakouska
a celé ČSFR. Jediným vhodným prostředkem pro získání výchozích podkladů jsou aplikace družicové techniky, a to zejména aparatur GPS. Pozorování ve všech
třech složkách, tedy v poloze i výšce je nutno provádět
v rámci vhodného systému vybraných základních bodů
rozmístěných na našem státním území, při optimální
vazbě na jižní sousedy, tj. Maďarsko, Rakousko a SRN

!..Q.Q!t..m
O.lnnn/km/a
-

_
EXTEN$IQN
COMPREssrON

Obr. 10 Hlavní osy vodorovné deformace v kolizní oblasti
litosférických desek Afriky a Evropy. Vodorovné deformace v jednotkách mm/km/rok
odvozeny z regionální sítě
stanic lasorového měření systému LACEOS

(zvláště Bavorsko). Při výběru takových bodů je třeba
preferovat současné body I. řádu na vrcholcích kopců
a hor, s cílem bližšího poznání svislých pohybů v těchto
územích, kam většinou nivelace není schopna dosáhnout. Výzkumné využívání výsledků analýz takových
pozorování pak povede k reálnějšímu pochopení celého
mechanismu pohybů a deformací na našem území s následnou rajonizací z hlediska pohybů v prostoru a možností modelování a prognozy vývoje pohybů v jednotlivých dílčích částech celého studovaného území. Takové
výsledky pak povedou k věrohodným odhadům časovým změn našich geodetických bodových polí a tedy
i ke zvýšení přesnosti a aktuálnosti při jejich praktickém využívání, a to jak při aplikacích dosavadních pozemních metod měření, tak i při užívání moderních prostředků kosmické geodézie. Při vhodném a zejména
včasném zahájení takového výzkumu, lze první výsledky s praktickými aplikacemi očekávat počátkem následujícího tisíciletí. V této době sice, podle minění některých odborníků, bude již používání pozemních geodetických metod minimalizováno.
Avšak i za takových
podmínek bude nezbytná existence systému opěrných
bodů, na které budou detail ni měření s pomocí družicových aparatur nutně vázána. Informace o trojrozměrné
poloze těchto opěrných bodů a jejích časových změnách bude pak základní podmínkou při provádění přesných geodetických měření pro potřeby praxe.
Znovu je zde nutno zdůraznit, že cesta k dosažení takového stavu našeho, v budoucnu pravděpodobně dosti
řídkého, základního bodového pole vede jen přes důsledný geodynamický výzkum, prováděný v průběhu
následujicích deseti let. Bez této podmínky nebude naše
geodetická služba schopna plnit úkoly, které na ni budou klást praktické požadavky budoucích dekád. Současné snahy po zdokonalení stávajících polohových geodetických základů [24] jsou velmi užitečné, avšak mohou pouze napomoci překlenout období, nezbytně nutné ke shora diskutovanému výzkumu. Systém zminěných opěrných bodů se však již bude muset opírat
o zcela nová, na současném systému nezávislá měření,
prováděná v souvislosti s geodynamickým výzkumem.
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Nová definícia FIG pre profesiu
geodeta

Slovenský

Ing. Imrich Horňanský, cSc.,
úrad geodézie a kartografie

2. Aktivity FIG na noveIizáciu definície pre profesiu
geodeta pred zriadením ad hoc komisie
Nevyhnutným krokom každého združenia, ktoré cíti
potrebu vyčleniť sa za spoločenstva hierarchicky vyššieho, resp. zo spoločenstva všeobecnejšieho charakteru,
je zadefinovanie špecifických príznakov tohto rodiaceho sa združenia. Ináč tomu nebolo ani pri zrode Medzinárodnej federácie geodetov (francúzsky Fédération Internationale des Géométres - FIG, anglicky International Federation of Surveyors a nemecky Internationale
Vereinigung der Vermessungsingenieure)
v roku 1878.
Do štatútu tejto medzinárodnej mimovládnej organizácie bola zakomponovaná i definícia pre profesiu geodeta v súvislosti s koncipovaním tých častí štatútu, ktoré
určovali charakter členských organizácí FIG v jednotlivých krajinách, ktoré sa mohli úspešne uchádzať o členstvo vo FIG.

Ostatných 100 rokov sme svedkami prudkého rozvoj a
geodézie sprevádzaného intenzívnym nástupom a postupnou aplikáciou tohto vedného a technického odboru v ďalších odvetviach hospodárstva a štátnej správy.
Je samozrejmé, že toto presadzovanie sa geodézie v nových sférách technickej činnosti I'udstva si vynucovalo'
i postupnú novelizáciu predchádzajúcej
definície geodézie a teda i profesie geodeta.
Platná definícia pre profesiu geodeta (v angličtine
surveyor) vo FIG bola vel'mi stará. Nepatrné zmeny,
ktoré v nej boli urobené, ju nemohli podstatne zmeniť.
Zmeny poslania geodeta v závislosti od času podnietili
opakovanú intenzívnu diskusiu na rokovaniach Stálych
výborov FIG, počnúc rokom 1975.
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Rezolúcia Komisie Č. 9 FIG na Stálom výbore FIG
v Helsinkách vo Fínsku, 1975, otvorila diskusiu o definícii anglickeho termínu surveyor (geodet) podnietenú
názorom niektorých delegátov, že platná definícia ne adekvátne definuje označenie profesií v angličtine pomenovaných appraiser alebo valuer (oceňovač nehnutel'ností, znalec, odhadca nehnutel'ností). Rezolúcia vyzvala
členské organizácie
na zmenu definície surveyora.
Členské organizácie FIG boli požiadané oznámiť definíciu termínov surveyor, appraiser a valuer v svojej krajine. Výsledky mali byť sústredené na preskúmanie
a budúce zohfadnenie v ďalšej etape riešenia problematiky na rokovaní Stáleho výboru FIG v Ibadane v Nigérii v roku 1976. V Ibadane bolo konštatované, že iba pať
členských organizácií odpovedalo na výzvu. Bolo prijaté rozhodnutie opakovane zaslať dotazník a problematiku zaradiť na rokovanie Stále ho výboru FIG spojeného
s Kongresom FlG v Štokholme vo Švédsku, 1977, lebo
iba Kongresu FIG prislúcha kompetencia prijať zmenu
Štatútu FlG. Kongres FIG v Štokholme nerozhodol
o zmene Štatútu FIG, -lež prijal odporúčanie dopracovať doplnok k článku 4a Štatútu FlG, keďže bolo zrejmé, že platná definícia nie je v plnom rozsahu akceptovaná členskými organizáciami:
"Konštatuje sa, že termín surveyor, tak ako je používaný vo FIG, má vel'mi široký, rozsiahly výklad. V niektorých krajinách d61ežité časti predmetnej profesie sú
lepšie známe vo verejnosti pod označením appraíser,
land economist, hydrographer, eadastre engineer, atď."
Po diskusii Stály výbor 1977 principiálne súhlasíl s návrhom dodatku. S ciefom získať presný preklad navrhovaného doplnku k Štatútu FlG do ďalších dvoch úradných jazykov FIG, do francúzštiny a nemčiny, bol prijatý postup konštituovať pracovnú skupinu na prípravu
konečného návrhu pre nasledujúci Stály výbor FIG
v Paríži vo Francúzsku, 1978. Pracovná skupina si svoju
úlohu splnila (do francúzštiny predmetné názvy profesií boli preložené ako geometreexpert, expert en estimation, expert en économíe fonciére, géometre hydrographe,
géometre ingénieur du eadastre a do nemčiny ako Sachverstandiger, Gutachter, VerwaIter, Geometer, Feldmesser, Kataster Beamter), ale keďže zo strany členských
delegáciíboli prednesené ďalšie podnety a požiadavky
na objasnenie textu, bolo v Paríži rozhodnuté problematiku neuzavrieť, ale zaradiť ju do programu rokovania Stáleho výboru FIG v Brne, 1979. Na Stálom výbore FIG v Brne boli predložené tri návrhy ohl'adne zmeny príslušného článku (4) Štatútu FlG:
a) zmena textu,
b) nahradenie článku 4 súpisom termínov označujúcich
profesijnú prax,
c) ponechanie p6vodného textu.
Stály výbor FIG jednomysel'ne rozhodol ponechať
článok 4 Štatútu FlG nezmenený.
K problematike sa vrátil Stály výbor FIG v Haagu
v Holandsku, 1982, ktorý menoval osobitnú komisiu na
revíziu Štatútu FlG. Jej práca bola diskutovaná a hodnotená na Stálom výbore FIG v Tokiu v Japonsku,
1984. Návrh na zmenu článku 4, v zásadne novom poňatí, vypracovaný na základe Ahrensovho-Eichhornovho podnetu, bol Stálym výborom FIG v Tokiu akceptovaný, ale o rok nesk6r bol nahradený návrhom Stáleho
výboru FIG v Katoviciach v Pol'sku, 1985. Katovický
návrh oproti platnému textu Štatútu FlG predstavoval
iba malú zmenu.

3. Konštituovanie ad hoe komisie FI G na definíciu pre
profesiu geodeta a jej činnosť

Široká a ku konkrétnemu ciel'u nevedúca diskusia o definícii pre profesiu geodeta (v angličtine surveyora) na
rokovaniach Stálych výborov FlG v období 1975-1985
bola svedectvom nespokojnosti s platnou praxou. Hlavnou príčinou bolo, že platná definícia bol a vefmi stará
a rozsah odvetví, v ktorých sa uplatňoval geodet, sa od
p6vodného značne odchýlil, resp. rozšíril.
Stály výbor FIG v Katoviciach v Pol'sku v júni 1985
konštituoval ad hoc komisiu na definíciu pre profesiu
geodeta. Ciel'om ad hoc komisie bola analýza dobovo
platnej definície s tým, že to neznamenalo nevyhnutnosť jej zmeny, lež iba snahu uvažovať nad vhodnosťou
a adekvátnosťou platnej definície s prípadným návrhom jej zmeny. Práca ad hoc komisie bola vedená vačšinou korešpondenčným
sp6sobom s kompletizovaním
a zhodnotením činnosti na rokovaniach Stálych výborov. Činnosť člen ov ad hoc komisie, tak ako to býva
zvykom v orgánoch FlG, bola na dobrovol'nej báze bez
nároku na finančnú odmenu.
Z 18 vyžiadaných členských organizácií FIG vauguste 1985 desať organizácií odpovedalo pozitívne s návrhom na menovanie člena, resp. členov do ad hoc komisie. Navrhnutých II členov tvorilo základ budúcej ad
hoc komisie: Juha Talvitie z Fínska, predseda komisie,
Donald E. Bender z USA, Jacques Breton z Francúzska, Francis A. Fajemirokun z Nigérie, Albert Frossard
zo Švajčiarska, Renzo Guarnaschelli z Talianska, C. w.
Jonas z Anglicka, D. J. Lorschy z Austrálie, Ung Cheng
Pee z Malajzie, R. Smith z Kanady a John Thalacker
z USA. O rok nesk6r, v roku 1986, ad hoc komisia bola
rozšírená'o odborníkov zo 6 členských zvazov FIG ďalších krajín. Imrich Horňanský z Česko-Slovenska, Hiroshi Magome z Japonska,
Richard J. Mehlhorn
z NSR, Georgi Milev z Bulharska, Bo Nyberg zo Švédska a Jacques Tassou z Francúzska.
Komisia konštatovala, že anglické slovo "surveyor"
je odborným výrazom so širokým významom a že je
možné všetky rozlične ohraničené činnosti našich kolegov geodetov v jednotlivých krajinách zahrnúť do tohto
pojmu, a to aj napriek tomu, že túto skutočnosť nechceli p6vodne akceptovať všetky anglicky hovoriace krajiny. Na druhej strane významový rozsah nemeckého označenia Vermessungsingenieur a francúzskeho označenia Géometre sú vzájomne podobne úzke a majú blízku
etymológiu (merajúci inžinier, resp. zememerač).
Komisia získala skúsenosť z niektorých krajin, že
v týchto kraj-inách použivané profesijné označenie surveyor má do takej miery ohraničený význam, že verejnosť v tomto označeni nem6že rozoznať širokú paletu
činností geodeta (napr. vo Fínsku, v NSR, v Japonsku
a v mnohých iných krajinách). Niektoré členské zvazy
v tejto súvislosti zohl'adňovali možnosť profesijné označenie surveyor vo vlastnom jazyku nahradiť iným. Komisia ďalej konštatovala, že príslušnosť k odbornosti
geodeta (alebo ku konkrétnemu národnému profesijnému zvazu) často nespočíva na určitom vzdelaní, lež vo
vykonávaní určitých profesijných funkcií. V tejto súvislosti bolo d61ežité konštatovanie, že mnohé národné
členské zvazy požadovali od svojich členov dokončené
vzdelanie univerzitnej úrovne (resp. úrovne technickej
univerzity), kým v inej skupine krajín postačuje získaná
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kvalifikácia s nižšou úrovňou. Z tohoto vyplynuli určité
dosledky na označenie odborníka v oblasti zememeračstva - geodézie a na jeho definíciu.
Komísía si osvojila názor, že otázky označenia odbornosti by mali byť regulované na úrovni jednotlivej
krajiny. Osobitne bolo pozoruhodné ale to, že dlhšiu
dobu používané, tradičné označenie odbornosti, nemože byť vo všeobecnosti používané ďalej. Rozumným riešením by mohlo byť pokúsiť sa uspokojiť sa s dotera}
ším profesijným označením a dať do používania verejnosti aj nový výraz so súčasným venovaním času a energie na zosilnenú osvetovú činnosť. Týmto by sa mohol
požičať starému profesijnému označeni u odborne vernejší profil.
Komisia vypracovala definíciu pre profesiu geodeta
v troch stupňoch, z ktorých by sa používala tá, ktorá by
najlepšie zodpovedala situácii.
a) Nadpisová, titul ková definícia
Komisia prijala principiálne názor, že je potrebná aj
nadpisová definícia dávajúca generálnu výpoveď
o našej práci. Je praktická, vysvetl'uje, aj keď nie
všetko. Všetky práce surveyormi vykonávané, majú
spoločné hlavné prvky, ktoré sa dajú označiť slovami
ako vzťah medzi človekom a jeho pozemkom - podou. Preto návrh komisie nadpisovej definície pre
profesiu geodeta znel: Pozemkoví a podni odborníci,
t.j. FIG reprezentuje profesiu pre pozemky a podu.
b) Krátka definícia
Túto definíciu navrhla komisia ako špecifickejšiu
než nadpisovú definíciu, ale napriek tomu eště l'ahko použitel'nú: Odborníci, ktorí radia vo všetkých
správnych záležitosti ach pody a nehnuterností, spravujú informačné systémy o území a vykonávajú merania.
c) H1avná definícia
Komisia vypracovala nový návrh hlavnej definície,
ktorý bol kombináciou dovtedajšej platnej definície
a Ahrensovho-Eichhornovho
návrhu definície s dodatkom o informačných systémoch o území. Stala se
bázou toho návrhu, ktorý bol potom v Helsinkách,
1990, prijatý.
Komisia v poslednom období pracovala iba v angličtine s tým, že do francúzštiny a nemčiny sa plánovali
.prekladať iba záverečné výsledky práce. Zdoraznila, že
preklad troch foriem návrhov definícií do rozmanitých
jazykov by mal byť urobený s najvačšou pozornosťou,
keďže v tejto problematike nemožno uplatniť jednoznačné doslovné prekladanie. Vzhl'adom na to, že povolanie surveyora v závislosti od konkrétnej krajiny zahfňa rozmanité úlohy, závisí od členského zvllzu FIG
v jednotlivej krajine, akým sposobom zosúladí navrhovanú definíciu s okolnosťami panujúcimi v jeho krajine
(týka sa najma hlavnej definície).
Stály výbor FIG v Osle v Nórsku, 1987, si osvojil uzávery ad hoc komisie. V správe ad hoc komisie zaujalo
upozornenie na určité rozpornosti medzi navrhovanou
definíciou pre profesiu geodeta FIG a medzi viacerými
medzinárodnými štandardizačnými
systémami profesií,
ktoré oj. tiež definovali surveyora. Prijaté bolo odporúčanie, aby FIG vyvinul úsilie na zosúladenie týchto definícií (International
Standard Classification of Occupations - ILO, International
Standard of Industrial
Classificiation - OSN, International Standard Classification of Education - UNESCO, Všeobecná decimálna klasifikácia - Medzinárodná federácia pre dokumentáciu).
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Stály výbor FIG vo Wellingtone na Novom Zélande,
1988, pokračoval v diskusii. Boli prezentované ďalšie
návrhy a podnety. Diskutované bolo, či nebude vhodnejšie nahradiť definíciu pre profesiu geodeta vymenovaním súboru všetkých činností, ktoré geodet robí. Dovodom bolo konštatovanie, že je vel'mi vel'ký rozdiel
v šírke pojmového záberu pomenovania tejto profesie
v jednotlivých jazykoch. Ad hoc komisia dostala úlohu
zohl'adniť pripomienky z diskusie a predložiť dopracovanú verziu návrhu definície pre profesiu geodeta Stálemu výboru FIG, 1989.
Stály výbor FIG v Budapešti v Maďarsku, 1989, prijal novokoncipovanú
verziu definície pre profesiu geodeta. Keďže sa vyskytli určité ďalšie obavy ohl'adne definície, Stály výbor, 1989, požiadal členské zvazy, aby
poslali svoje doplnky a dodatky k tejto definícii ešte
pred rokovaním helsinského kongresu FIG, ktorému
mala byť definícia predložená na schval'ovanie. Niektoré členské zvazy poslali svoje doplnky, ktoré súhrnne
zhodnotil a do definície zapracoval pán Earl James
z Austrálie. Predkladatelia tejto ~erzie definície, ktorú
si osvojilo aj pracovné predsedníctvo FIG (v období
medzi Stálymi výbormi výkonný orgán FIG), si bol i vedomí, že íba níektoré prípomienky mohli byť zohl'adnené a s plným vedomím odporúčali nastávajúcemu helsinskému kongresu FIG definíciu pre profesiu geodeta
konečně prijať. Pracovné predsedníctvo FIG sí osvojilo
názor, že definícia pre profesiu geodeta bude fungovať
dostatočne dlhé obdobie, že bude potrebné robiť na nej
s postupom času primerané úpravy a doplnky. Podobne
si uvedomili, že je zároveň nevyhnutné urobiť záver vel'mi dlhému procesu zrodu novej definície pre profesíu
geodeta v rámci FIG takým sposobom, aby prinajmenšom vačšmi uspokojivo popisovala súhrnnú aktivitu
vel'kej rodiny geodetov sveta než doterajšia definícia.

Spoločné rokovanie 19. Kongresu FIG a 57. Stáleho výboru FIG v Helsinkách vo Fínsku, 1990, nakoniec túto
dl ho diskutovanú a nel'ahkú otázku uzavrelo. Definíciu
pre profesiu geodeta upravenú' p. Jamesom vačšinou
hlasov (30 hlasov za, 2 hlasy proti, 4 členské zvazy sa
zdržali hlasovania) prijalo a imenilo príslušný článok
Štatútu FIG. Definícia pre prOfesiu geodeta je prijatá
vo všetkých troch úradných jazykoch FIG. Tieto tri definície pre profesiu geodeta vzájomne korešpondujú aj
napriek tomu, že neide o absolútne doslovný preklad
medzi nimi. Slovenský preklad novej definície pre profesiu geodeta:
Geodet je odborník s akademickou
kvalifikáciou
a technickou praxou, ktorý vykonáva meranie na vedeckom základe. Získava a vyhodnocuje údaje o území,
ako aj geografické údaje, aby ich využil na plánovanie
a eficientne spravovanie krajiny, mora, ako aj ich štruktúr a aby podnietil pokrok a rozvoj týchto prác.
Prax geodeta može obsahovať jednu alebo viacero
nasledovných činností, ktoré sú realizované nad povrchom Zeme, resp. mora, na povrchu Zeme, resp. mora, alebo pod povrchom Zeme, resp. mora. Može byť
vykonávaná v partnerstve aj s inými povolaniami:
I. Určenie vel'kosti a tvaru Zeme a získanie všetkých
údajov, ktoré sú potrebné na určenie vel'kosti, polohy, tvaru a obvodu hocijakej časti zemského povrchu.
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2. Stanovenie polohy objektov v kozmickom priestore
a stanovenie polohy a kontrolné sledovanie fyzikálnych štruktúr a inžinierskych stavebných diel nad
povrchom Zeme, na ňom i pod nim.
3. Určenie polohy hraníc verejných a súkromných pozemkov vrátane národných a medzinárodných
hraníc a registrovanie týchto pozemkov u príslušných
orgánov.
4. Návrh, tvorba a spravovanie informačných systémov
o území a geografických informačných systém ov ako
aj získavanie, zhromažďovanie, analýza a poskytovanie údajov v týchto systémoch.
5. Bádanie prírodného a sociálneho prostredia, prieskum zemských a morských zdrojov a použitie týchto
údajov v mestskom, vidieckom a oblastnom plánovaní rozvoja.
6. Plánovanie, rozvoj a nová úprava vlastníctva mestského i vidieckeho, pozemkov alebo stavieb.
7. Oceňovanie a spravovanie
vlastníctva mestského
i vidieckeho, pozemkov alebo stavieb.
8. Plánovanie, meranie a organizácia stavebných prác
vrátane odhadu cien.
9. Zhotovenie plánov, máp, tabuliek, protokolov a náčrtov.
Pri vykonávaní vymenovaných činností geodet zohl'adňuje všetky zákonné, hospodárske
a socialne
aspekty ako aj podmienky životného prostredia dotýkajúce sa každého jednotlivého projektu.
Prijatím novej definície geodeta sa skončila zároveň
aj činnosť ad hoc komisie na definíciu geodeta.
Do redakce došlo: 24. 7. 1990
Lektoroval:
Ing. Milan Klimeš,
Geodézie
Brno, s. p.

SPOLEfENSKO-ODBORNÁ
ČiNNOST

Uprostřed zvýšeného zájmu o mezinárodni strojírenský veletrh
v Brně uspořádala pobočka Českého svazu geodetů a kartografů při Geodézii Brno a Geodézie Brno, s. p., ve dnech 17.
a 18. záři 1990 již 27. geodetické dny. Využili k tomu všechny
prostory Domu stavbařů na Dominikánské ulici v Brně.
Geodetické dny byly akci, která spojila výstavní a přednáškovou formu odborného programu. Pro výstavu, které se letos
zúčastnilo 26 československých a zahraničních firem, se podařilo získat téměř všechna světová esa.
Poprvé byly v Československu představeny geodetické přístroje japonských firem TOPCON a NIKON, takže spolu s firmou SOKKIA, která je u nás dobře známa pod svým dřívějším
jménem SOKKISHA, mohli návštěvnící vidět trojíci předních
výrobců geodetické techniky z Dálného východu.
Nechyběly ani další světově proslulé firmy, jako je LEICAWILD ze Švýcarska, ZEl SS JENA a OPTON FEINTECHNIK z Německa a švédský GEODlMETER.
V současné počítačové době navazují na tuto techniku i firmy, které se zabývají programovým vybavením, zejména pro
mapování a informační systémy. Na Geodetických dnech to
byl rakouský AGIS, IPECAD a SYSGRAPH a československý
ATLAS a EVROPA.
Možnosti využiti náhrady klasického měření současnou kosmickou technikou uvedli zástupci anglických firem GLOBAL

SURVEYS Ltd. resp. SATSURV a vídeňský AGlS. Jedná se
mj. o zařízeni firmy ASHTECH a MAGELLAN (obě z USA)
pro určováni polohy bodů na zemském povrchu pomoci umělých družíc Země, tzv. GPS (Global Positioníng System). Také
tato technika měla letos v Brně premiéru.
Nelze však zapomenout na běžné kartografické kreslení, které stále ještě sehrává významnou roli v každodenní praxi. V této oblasti uvedli svoje novinky firma STAEDTLER ze Spolkové republiky Německo a KEUFFEL+ ESSER z Belgie. Šlo
o pomůcky pro kresbu a rytinu, především ale o širokou paletu
ovrstvených i neovrstvených folií.
lnformac~ by nebyla úplná, kdybychom se nezmínili o celé
pleádě českých a slovenských firem a organizaci, které většínou formou realizovaných exponátů uvedly svoje nejnovější
výsledky provozniho výzkumu v oblasti geodetických a kartografických technologií, programů, pomůcek, materiálů apod.
Celkem 350 registrovaných účastníků vyslechlo 18 referátů,
informaci a odborných sdělení. Konstatovali, že trend ve vývoji a výrobě geodetických přístrojů směřuje k maximální racionalizaci měřických praci v terénu, k automatizaci zpracovatelských etap a plně odpovídá světovému vývoji vědy a techniky.
Vzhledem k tomu, že předváděná špičková geodetická a kartografická technika je nyní již pro čs. firmy a organizace dostupná, znamená to, že přístrojové, technologické a informační
zaostáváni čs. geodetíckého školství, vědy i praxe za vyspělým
světem je překonatelné a je jen otázkou finanční a organizační,
v jakém čase se tak stane.
Pořadatelé umožnili studentům odborných škol návštěvu výstavy zdarma. Toho využila řada posluchačů VUT, Vojenské
akademie i žáků průmyslovky.
Závěrem GD počitač vylosoval 35 účastníků, kteří získali ceny, věnované zahraničními firmami.
Všíchní účastnící Geodetických dnů obdrželi katalog výstavy a sborník ínformaci firemnich zástupců.
Vazbu na mezínárodní strojírenský veletrh naplnil tradičně
seznam expozic, které mohli účastni ci podle svého odborného
zájmu navštívit, aby se vrátili na svá pracoviště skutečně s pocitem, že si odnesli isnpirativní podněty pro zlepšení produktivit); práce i podněty pro dnes tak žádouci podnikání.
Učastnící 27. geodetických dnů Brno '90 doporučili:
I. Českému svazu geodetů a kartografů:
a) trvale zajíšťovat aktuální informovanost odborníků v geodézii a kartografii o všech novinkách v oblastí přistrojového vybavení, technologických postupů a výpočetní
techniky,
b) formou spolupráce s jinýmí odbornými svazy a společnostmi (elektrotechnika,
strojírenství, optika) umožnit
sledovat vývojové trendy v těchto oborech a vyhledávat
jejich připadné aplikace v oboru geodézie a kartografie,
c) pokračovat v tradici pořádání geodetických dnů v době
konání mezinárodniho strojírenského veletrhu v Brně.
2. Všem pracovníkům v oboru geodézie a kartografie:
prosazovat rychlé zavádění nové měříci a výpočetní
techniky a hledat cesty k jejímu co nejrychlejšímu získávání.
Poznámka nakonec.Zbylé katalogy vystavených exponátů lze obdržet u pi Jiřiny Tře.5kové. Geodézie Brno, s. p., Běhounská 26, 601 68 Brno. Cena 1
kusu je 15, - Kčs.
Ing. Milan Klimeš, Geodézie Brno, s. p.,
Ing. Helena Ryšková, KGKS Brno

K I. 8. 1990 byla změněna organizační struktura Výzkumného
ústavu geodetického, topografického a kartografického ve Zdibech s ohledem na jeho předpokládané budou ci úkoly. V rámci této reorganizace byl sloučením dvou oddělení (ekonomického a vnitřní správy) vytvořen ekonomickosprávní
útvar, takže konkursem se obsazovala funkce vedouciho tohoto útvaru.
Na základě výsledků konkursního řízení je od 8. října 1990
vedoucim ekonomickosprávního
útvaru Výzkumného ústavu
geodetického, topografického
a kartografického
ve Zdibech
Ing. Ivo Šedina.
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Když po přenocování ve Střibře odjižděli jednoho podzimního
dne roku 1969 pracovnici tehdejšího Kartografického nakladatelstvi k hranicím, aby v sousedni zemí navštivilí knížní veletrh, ještě netušili, že už jejich autobus přes hraníce nepřejede.
Od půlnoci totiž platil cákaz soukromých cest do tehdejší
NSR. Pouhých pět hodín rozhodlo, že na jedinečný knižní veletrh v Evropě se výpravJ nedostala. Některým se však návštěva knižního veletrhu splnila, byť až po jednadvacetí letech.
Dvaačtyřicátý ročnik Frankfurtského knižniho veletrhu, jehož hlavni expozice byla tentokrát věnována japonské knižni
kultuře, si prohlédla výprava odborníků z GKP Praha, kteři
sem uspořádalí zájezd. Bylí jsme pří tom.
Jedíné místo, kde bylo možné setkat se s výsledky čs. kartografie byla čs. expozice. Zde zažílí velké rozčarováni především odpovědni redaktoři kartografických děl. Celá expozíce
totíž působila nepřehledně, hlavně proto, že v přihrádkách byly často vedle sebe knihy, které spolu nesouvísely ani tematicky, aní neměly společný znak vydavatele. Malá část expozice,
kde byly položeny na několika přihrádkách kartografické výrobky státnich podniků G KP Praha a Slovenské kartografíe
a měly zde své zastoupeni i soukromé vydavatelské fírmy se
svými polygrafícky nekvalítně vyvedenými průvodci, působila
smutně. Zatímco redaktorky plánů měst z G KP Praha přesunovaly své plány z nejspodnějši přihrádky do přihrádky ve výši očí, ostatni si s obdívem prohlédlí Etnografícký atlas Slovenska, na kterém se rozhodným dílem podilela Slovenská kartografia. S oborem geodézíe a kartografie bylo možné se setkat
i v jiných příhrádkách, kde byl umistěn např. Kapesní atlas

Obr. I. Také o nesložené mapy zabalené do průhlednj'ch obalů je
zájem přesto, že jejich prodejni cena v obchodech je o hodně vyW,
než je cena složených map

světových dějin mezi beletrii a kníha Doc. Ing. Abeloviče aj.
"Meranie v geodetických sieťách" mezi technickou literaturou.
Názor, že zejména zahraníčni návštěvník čs. expozice nabude
dojmu, že u nás existuje jen jediné nakladatelství, zde nezazněl
ojediněle. Potvrzoval to i kruhový stůl, z kterého téměř padaly
nejůrznějši prospekty, edični plány a dalši propagační materiály nabízejicí kníhy ke smůle zahraničnich hostů většinou v našich úředních jazycích.
.
V hale čislo 3.0, kde vystavovala většina ze známých i méně
známých kartografických vydavatelských podniků, to bylo jiné. Zde mohly někoho překvapit například expozice firem
předvádějicí nejrůznějši druhy globů. Osvětlení globů patři
dnes k samozřejmému základnimu vybaveni, ale současný luxusní globus musí mít ještě na stojanu hodíny, nebo alespoň
barometr. Co globus, to jiný druh stojanu, od modernich až po
vyřezávané, které záměrně vytvářejí nádech dávných dob.
Některé stánky reprezentovaly pouze firmy, ale byly tu rovněž expozíce reprezentujicí národní kartografie (např. Dánska,
Japonska a jiných zemí). Japonci předávali zájemcům zdarma
zajimavý katalog map středních mařitek z územi svého státu
včetně kladu listů a velmi cenného přepisu názvů z latinské
abecedy do japonštiny. Celá série katalogů mapového dila,
které je vydávané v jednotlivých spolkových zemích Německa,
byla k dispozici před expozicí pořadatelské země. Postřehy
jsme v této hale zaslechli různé.
Vystavované nástěnné mapy se jevily oproti našim zbytečně
barevně přiliš pestré; ani v "transparentech"
se u nás nemusíme za nic stydět v porovnání s konkurenci. Škol ni kartografie
na veletrhu moc zastupena nebyla, ale i tak atlasy v klasické
podobě, jaké vydáváme u nás, byly na výstavě spíše ojedinělé.
Patrně se ani u nás neubránime světovému trendu v atlasové
tvorbě. A o co jde? Atlas je dnes vlastně spíše encyklopedií,
kde kromě map jsou zařazeny charakteristické barevné fotografie, tabulky se statistickými údaji a grafy. Do atlasů jsou zařazovány též družicové, připadně letecké snímky. S nimi se
však nesetkáme jenom v atlasech, ale též v plánech měst
a v průvodcích.
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Se zajímavou novínkou, která může najít uplatnění nejenom
na školách pří výuce zeměpísu, ale rovněž v knihovnách, v informačních centrech, na poštách nebo v telefonních ústřednách, je zařízení firmy Stellanova, zabudované :v obyčejném
globu (obr. I). Na 42. ročníku. Frankťurtskéh? kmžní~o vel~trhu nás se zařízením seznámIl Peter KurhaJec, ktery se stce
z Československa vystěhoval před více než desetí lety, ale s domovem má stálé kontakty. Na výrobě tohoto zařizení se bude

podle slov našeho průvodce podílet Didaktík ~kalica; .návrh
tvaru nového globu je dílo mladého slovenskeho deslgnera
Mariana Víšnovského. Čím se liší vystavované glogy od ostatních - to jsme si samí zkusilí přímo v expozicí firmy na knižním veletrhu. Na klávesnici jsme vyťukali název nahodilého
sidla konkrétně Mělník. Za malou chvilku světelný bod osvitil
odpa'vídajicí územ i našeho státu a na displeji jsme si přečetli,
že Mělník je v Československu a že ještě vedle něj existují další sídla podobného názvu např. Melníkovo. Zajímal nás však
jen československý Mělnik a tak jsme na tlačítko přitlačíli prstem podruhé. Na displeji se nyní <.?bj.evíly.zeměpi_sn~ souř~dni:
ce, pří dalším zákroku jsme znalI, jaky Je v Melmku presny
čas, který byl ovšem shodný s časem frankťurtskym. Po posledním stísknutí tlačítka jsme sí přečetli údaj o počtu obyvatel
města. Zařízení stejným způsobem vyhledá jakékoliv jiné sídlo
na světě, pokud je trochu větší. Paměť. počítače sice snese ví~e
údajů, než je těch 160 000 sídel, kter~ Je v něm ~aprogramova:
no ale určité omezení zařízení přece Jenom must miL Podobne
zařízení na veletrhu stejný výrobce vystavoval v podobě nástěnného plánu města. "Jídelníček" počítače doplňující plán
obsahuje dále u tohoto zařízení údaje o kulturních, zdravotníckých, sportovních a jíných zařízeních a ~lužbách. :'ak stačí např. uvést, kde se nacházíte a že chcete Jít k zuban; z~ ma.lou
chvilku si po dialogu s počítačem prohlédnete ..na ~?p: osv!.cená nejblížší sídla zubních lékařů a na displeji pocltace JeJtch
jména a adresy.
Ing. Petr Skála.
.ČÚGK
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DOBEŠ, J. a kol.: Presné lokálne geodetické siete. Bratíslava,
edícía Výskumného ústavu geodézie a kartografie 1990. 177 S.,
tlačový náklad 150 ks, nepredajné.

Monografícké dielo je určené hlavne pracovníkom z odboru
inžínierskej geodézie, ktorí vykonávajú inžíníersku čínnosť
v národnom hospodárstve.
Obsah a formu spracovania si záujemca o túto u nás unikátnu prácu azda dokáže predstaviť na základe znalostí celého
autorského kolektívu. SÚ to: doc. Ing. Jaroslav Abelovič, CSc.,
Ing. Jaroslav Benedíkovič, Ing. Ernest Bučko, CSc., Ing. Ján
Dobeš, CSc., Ing. Dušan Feríanc, Ing. Matej KlobušiakL CSc.,
RNDr. Ing. Lubomír Kubáček, DrSc., čI. kor. SAV a CSAV,
RNDr. Ing. Ludmila Kubáčkov~, DrSc., Ing. Marcel Mojzeš,
CSc., Ing. Ján Pecár, CSc., Ing. Stefan Príam, CSc.
Publíkácía okrem úvodu obsahuje 7 kapitol, 2 prílohy a 78
cítácíí líteratúry.
.
V I. kapitole nazvanej Základné pojmy a označenia (lOs.) je
prehrad použítých pojmov s príslušnýmí defínícia,mí a vysvetleniamí a ích symbolov (mattce, pravdepodobnost
a matematická štatistika, geodetícké síete, spracovaníe meraní).
2. kapitola nazvaná Hlavné typy lokálnych geodetických sietí
(LGS) (9 s.) rozderuje tíeto siete na mestské, geodetické síete
liniových stavieb, LGS na zisťovaníe pohybov, zosunov a deformácíí a LGS na zabezpečenie výstavby, montáže a prevádzku verkých inžínierskych diel.
3. kapitola má názov Projekt budovania polohových a výškOvých sietí (29 s.) s týmto obsahom: Rekognoskácía a umíestneníe bodov, stabílizácia a signalizácía, observačný plán, štruktúra a vývoj síete, optímalízácía observačných plánov (matematický 'základ, kritériá optimality, charakteristiky
a použitie
funkcíonálnych
kritérií optímalíty, charakterístíky a použítíe
globálnych kritérií optimalíty), apriórna štatistická analýza sleti, analýza pomocu silofunkcií štatistických testov, zásady geodetíckej modifikácie matematícky optimálnych plánov, Optlmalizácía siete s priamo meranými parametrami..
.
V 4. kapitole Meranie určujúcich veličín (34 s.) sú tleto častt:
Meracie prístroje na vermi presné meranie, overovame teodolitov, meranie vodorovných uhlov (v laboratórnej jednotke. optickým teodolitom a elektronickými teodolítmi), meraníe dlžo~
(ov~rovanie prístrojov, vlastné meranie, fyzíkálna redukcia dlžok), výškové meranie (geometrícká ňívelácta zo stredu, zdrOje
chýb p'ri nivelácíi, nivelačné prístroje a ,r01~ócky).'Yígonometrické meranie výšok, význam gravtmetnckych velIcm a lch určovanie.
Najobsiahlejšia (48 s.) je 5. ka~it~la s názvom .Spracovanie
nameraných údajov. Zaoberá sa s tymtto problematikami: Polohový súradnicový systém (loká~ny t.<.?po~entri~ký,lokálny ~eo.detický), výškový systém, gravlmet~tcky. system, matemat!ck~
redukcia meraných veličín (redukcm dlžok, uhlov, praktlcke
aplikácie), odhad parametrov a char~kteristík pres!10sti (formulácia problému, odhad a charaktensttky presnostl odhadov
niektorých parametrov, viacetapové geodetické. siete), aposte:
riórna analýza (zhoda empirických charaktenstík
presnostt
s projektovanými
charakteri~ti~am.i, ~na.lýza ~ektora .o~ráv
a ďalšie analýzy), transformacne pnpoJeme 10.kalI?yeh stetl ..
Počítačová podpora činností v presnýc~ LG~ Je na~ov 6. ~ap~toly (21 s.). Obsah: Počítačové ,rrostredl.e (~bJekt, zakl~d.ne nastroje modelovania, m.odel o?Jekt.u, fyz.teka reprez~nt~ela .modelov, systémy riadema, system nadema pracovneJ ?azy udajov, aplikácia), báza údajov, programové zabezpečeme spraeovanýeh nameraných údajov.
7. kapitola Opakované merania a ich i~terpretá~ia (5 s.) ob;;ahuje okrem úvah o dóvodoch opakovama meram stal' Analyza
stálosti bodov.
.
Prílohami sú: Kovariančná matica Miestnej trigonometnckej siete Bratislava a Baeh!!1an~JV.diagram entitno-relačnej
štruktúry bázy údajov geodetlckeJ slete.
Ako vyplýva z prehradu, p.ublikácia j.e spraeova,:á na z~klade najnovších poznatkov a vysledkov vyskumu ,v planovam ~eodetických sietí, v meraní, v spracov.am a analY,ze nam~ra1?yc.h
údajov a ich interpretáeie. ObsahUje potr~bny. teor~t1e~y zaklad a zovšeobecnené poznatky z budovama Mlestn~J tngono,metrickej siete Bratislava z roku 1987. Reprezentuje vyso~u
úroveň "bratislavskej školy", ktorej výsledky už dve desaťročla
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Všechna nakladatelství, která na veletrhu měla své stánky,
do propagace nepochybně vložíla mnoho prostředků. Na stolcích firem nechyběly klady listů, propagační materiály, ale stačilo, aby se kdokoliv u nahodílé expozice zastavil a již vaše
zájmy sondovala většinou půvabná hosteska. Všimli jsme si, že
mezi kartografickými firmamí je velmi rozšířené předávání či
lépe prodávání mapových podkladů. Např. shodné mapové
podklady k autoatlasu USA jsou využívány hned několika vydavateli a nikdo se nebojí konkurence, která na západ od našich hranic u kartografických výrobků skutečně existuje.
Některé firmy inovují své títuly častěji, zatímco jiné se drží
tradíce, stylu a svých barev. Tradici je věrný Michelin, ale i on
dnes nedodává autoatlas Francie I : 200 000 jenom v brožované vazbě, ale rovněž vázaný pomocí spirály (ovšem lépe než
jsou naše stolní kalendáře). Další poznatek je též k mapám pro
motoristy. Současným trendem je mít v mapové části co nejvíce údajů o vzdálenostech mezi sídly. Kilometráž je i na mapě
u komunikací, které nejsou tak významné. Mapy samozřejmě
"prodávají" obaly a obálky, které jsou pestré, barevné, lesklé
a tak trochu nutí zájemce, aby je otevřel a podíval se, co skrývají. To, co obaly map a atlasů ze zahraničí skrývají, je většinou podobné tomu, co naši kartografové dovedou udělat také,
ale s obálkami jsme hodně. pozadu. Prodávají se podle počtu
titulů patrně dobře i mapy, které jsou nesložené (obr. I) a nejde jenom o panoramatické
mapy, ale i o plány měst, kopie
starých map nebo plánů .. Některé firmy zde proto představily
i nosiče listů map nebo představily další způsoby, jak nesložená vydání map nabízet a tak prodávat.
Frankfurtský knižní veletrh nelze projít za několik hodin,
snad jen za tu dobu proběhnout. Zastavili jsme se tam, kde odborníci z GKP Praha sledovali, co umí konkurence. Už to, že
letos do Frankfurtu poprvé vyjel celý autobus odborníků, se
může brzo promítnout do tvorby našich kartografů, alespoň
těch pražských.
.
Ing. Petr Skála.
ČÚGK

Něco jiného je vědět, že frankfurtský knižní veletrh je největší
na světě a něco jiného je, přesvědčit se o tom na vlastní oči. To
dnes mohou jistě potvrdit všichni účastníci zájezdu, pořádaného Geodetickým a kartografickým podnikem. Na letošním 42.
veletrhu vystavovalo přes 8 000 nakladatelství z 90 zemí, z toho mapy, turistické průvodce a globyasi
80 nakladatelství
a nakladatelských sdružení. Pokud má člověk na návštěvu veletrhu pouze jeden den, navíc po celonoční jízdě autobusem,
jsou dojmy zvlášť silné, poněvadž se musí soustředit pouze na
hlavní věci.
Co nás tedy zajímalo především, byla československá národní kolektivní expozice, ve které byly vystavovány naše mapy
a dále světová kartografická produkce, jejíž převážná část byla
soustředěna v jedné výstavní hale.
O naší národní expozici, která zahrnovala podle katalogu
produkci 121 čs. nakladatelství, píše kolega Skála, dostatek informací uveřejnil i denní tisk a televize. Skutečností je, že PZO
Artía a Slovart, které uspořádání expozice zajišťovaly, poskytly vystavujícím nakladatelstvím, tedy i GKP a Slovenské kartografii spíše medvědí službu. "Umělecky" uspořádaná expozice nebyla členěna ani tematicky, ani podle nakladatelství,
byla neúčelná a nepřehledná. Prezentace čs. kartografie byla
nedostačujicí (i když zadarmo), bylo nám to lito, zvláště, když
jsme potom mohli srovnávat s expozicemi jiných vydavatelů.
To, že i některá čs. nakladatelstvi (Albatros, Mladé letá, Orbis
pictus) měla své zvláštní stánky a že samostatné stánky měla
například i Cartographia Budapest a PPWK Warszawa nás vedlo k úvahám, zda by v budoucnu nebylo účelné i přes poměrně vysoké finanční náklady mít svůj vlastní stánek i pro čs.
kartografická díla. Kolega Skála píše dostatečně podrobně

o celkové atmosféře, za svou osobu bych chtěla sdělit několik
obecnějších poznatků.
Pro nás udivující byl rozsah hlavní kartografické expozice.
Byl dokladem toho, že díky rozvinutému cestovnímu rúchu
i přes velkou konkurenci zřejmě jednotlivé kartografické firmy
slušně prosperují, ale právě proto se snaží o co nejdokonalejší
provedení svých publikací. Konkurence byla nejvíc patrná
u vyloženě turisticky a komerčně orientované produkce. Každý vydavatel důsledně dává svým publikacím vlastní charakter, jednotlivé ediční řady mají vždy jednotný vzhled. Samozřejmostí je zajímavé grafické řešení, dokonalé polygrafické
zpracování, tisk na kvalitní bílý papír, pestré pravé laminované
obálky. Toto vše dělá z map atraktivní, zřejmě dost vyhledávané, ale také ne laciné zboží. Víceúčelové využívání tiskových
podkladů je velmí časté, při pozornějším prohližení je zřejmé,
že např. z listové automapy s přípojenými plánky měst vznikne
např. jednoduchý autoatlas ve formě brožury, rozšířením obsahu o fotografie, text, případně další doplňkové mapky podrobný knižní průvodce, atd. Kromě velkých a známých kartografických firem (Kiimmerly+ Frey, Freytag&Berndt,
ADAC+ Hallwag+JRO,
Michelin, RV Verlag, Falk aj., vystavovala
řada menších regionálních podniků, převážně specializovaných na určitý sortiment. Zajímavé z tohoto okruhu byly např.
pohledové plány měst fy Bollmann-Bildkarten
Braunschweig.
Specializovaný závod o 25 zaměstnancích má dosud v sortimentu 68 pohledových plánů měst z celého světa, které pořizuje z šikmých leteckých snímků ručním grafickým překreslením
- pro pořízení snímků použivá vlastní kameru na speciálním
kamerovém nosiči. Firma zřejmě silně profituje í z obchodní
reklamy, nabízí za zvláštní poplatky umístění firemních značek
k jednotlivým budovám, další poměrně vysoké poplatky účtuje
za umístění firemních textů.
Firmy zaměřené méně komerčně, jako např. Rand Mc Nally, Oxford Cartographers, Justus Perthes, Naigai Trading Tokyo, Geospace aj. vystavovaly speciální sortiment - atlasy,
nástěnné mapy, řadu speciálních tematických map vzniklých
využítím satelítních snimků, množství globů všeho druhu a velikostí. Další rozměr dala globům a plánům měst firma Stellanova - přípojením malého počítače s databází je možno pomocí světelné značky vyhledat kterýkoliv objekt z databáze,
charakteristiku,
případně adresu, vzájemnou vzdálenost atd.
Ve všech případech byla domyšlena až do konce finální
úprava výrobků - speciální stojany, lišty, pořadače, závěsná
zařízení, ale např. i prodejní koše - vše účelné a estetické, je
vidět, že o zákazníka je nutno se ucházet.
Silně byla zastoupena i oficiální - státní - kartografie jak
SRN, tak jiných, zejména skandinávských zemí. Vystavovaly
m. j.: Bayrisches Landvermessungsamt
Miinchen, Hessisches
Landvermessungsamt
Wiesbaden,
Institut fiir angewandte
Geodiisie Frankfurt, Geoda:tisk Institut Copenhnagen, britská
Ordance Survey, skandinávské státy vytvořily marketingovou
společnost Scanmaps, která nabízí dánské, švédské, norské
a finské topografické mapy a z nich odvozené publíkace. Z katalogů státních firem je jasně patrné, že na kvalitu státních kartografických děl je kladen ohromný důraz, jsou vizitkou bohatých států.
To, co jsme vídělí. nás trochu potěŠílo. trochu rozesmutnilo.
Potvrdili jsme sí, že obsah a vyjadřovací prostředky naších
map "za Evropou" příliš nekulhají. Vydáváme šíroký sortíment kartografických děl, často širší, než známé firmy, řadu
našich výrobků úspěšně vyvážíme. Po cenové stránce jsou naše
mapy přístupné široké vrstvě spotřebítelů. Potěšítelné je tedy,
že za sebou máme poměrně solidní zázemí, ze kterého můžeme
do budoucna vycházet.
Méně potěšitelné je, že nám chybí potřebná dokonalost finálního zpracování. Daná úroveň základních materíálových
vstupů do výroby - především tiskového papíru a barev a zastaralé technické vybavení našich provozů představují v současné době omezení, která budou velmi těžko k překonání,
alespoň ne v dohledné době.
K organizačním potížím, vyplývajícím z dělení kartografické
výroby na státní a podnikatelskou
sféru, tedy do budoucna
přibudou i nároky na postupné zlepšování technických předpokladů výroby, ale i zvyšování kvalifikace výrobních pracovníků, aby si naše kartografické podniky udržely své postavení
na našem knižním trhu a úspěšně obstály i v evropské konkurenci.
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úspešne prenikajú do vedomia našich i zahraničných špecialistov v oblasti terestrických sieti.
Úvodné slová našej informácie o tejto monografii a o jej
unikátnosti možno teda plným právom doplniť prívlastkami
"obsahovo vyčerpávajúca, teoreticky vysoko náročná a pre od·
bome zdatných praktikov z hfadiska súčasných potrieb a mož·
ností užítočná a nepostrádatefná".
Jej praktícké využitie závisí
od viacerých faktorov, ktoré si čitatel' domyslí sám. Mohli by
sme brať do úvahy skutočnosť, že monografické diela nie sú vo
všeobecnosti návodom na praktickú činnosť. Takúto úlohu
móžu v plnej miere plniť len z nich odvodené a v "zriedenej"
forme prezentované diela, určené praktikom, ktori v "špičkovej" teórii nepracujú. V konkrétnom prípade sa to móže vzťahovat na 3., 5. a 6. kapitolu.
Záverom si dovolím vysloviť mienku, že uvedená monografia je dielom na vynikajúcej úrovni a že si zaslúži patričnú 1'0zornosť našej geodetickej verejnosti. V prípade, žeby si to prax
želala, bolo by vhodné vydať ju knižne vo vydavatel'stve SA V
alebo ČSAV.
Ing. lán Kukuča. DrSc ..
Bratislava

Ing. Alfréd Nejedlý
šesťdesiatročný

Čas sa zastaviť nedá a aj stále mladý Ing. Alfréd Nejedlý, vedúci odborového informačného
strediska (OBIS) geodézie
a kartografje Výskumného ústavu geodézie a kartografie v Bratislave (VUGK), v dobrom zdraví a plný pracovného elánu
dňa 23. 12. 1990 sa zaradil do radu šesťdesiatnikov.
Jubileum Ing. A. Nejedlého je vhodnou príležitosťou. aby
sme si pripomenuli jeho životnú dráhu a pracovné úspechy.
Jubilant sa narodil v Bratislave, kde i študoval. Po maturite na
III. štátnom gymnáziu v roku 1950 a krátkom zamestnaní u firmy Journal, novinárske a vydavatel'ské podniky, absolvoval
zememeračské inžinierstvo na Fakulte inžinierskeho stavitel'stva Slovenskej vysok~ školy technickej (SVŠT) v roku 1957.
Aj po skončení SVST ostal verný Bratislave. Jeho bohatá
a pestrá geodetická prax začína 17. 2. 1957 v Geodetíckom
ústave (GÚ), kde vo funkcii samostatný geodet-fotogrameter
pósobil do roku 1965. Po reorganizáciách v rezorte geodézie
a ~artografie pokračoval v tejto funkcii v rokoch 1966-1967
v Ustave geodézie a kartografie a v rokoch 1968~ 1969 v Inžinie!skej geodézii, n. 1'., ako vedúci geodet-fotogrameter.
Tažiskom činnosti Ing. Nejedlého na týchto pracoviskách
bola pozemná fotogrametria, a to špeciálne fotogrametrické
práce v banských priestoroch, na priehradácha
na pamiatkových objektoch. Tak napr. v celom rade povrchových bani
a lomov vykonával periodické fotogrametrické merania na sledovanie ťažby. V rokoch 196I -1963 spolupracoval s geológmi
na príprave podkladov pre vodné diela Hriňová a Ružín. Dalej v rokoch 1967-1969 vykonal s kolektívom spolupracovníkov, pre účely pamiatkovej starostlivosti, špeciálne fotogrametrické práce na Dóme sv. Martina v Bratislave a na Beckovskom, Cachtickom, Topol'čianskom a Spišskom hrade. Tiež sa
aktivne zúčastňoval na prevádzkovom výskume a pričnil sa
o zdokonalenie technologických postupov z pozemnej fotogrametrie.
Okrem prác na úseku fotogrametrie bol Ing. Nejedlý poverovaný aj inými zodpovednými úlohami. Napr. zhusťovacie
a vlícovacie práce (1958), vedúci zvláštnej mapovacej skupiny
na širokorozchodnej
železničnej trati v oblasti Trebišova
(1963/1964), kontrolné a doplňovacie meranie na osovom 1'0Iygóne diafnice Bratislava-Praha
(úsek Lozorno- Vel'ké Leváre - 1967) a pod.
Ing. A. Nejedlý prešiel dňqm 1. 7. 1969 na pracovisko vedeckovýskumnej základne GU, kde sa zúčastňoval na riešení
výskumných úloh. Po zriadeni VÚG K (1. 1. 1970), ako jeden
z jeho prvých pracovníkov, sa ujíma funkcie vedúceho OBIS.
Moderným prístupom k zostavovaníu informačných výstupov
OBIS (Výber informácií, Signálne ínformácie
a Bulletín

VÚGK) získal uznanie v celoštátnom rozsahu. Pod jeho vedením prešiel OBIS od zabezpečovania
základných informačných činností cez adresné informovania až po medzinárodnú
spoluprácu. Popri zásluhách o vybudovanie OBIS s celóštátnou pósobnosťou sa osobnou angažovanosťou pričinil o rozvoj
vedecko-technickej
propagácie a o popularizáciu
geodézie
v širšej verejnosti.
Ing. Nejedlý je publikačne činný a aktívne pracoval vo viacerých odborných komisiách. Bohatá je jeho činnosť aj v rámci
vedecko-~echnickej spoločnosti (VTS). Od roku 1985 je národným delegátom a predsedom študijnej skupiny "História geodézie na území ČSFR" Čs. národného komitétu pre FIG, ktorej prvá časť "Kap[toly I945- I987" formou monografie bola
vydaná v edícii VUGK (1988). Za svoju činnosť bol viackrát
vyznamenaný na ústavnej a rezortnej úrovni, ako aj v rámci
VTS.
Významné životné jubileum Ing. Alfréda Nejedlého je príležitosťou vysloviť mu uznaníe a vďaku za jeho svedomitú prácu
a do ďalších rokov mu zaželať pevné zdravie, doterajší e1án,
nové pracovné úspechy a radosť v súkromnom živote.

Zoznam diplomových prác
obhájených absolventmi odboru
geodézia a kartografia Stavebnej
fakulty SVŠT v Bratislave v roku
1990

Katedra geodetíckých základov
BELEŠOV Á-LÍŠKOV Á, D.: Vypracovanie základného programov~ho vybaveni a z oblasti vyššej geodézie.
BI L:OVA, V.: Kontrola stability adičnej konštanty svetelných
dial'komerov Eldi I a EOT 2000.
LUKAČÍKOVÁ, B.: Overovanie nivelačných súprav používaných na vel'mi presnú niveláciu.
Katedra mapovanía a pozemkových úprav
BLAHUNKA,
J.: Kartografický
záznam spracovatel'ských
proce§ov vo vzťahu k živqtnému prostrediu.
HOLA-KUŠNIERIKOVA,
R.: Transformácia súradníc medzi
súradicoyými systémami S-FSK a S-42.
KAČERI KOVA-PACKOVA, Z.: Mapy prímestskej rekreácie
vel'kých miest.
KOVÁČIKOVÁ, Z.: výpočty a vykreslenie kartografických
zobrazeni.
KRÁL:, M.: Kartografická informatika.
LAUČEK, J.: Transformácia súr~dnic medzi súradnicovými
systémami S-STEREOGRAFICKY
a S-JTSK.
.
NEMČEKOVA, O.: Vyhotovenie "Základnej mapy CSSR vel'kej mierky" automatizovane.
PREDAJNIANSKY,
J.: Zostavitel'ské originály lesnickych
máp.
REMENEC, J.: Mapa životného prostredia okresu Bratislavavidiek.
SIMEONOV, P.: Využitie mikrografie v evidencii nehnutel'nosti.
UHLÍK, V.: Kartografické vyjadrenie vybavenosti cestovného
ruchu Prešovskej oblasti.
VAGAČ, M.: Kartografické modelovanie tvorby a ochrany životného pJostredia.
VETERNIK,
R.: Kartografické zobrazenie na interpretácíu
kozmických snímok.
VIKTORÍNOV Á-KAMENCOV Á, 1.: Atlas cestovného ruchu
Slovenskej republiky - technícký projékt.
WONDIMU, D.: Vofba kartografického zobrazeni a pre Etiópsku republiku.
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Katedra geodézie
ABED AL RAHMAN, M.: Využitie moderných geodetických
priS!rojo" na registráciu.
BADURIKOVA,
K.: Mapové podklady
pre projektovú
a územno-plánovaciu
dokumentáciu v hlavnom meste SR Bratislave.
BLAŠKOV Á, M.: Možnosti využitia materiálov dial'kového
prieskumu Zeme v mapovaní.
DUCKO, J.: Vplyv chyby z orientácie na presnosť polygónového ťahu.
DVORŽÁKOVÁ-ZUSKÁČOVÁ,
O.: Geodetické metódy merania zvislých posunov stavebných objektov.
GROMA, V.: Metódy merania parametrov liniových stavebný.~h objektov.
G UNTH ER, L: Geodetické práce pri výstavbe rýchlodráhy
v Bratislave.
HRIC, F.: Analýza etapových geodetických metód merania
dynamických zosuvov.
KOLLÁRIKOVÁ-MAGYAROVÁ,
1.: Meranie posunov a deformácií stavebných objektov.
PÁLKOVÁ-TOMOVÁ, M.: Fotogrametrické meranie zvislých
stien.
PEŤKO'{ Á, tI.: Určenie objemu malej vodnej nádrže.
RICHNAK, S.: Určenie polohových posunov kombinovaným
pretínanim napred.
SVOBODA, P.: Geodetická kontrola parametrov osi díal'nice.
TRAM, S.: Fotogrametrické určenie priestorovej polohy lán
potrubného mosta.
VU.QUANG, H.: Meranie a znázornenie sadania objektov.
ZATKO, K.: Geodetické práce pri výstavbe a prevádzke žeriavových dráho
ZLAMAL, F.: Vyhotovenie geodetickej dokumentácie pre projekt dial'kovodov.
Katedra geodetických základov
BILKA, M.: Určovanie zemepisnej šírky pre topografické účeIv.
éZ\KHARDT,
N.: Presná geodetická sieť Žiarska kotli na.
CZIRIA, A.: Udajové modely v informačných súboroch máp
vel'kých m}erok.
IVANOVA, M.: Optimalizácia algoritmov a programov pre
sp~acovanie n.a počitači.
KATLOVSKA, A.: Overovanie lineárnych stupníc na laserinterferometrickom komparátore.
KEREŠ, M.: Spracovanie nivelačných meraní pomocou kompatibilnýcl1 počítačov.
KUPČOVA, 1.: Vyrovnanie polohovej siete prečerpávacej vodnej elektrárně Ipel'.
MACKOV Á, E.: Výškové vyrovnanie priestorovej siete Rysy.
MRVA, O.: Vyrovnanie kombinovanej polohovej siete pomocou sprostredkujúcich
meraní.
PANDIOVÁ, K.: Stabilita polohových sieti v deformačných
územiach.
PETKANIČ, R.: Automatizovaná
registrácia a spracovanie
výsledkov merania v teréne.
ŠANDOR, P.: Zhodnotenie
doterajších výškových merani
v ~iarskej kot!ine.
ZACHENSKA, M.: Optimálny observačný plán lokálnej siete.
Katedra mapovania a pozemkových úprav
BRTKA, A.: Využitie porealizačnej geodetickej dokumentácie
stavieb.
GONOVÁ, E.: Organizačná, štruktúrna a radiaca analýza výrobného procesu v geodézii.
GEISSE, P.: Aktualizácia základných pódnych máp ČSSR
1:10000 - Veľké Úľany.
HANZEL YOV Á, E.: Jednostupňový
projekt hlavnej poľnej
cesty vo V.eľkých Uľanoch;
HRICOVA- VESELOVSKA, A.: Vplyv negativnych antropogénnych javov na kvalitu poľnohospodárskej
krajiny.
KILIKOVÁ, A.: Kontrola presnosti základnej mapy veľkej mierky.
MACHÁČOVÁ, M.: Systémová analýza a syntéza riadenia výroby v karto,grafii.
.
MATEJOVA, J.: Analýza normovania prác v geodézii a kartografii.
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STRIHOVSKÁ, M.: Kartografické vyjadrenie vybavenosti cestovného ruchu Kremnicko-štiavnickej
oblasti.
ŠTEFUNKO,
P.: Odvetvové mapy SR pre potreby civilnej
obrany.
.
ZENTKO, J.: Vyhotovenie geometrického plánu.
Ing. Marián HVrošš. CSc ..
Katedra mapovania a pozemkovvch úprav
Stavebnejfakulty
SVŠT v Bratislave

Ldniok. H.: Poznámky obsahujicí hodnocení časopisu Przeg.l'ld geodezyjny, s. 2.
Sledzinski. J.: Některé problémy týkající se moderního technického vzděláváni zeměměřičů, s. 3-5.
Buschmann. E. - Eckhardt. D.: Testování měřicího přistroje
TRIBALOR, s. 6-12.
Balandynowicz. J.~Gasowska. B.: Programový systém pro analýzu a optimalizaci jedno- a dvou rozměrných geodetických
síti, S. 12- 15.
Pakula-Kwiecinska.
K.: Geodézie proti zemětřesení. Program
WEGENER, s. 15-16.
BosI'. J.-Makolski.
K.- Taciak. z.: Hodnoceni využiti tacheometru Recota pro vybrané inventarizační a realizačni práce,
s. 17~20.
Nowak. E.-Oszmianski.
E.: Geodetický
polní počitač,
s.20-23.
Ze života organizace a z terénu, S. 23.
Bulletin Centrálniho střediska geodézie a kartografie (dodatek
do měsíčníku Przegl'ld geodezyjny), S. 24.
Wilkowski. w.: Použiti mikropočítače IBM PC/XT a leteckých
snímků pro aktualizaci ekonomických map, s. 24-25.
Geodezija i kartografija, č.I1/89
Gromov. Je. V.: Doba změn, s. 1-5.
Kopy. V. M.: Chozrasčot a ekonomické stimuly, s. 6-12.
Gromov. Je. V-Šufmin.
M. V-Kaftan.
V I.: Analýza opakovaných observací Laplaceových az'imutů, s. 12-15.
Borodko. A. V a kol.: Dnešek a zítřek gravimetrických prací,
s.15-17.
.
Rodin. I. I.: K využití metody kvadratického kořene při vyrovnání astronomicko-geodetických
sítí, S. 18-22.
Gromov. Je. V - LVOV. V G. - Terechova. G. A.: Velmi přesné
práce v inženýrské geodézii, s. 22-26.
Vernickij. M. I.-Genike. A. A.-Pobedinskij.
G. G.: Metrologické testy topograficko-geodetických
dynamických systémů,
s.26-28.
Grinberg. G. M.: Zjištění a odstranění příčin deformací městských geodetických sítí, S. 28-33.
Bebutova. V K. - Kaftan. V I.: Tvorba map vertikálních pohybů zemské kůry s využitím geodetických údajů, s. 34-37.
Portnova. O. V.-Barabanova.
N. G.: Kvalita leteckého snímku
- základ efektivnosti fototopografických
prací, s. 37 -41.
Šu/'min. M. V: Vytvoření geodetické vytyčovací sítě stereotopografickou metodou, s. 41-44.
Chjapova. Je. K.: Mapy osídlení, s. 44~46.
Sa/'nikova, T. G.: Zkušenosti z přípravy k vydání atlasu povrchu Venuše, s. 46-48.
Jefimov. G. N.: Automatizovaná tvorba katalogů geodetických
bodů, s. 48-50.
.
Ajngorn. B. G.: Hlavní informační a výpočetní centrum a výro_ ba, S. 50-52.
_
Zigufskaja. N. M.-Zi/enko.
I. S.~Pobedinskij. G. G.: Automatizace výpočetnich prací v expedici, s. 52-57.
LVOV. V G. - Vajcekjan. V I.: Geodetícké rektifikační pravítku;
s.57-60.
Veselova. V A.: Pohled na staré stránky, s. 60-62.
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Geodézia és Kartográfia,

č. 1/90

Papp-Váry, Á.: Poděkování, s. 1-2.
Szabó, F.: 14. světová konference ICA: uvítání, s. 2-4.
D. R. F. Taylor: 14. světová konference ICA: vstupní projev
prezídenta ICA, s. 4-7.
Papp-Váry. Á.: 14. světová konference ICA, s. 7-24.
Ajtay, Á.: 14. světová konference ICA: přednášky, s. 24-29.
Csillag, F.-Csornai,
G.: 14. světová konference ICA: GIS,
s.29-32.
Siklósi, M.: 14. světová konference ICA: automatizovaná kartografie, s. 32-34.
Remetey. F. G.: 14. světová konference ICA: dálkový průzkum
Země ve službách kartografie, s. 34-38.
Domokos. Gy.-Szép. J.: 14. světová konference ICA: vzdělávání a postgraduální
studium
v oblasti kartografie,
s.39-41.
Bassa. L.: 14. světová konference ICA: sympozium o atlasech,
s.42-47.
Biró, J.-László.ffy.
G.: 14. světová konference ICA: tematická
kartografie, s. 48-50.
Geresák, G.: 14. světová. konference ICA: turistické mapy,
s.50-51.
,
Balla. Cs.-Pap. I.: 14. světová konference ICA: Země a okolí,
s.51-53.
Csáti. E.: Maďarské kartografické studie, s. 54-56.
FO/di, E.: 14. světová konference ICA: teorie a tradiční technologie, s. 56-57.
D. R. F. Taylor.: 14. světová konference ICA: závěrečný projev
prezidenta ICA, s. 58~59.
Márton, M.: 14. světová konference ICA: technické návštěvy,
s.59-62.
Divényi, P.: 14. světová konference ICA: technická výstava,
s.62-65.
Rátóti, B.: 14. světová konference ICA: mezinárodni výstava
map na hradě, s. 65-70.
Patay. K.: 14. světová konference ICA: výstava "Historické
mapy Maďarska". Historie kartografie - výstava ve Státní
knihovně Széchényi, s. 70-74.
Czigány, J.: 14. světová konference ICA: výstava maďarských
vojenských map a mezinárodní
výstava faksimilí map,
s.74-77.
Orgoványi. A.: Snímky Země a vesmíru na jedné výstavě,
s.77-81.
Vagáes, G.: 14. světová konference ICA: výstava poštovních
známek se zobrazením map, s. 81.
A. Me. Connell: 7. sympozium CoroneHi, Budapešť, 24.-27. 8.
1989, s. 82-83.

S.měrem vědecko-technického
vývoje, s. 1-5.
Zekov, D.: Současné technologie a technické prostředky - základ přestavby v oblasti geodézie, kartografie a katastru,
s.6-9.
Choehlov. G. P.: Hodnoceni přesnosti výsledků dvojich měření,
s.IO-II.
Kirj"anov. Ju. V.: Analýza vlivu vibrací na přesnost cílení při
velmi přesné nivelaci, s. 12-16.
Razumovskij, A. I.: Vysvětlení efektu vynořování břehů vodní
nádrže z výsledků nivelace, s. 16-20.
Spiridonov, A. l.: Cesty a problémy zvýšení kvalíty a technické
úrovně geodetických pf"ístrojů, s. 20-23.
Kiselev, V V.-Men'šieh.
A. E.-Solomatin.
M. E.: Základní
přístupy k automatizaci zpracováni a využiti kosmických informací, s. 23-28.
VasilJev, M. V.-Kuzevanov,
G. P.-Polomošnov, N. A.: O zvýšení
informativnosti
materiálů
leteckého
snímkování,
s.28-31.
Cvetkov. V Ja.-Proehorenko,
G. S.-Ljubim(Jv.
I. V: Fotogrammetrická metoda určení místa pohřbení N. A. Durové,
s.31-32.
Galošin. A. I.: Určení polohy plavidla z podvodních geodetických bodů, s. 33-35.

Guljamova. L. Ch.-Egamberdijev.
A.: Kartografické zabezpečení národního hospodářství Uzbecké SSR v podmínkách
sociálně-ekonomického
rozvoje, s. 35-39.
Aržanov. Je. P.: Mezinárodní kartografická konference. Obecné závěry a otázky teorie, s. 39-42.
Celosvazový konkurs na nejlepší kartografická díla pro potřeby turistiky, sportu a odpočinku, s. 42-43.
Bonč-Brujevič,
M. D.: Jak.se rozvijela geodetická činnost
v prvních
letech po Ríjnové revoluci (1919-1924),
s.43-48.
Kuzněeov. M. V: Zeměměřictví jako součást tradiční národní
kultury, s. 48-50.
Berk. V I.: Vědecko-výzkumný institut aplikované geodézie 20 let, s. 51-52.
Chrenov. L. S.: Aktuální otázky inženýrské geodézie na semináři, s. 52-53.
Kovalenko, B. B.: O dvou mapách - staré a nové, s. 54-55.
Jegorov. V B.: Novinky zahraniční vědy a techniky, s. 56-58.
Smeehova. A. Ch.: Zahraniční publikace, s. 58-59.
Boris Moisejevic' Kleniekij, s 59-60.
Byčenok, V: Balada o redaktoru mapy, s. 60.

Geodezija i kartografija,

č. 4/90

Jaš('enko, V R.: Zvyšovat pracovitost a zodpovědnost, s. 1-8.
Paeho/('uk. P. I.: O novém přístupu k soutěžení, s. 8-9.
Bespalov. V M. -Buzjatov, V G.: O ceně geodetických praci ve
stavebnictví, s. 9-11.
Gerasimov. A. P.-Jefimov. G. N - Choman ·ko. A. A.: Vyrovnání astronomicko-geodetické
sítě jako prostorové konstrukce,
s.II-14.
Kudl'mov. V I.: O odvození odpovídajícího modelu geopotenci~lu pro oběžnou dráhu geodetických kosmíckých těles,
s.14-15.
Baranov. V N a kol.: Analýza určení velmi přesného azimutu
pasážníkem, s. 16-20.
Badaljan. P. G. a ko/.: Automatizovaný výběr hledisek pro rozmístění bodů geodetické sítě, s. 20-23.
Ševčenko. T. G.: Diagnostika velkoobrysových válcových konstrukcí, s. 24-26.
Karlson. A. A.-Žuravskij.
V D.: Černobylská atomová elektrárna: zkušenosti s určováním základů staveb, s. 27-30.
Kučinskij. Ju. l.-Mramornov.
A. S.-Abdullajeva.
A. A.: Programové zabezpečení automatizovaného
registračního systému "Oněga-2" spojeného s analogovým zařízením Se-I,
s.30-32.
Rajzman. Ju. G.: Odstranění hrubých chyb při vnější orientaci
fotogrammetrické sítě, s. 32-34.
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Geodetická

měření

s lasery

'91

se koná ve dnech 5.-6. 2. 1991 v Domě stavbařů v Brně
pod záštitou prezidenta 6. komise FIG
Prof. Dr. Ing. G. Mileva

Cílem symposia je seznámit odbornou veřejnost se současným
stavem vývoje a výroby malovýkonových laserových přístrojů
a pomůcek včetně unikátních zařízení, určených pro aplikaci
v geodézii, stavebnictví, strojírenství, hornictvi, zemědělství,
vodním hospodářství a při ochraně životního prostředí.
Paralelně s přednáškami symposia bude probíhat výstava laserové měřící techniky domácí i zahraniční produkce.
Předběžné přihlášky zasilejte na adresu:
Ing. Jiří Vaingát, Český svaz geodetů a kartografů, Novotného
lávka 5, 11628 Praha I
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Zabývá se prostorovou stavbou organických molekul, faktory ovlivňujícími kovalentní vazbu, způsoby určování reakčního mechanismu a faktory ovlivňujícími průběh organických reakcí.
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MIKROpočíTAČ
A JEHO PROGRAMOVÁNí
Zabývá se problematikou
spojenou s programováním
mikropočítačových systémů, která je dána zvláštnostmi jejich
struktur a aplikačními oblastmi .
2., doplněné vydání, 256 stran, 71 obrázků, 59 tabulek, váz.
45 Kčs
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STRATEGIE
V ROZVOJI PODNIKŮ
Pojednává o hlavní cílové funkci strategie podniku, kterou
je trvalá reprodukční schopnost maximalizace příspěvků
pro národní důchod.
304 stran, 3 tabulky, 1 obrázek, brož. 36 Kčs
OBJEDN~VKY VYŘIZU'}I;ME DO VYČERPÁNí ZÁSOB!
UVEDENE KNIHY SI MUZETE OBJEDNAT NA ADRESE:
SNTL - NAKLADATELSTVí TECHNICKÉ LITERATURY
ODBYTOVÝ ODBOR
SPÁLENÁ 51
11302 PRAHA 1

