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LUKAč, Š. - KOPAčIK, A.
Analytické uri!ovanie snierových parametr ov žerlavo-
vých dráh

Geodetický a kartografický obzor, 32, 1986, Č. 6, str.
143-148, 5 obr., 2 tab., Ut. 1
Návrh takého analytického spllsobu m'čovania smero-
vých para1netrov žeriavových dráh, ktorý zodpovedá
súčasnej úrovni rozvoja matematickej štatistiky i vý-
počtoveJ techniky a. znamená zníženie nárokov na pro-
ces merania a zVýšenie bezpečnost! práce pri súčas-
nom zabezpečení vysokej presnosti výsledkov.

MAXA, J. - PECHAČEK, J.
Mikropočítač PMD-85 v geodetické praxi

Geodetický a kartografický obzor, 32, 1986, Č. 6, str.
148-151, 3 obr., lit. 4

Výsledek řešení resortního výzkumného úkolu 2-07
Výzkum aplikací mikroelektroniky v geodézii a karto-
grafil. Využití mikropočítače TESLA PMD-85 v rámci
programu komplexní socialistické racionalizace orga-
nizací resortu ČÚGK v 8. pětiletce. Základní sestava
mikropočítače, přídavná zařízení, programovací jazyk
a zpracované programové blcky, a t\lohy.

528.44/.48:001.8

VÁLKA, O.
Zamyšleni nad počátky našeh() výzkumu v oblasti prak-
tické geodézie a evidence nemovitosti

Geodetický a kartografický obzor, 32, 1986, Č. 6, str.
152-155

Historická cesta k výzkumu. Oblast základního vý-
zkumu. Oblast výzkumu v praktické geodézii a v evi-
denci nemovitostí lEN): Výzkum na úseku fotogram-
metrického mapování, výzkum aplikace dálkoměrů při
mapování a zaměřování změn, výzkum mechanizace
a automatizace zpracování dat v EN, výzkum mecha-
nizace a automatizace výpočtů a zobrazení, výzkum na
úseku dokumentace, výzkum na úseku inženýrské geo-
dézle.

912(084.3Ml):678.7

PAPEZOVÁ, 1.
Posouzenf přesnosti převodu map velkého mi!řftka na
plastové Mlie
Geodetický a karto'grafický obzor, 32, 1986, Č. 6, str.
156-158, 5 obr., Ut. 2

Přesnost mapy 1 : 1000 převedené na PET fólii transfor-
mačnI metodou z mapy zobrazené na zajištěném pa-
píru. Zjišťováni a výpočet střední polohové chyby
skupiny odsunutých bodů na jednom mapovém IIstě.

[528.48:621.873] :681.3

nVKAlI, W. - KOnAlI\I1K, A.
AHamlTMlIecKoe onpetleneHMe napaMeTpoB HanpaB-
neHMH nOtlKpaHOBblx nVTeií

reoAe3MlIecKMH M KapTorpaepM4ecKMH 0630P, 32,
1986, N° 6, CTp. 143-148, 5 pMC., 2 Ta6., nMT. 7
npeAnolKeHMe aHanl1TI14eCKOro cnoc06a onpeAene-
HMlI napaMeTpoB HanpaBneHMlI nOAKpaHoBblx nv-
TeH, cooTBeTcTBVIOU1ero cOBpeMeHHoMV VPOBHIO
pa3BMTMlI MaTeMaTMlIecKoií CTaTMCTMKI1M B~lIMCnM-
renbHoií TeXHI1KM M npeAcTaBnlllOU1ero CHMlKeHMe
rPVAoeMKocTM npo4ecca M3MepeHMií M nOB~weHMe
6e30naCHocTM TPVAa npM cOBpeMeHHoM 06ecne4e-
HMM BblCOKOií T04HOCTM pe3vnbTaToB.

528:681.322
MAKCA, \11. nEXAlIEK, \11.
MMKpo - 38M PMD-85 B reOtle3MlIeCKOM npoM3-
BOtlCTBe
reoAe3M4ecKMií M KapTorpaepM4ecKMií 0630P, 32,
1986, N° 6, CTp. 148-151,3 pMC., nMT. 4
Pe3vnbTaTbl peweHMlI BeAOMCTBeHHoro HaV4Ho-MC-
cneAOBaTenbCKoro 3aAaHI1112-07 ,,\I1ccneAOBaHMe npl1-
MeHeHMlI MMKp03neKTpOHI1KM B reOAe3MM M KapTorpa-
epI1M". npl1MeHeHl1e MI1KpO - 3BM TE8LA PMD-85
B paMKax nporpaMMbl KOMnneKcHoií C04I1anI1CTI14eC-
Koií pa4110Hanl13a4MI1 OpraHI13a4Mií BeAOMCTBa lIVrK
B 8-oií nllTl1neTKe. OCHOBHOií KOMnneKT MI1KpO -
3BM, A06aBollHble npl1cnOC06neHMlI, nporpaMHblií
1I3blK M 06pa60TaHHble nporpaMHble 6noKM M 3aAa-
411.

528.44/48:001.8
BAnKA, O.
Pa3MblwneHMe o Hallanax MaWMH MccnetloBaHMií
B clI>epe npaKTMlIecKoH reOtle3MM It VlIeTa HetlBltlKlt-
MocTeH
reoAe3114ecKI1ií 11 KapTorpaepl1l1eCKl1ií 0630P, 32,
1986, N° 6, CTp. 152-155
\I1cTOpl14eCKI1ií nVTb K I1ccneAOBaHMlIM. Cepepa OC-
HOBHblX I1ccneAOBaHMií. Cepepa I1ccneAOBaHMlI
B npaKTI14eCKOií reOAe31111M VlIeTe HeABMlKMMOCTeií
(VH]: \I1ccneAoBaHMe B cepepe epOTorpaMMeTpMlIec-
Koií CbeMKI1, I1ccneAOBaHl1e npMMeHeHMlI AanbHOMe-
pOB npl1 CbeMKe M M3MepeHMlIX 113MeHeHI1H,Mccne-
AOBaHl1e MeXaHI13a4MM M aBTOMaTI13a411M06pa60T-
KI1 AaHHblX VH, MccneAOBaHl1e MexaHM3a4MM M aB-
TOMaTlt3a41t1t BblllMcneHMH It 1t306palKeHMH, Itccne-
AOBaHMe BO cepepe AOKVMeHTa41111M MHlKeHepHoií
reOAe3MM.

912(084.3M1) :678.7
IlAn E>KOBA, \11.
04eHKa TOllHOCTIt nepeBotla KapT KPvnHoro MaCWTa-
6a Ha nnaCTMlIeCKMe nneHKM
reOAe3M4eCKI1ií M KapTorpaepl1l1eCKMií 0630p, 32,
1986, N° 6, CTp. 156-158, 5 pl1c., nl1T. 2
r04HOCTb KapTbl 1:1000, nepeBeAeHHoií Ha PET
nneHKI1 C Mcnonb30BaHMeM TpaHcepopMa41111 C Kap-
Tbl, M306palKeHHoií Ha epl1KCMpOBaHHoií 6VMare. On-
peAeneHl1e 11Bbl411CneHI1ecpeAHeií nnaHOBoií OWM6-
KI1 COBOKvnHOCTMCHlITblX T04eK Ha OAHOMnMCTe Kap_
Tbl.

[528.48:621.873] :681.3
LUKÁČ, Š. - KOpAčIK, A.
Analytísche Bestimmung von Richtungsparametern der
Kranbahnen
Geodetický a kartografický obzor, 32, 1986, Nr. 6,
Seite 143-148, 5 Abb., 2 Tab., LIt. 7
Entwurf solcher Art analytlscher Bestlmmung von
Richtungsparametern der Kranbahnen, die dem jetzlgen
Nlveau der Entwlcklung mathematischer Statistik und
Rechentechnik entsprlcht und die eine Verringerung der
AnsprUche auf das Rechenverfahren und Erhohung der
Arbeltssicherhelt bel gleichzeHiger Sicherung hoher
Ergebnisgenaulgkelt bedeutet.

528:681.322
MAXA, J. - PECHÁČEK, J.
Mlkrorechner PMD-85 in geodiHlscher Praxls
Geodetický a kartografický obzor, 32, 1986, Nr. 6,
Seite 148-151, 3 Abb., Lit. 4
Ergebnls der Losung elner Ressortforschungsaufgabe
Z-u7 "ErforS[;llung der Appllkatíon der Mlkroeletro-
nlk ln Geodasle uud Kartographle". Nutzung elnes MI-
krorechners Tesla PMD-85 lm Bereich des Programmes
der komplexen sozlallstlschen Raticnallsierung der Res-
sorto,rganlsationen des Tschechischen Amtes fUr Geodii·
sle und Kartographie lm 8. FUnfjahrsplan. Grundein-
heJt eines Rechners, der Zusatzanlagen, Programmier-
sprache und vorbereitete ProgrammblOcke und Aufga-
ban.
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528.44/.48:001.8
VÁLKA, O.
Uber die Anfange unserer Forschung auf dem Gebiet
der praktischen Geodasie und Liegenschatsevidenz
Geodetický a kartografický obzor, 32, 1986, Nr. 6,
Selte 152-155
Historischer Weg zur Forschung. Gebiet der Grund-
forschung. Gebiet der Forschung in praktischer Geoja-
sie und in der Liegenschaftse'videnz. Forschung im
Gebiet der photogrammetrischen Vermessung, Er-
forschung der Aplikation der Fernmessgerate bei Ver-
messungsarbeiten und Anderungsmessungen, Erfor-
schung der Mechanisation und Automation der Daten-
verarbeitung in der Liegenschaftsevidenz, Erforschung
der Mechanisation und Automation der Rechnungs- und
Auswertungsarbeiten, Forschung im Gebiet der lnge-
nleurgeodasie.

912(084.3M1):678.7
PAPEZOVÁ, L
BeurteUung der Genauigkeit der Ubertragung der
Grossmasstabigen Karten auf PlastfoUen
Geodetický a kartografický obzor, 32, 1986, Nr. 6,
Seite 156-158, 5 Abb., Lit. 2
Genauigkeit der Karten 1:1000, die man auf eine PET
Folie mittels eine'r Transformationsmethode von einer
Karte die auf masshaltigem Karton abgebiUet ist,
iibertragt. Festlegung und Errechnung :les mittleren
Lagefehlers einer Grllppe von Punkten, die auf einem
Kartenblatt bestimmt wurden.

[528.48:621.873] :681.3
LUKAč, Š. - KOPAČlK, A.
Analytical Determination of Direction Parameters of
Clane Rails
Geodetický a kartografický obzor, 32, 1986, No. 6,
PP. 143-148, 5 fig., 2 tab., 7 ret.
Proposal of such an analytical method of determining
the dlrection parameters of crane rails which corre-
sponds to the contemporary level of development ln
mathematical statistics and computational technique.
The method reduces time consumption ln the
process of measurement, increases the safety of labour
and simultaneously ensures the high accuracy of re-
sults.

528:681.322
MAXA, J. - PECHACEK, J.
The PMD-85 Microcomputer in Geodetic Practice
Geodetický a kartografický obzor, 32, 1986, No. 6,
pp. 148-151, 3 fig., 4 ref.
The result of solutlon o,f the branch research project
2,-07 "Research of applicatlons of microelectronlcs
ln geodesy and cartography". Use of the TESLA
PMD-85 microcomputer within the programme of
complex soclalist rationalizaUon of organlzations of
the branch of the Czech .Qfflce for Geodesy and Car-
tography in the 8th five-year Iplan. Hasic set of the
mlcrocomputer, additional equipments, programme
language and elaborated programme blocks and tasks.

528.44/.48;001.8
VÁLKA, ,O.
Pensive Mood about Beginnings of Our Research in
the Sphere of Surveying and the Real Estates Registra-
~n I !
Geodetický a kartografický obzor, 32, 1986, No. 6,
pp. 152-155
HIstorical way to research. The sphere of the funda-
mental research. The sphere of research ln surveylng
and the real estates registratlon [RER J: Research ln
the section of photogrammetry, mapping, rese'arch of
the appllcatlon of distance metres with mapping and
measuring the changes, research of mechanizatlon
and automation of elaboratlng the data in RER, re-
search Df mechanization an:l automation of computa-
tlons and projections, research ln the sphere of docu-
mentatlon, research in the sphere of engineerlng
geodesy.

912(084.3M1J :678.7
PAPEZOVÁ, I.
Evaluatlon of tlJe Aeeuraey of CouverUug the Larg.,.
-Seaie Maps on Plastic Foils
Geode'tický a kartografický obzor, 32, 1986, No. 6,
pp. 156-158, 5 fig., 2 ref.

Accuracy ,of the 1:1000 map on plastlc foU that was
converted from the map drafted on the :lrawind card
by means of transformation method. lnvestigatlng and
computing the positlonal mean square error of the
group of points in one sheet of map.

[528.48:621.873] :681.3

LUKÁČ, Š. - KoPAČlK, A.
Délermination analytiqne de parametres direcUonnels
relatifs aux chemins de ronlement de grnes

Geodetický a kartografický, obzor, 32, 1986, No 6,
pages 143-148, 5 iIIustratlons, 2 planches, 7 blbllogra-
phles
Proposltion de tel procédé de détermination de para-
mětres directionnels relatifs aux chemins :le roulement
de grues, répondant au niveau actuel ďévolution de
la mathématique statistique et A la technlque de cal-
cul et signifiant I'abaissement des prétentlons concer-
nant le proces de levé et I'augmentation de la sécuri-
té de travail tout en respectant la haute, précision des
résultats obtenus.

528:681.322

MAXA, J. - PECHÁČEK, J.
Microordinateur PMD-85 dans la pratiqne géodésiqne
Geodetický a kartografický obzor, 32, 1986, No. 6,
pages 148-151, 3 illustratlons, 4 bibllographies

Sblution de la t!lche de recherches 2-07 - Recher-
ches relatives a l'application de la microélectronique
en géodésie et cartographie. Utilisation du microordi-
nateur Tesla PMD-85 dans le cadre du programme de
la rationalisation socialiste complexe dans les orga-
nisatlons du Bureau Tcheque de Gé01ésle et Cartogra-
phie pendant le 8e plan quinquennal. Ensemble de ba-
se du microordinateur, le dispositif additlonnel, lan-
gue de programmatlon et blocs de programmation trai-
tés et problěmes ii résoudre.

528.44/.48:001.8

VÁLKA, O.
Réflexion snr les débnts de re,cherches effectués dans
la branche de la géodésie pratiqne et de l'enregistre-
ment ImmoblIlel'
Geodetický a kartografický obzor, 32, 1986, No 6,
pages 152-155

Etape historique menant aux recherches. Domalne des
reche,rches fondamentales. Domaine :les recherches
géodésiques pratiques et de I'enregistrement Immobi-
ler (EN J: Recherches dans le secteur de levé ph oto-
grammétrique, recherches sur l'appIication des télé-
mětres pour levé et mesurage des modlflcatlons, re-
cherches sur la méeanlsation et automation de don-
nées concernant l'enregistrement Immobiller, recher-
ches sur la mécanlsatlon et automatlon des cal-
culs et projection, recherches dans le secteur docu-
mentation, dans le secteur :lu génie civil.

912(084.3M1] :678.7

PAPEZOv,A, I.
Compte-rendu de, la précislon de transmisslons de car-
les ii grandes échelles snr feullles plastiques
Geodetický a kartografický obzor, 32, 1986, No 6,
pages 156-158, 5 illustrations, 2 blblographles

Précislon de la carte1:1000 transmisslble sur feuille
PET par procé:lé de transformation ďune carte repré-
sentée sur papier immobllisé. Vérification et calcul
ďerreur moyenne de posiUon ďun groupe de p'Oints
transférés sUr feuille de carte unique.



Geodetický a kartografický obzor
ročník 32/74, číslo 6/1986 143

Analytické určovanie smerových
parametrov žeriavových dráh

Ing. Štefan Lukál!,
Ing. Alojz Kopál!ik,

Katedra geodézie Svf SVŠT,
Bratislava

V súvislosti s vedecko-technickým rozvojom priemyslu
a v dosledku rozširovania automatizácie a robotizácie
výroby sa v ostatných rokoch dostáva do popredia
otázka spolupráce geodetov pri montáži, rektifikácii
a kontrole priemyselných zariadení. Charakteristic-
kým rysom prevažnej časti strojárstva je stále zviičšo·
vanie rozmerov strojných zariadeIÚ, a tým aj zviičšo-
vanie rozmerov jednotlivých uzlov a súčastí, medzi
ktoré patria aj žeriavové dráhy. Velmi často sa stáva,
že tieto zariadenia sú svojim charakterom, zložitosťou
a náročnosťou na hraniciach výrobných možností
našich strojárenských podnikov. V niektorých prípa-
doch dané možnosti až presahujú a je potom nevyhnut-
né voliť špeciálne výrobné technológie, metódy mera-
nia i naviizujúce sposoby spracovania výsledkov me-
raní. Rastúcetechnologické, materiálové a kvalitatív-
ne nároky na strojárenské výrobky vyžadujú aj zvy-
šovanie nárokov na rozsah a kvalitu geodetických
meraní.

S mohutným rozvojom strojárstva a stavebníctva
pribúda nebývalým tempom aj počet žeriavových
dráh, ktoré bez overenia ich parametrov nemožu byť
uvedené do prevádzky. Odstavenie žeriavu, respektíve
jeho neuvedenie do prevádzky, je však z ekonomic-
kých dovodov nemyslitelné. Aj napriek tomu, že me-
ranie žeriavových dráh je z hfadiska rezortu geodézie
a kartografie, či z hfadiska jednotlivých podnikov,
disciplína málo atraktívna (verké náklady, zložitá
organizácia prác, nízka cena a neúmerné riziko pri
práci), možno konštatovať, že z hradiska spoločenskej
doležitosti závažná a potrebná. Hospodárske straty
na nerektifikovaných dráhach, či už v opotrebovanosti
zariadenia, ale hlavne v spotrebe elektrickej energie,
sú velké. V súčasnosti je to teda oblasť, v ktorej sa
z hfadiska prevádzkyschopnosti a bezpečnosti práce
natrvalo zaviedli geodetické kontrolné merania.
Povinnosť ich systematického vykonávania je zakot-
vená v ČSN 73 2601 Provádění ocelových konstrukcí.
Problematika merania žeriavových dráh je metodicky
vermi dobre spracovaná v prácach [4] a [5].

Kedže metodika meraní je všeobecne v geodézii už
dosť prepracovaná, v ostatných rokoch sa upriamuje
pozornosť na tvorbu optimálnych metód, sposobov me-
rania, ktoré by mali v maximálnej miere zefektívniť
informácie (vstupné údaje). Predložený článok po-
kladáme za príspevok v oblasti tvorby optimalizač-
ných metód spracovania výsledkov geodetických me-
raní, ktorých hlavným cierom je zefektívnenie merač-
ských a výpočtových prác so súčasným zabezpečením
vysokej kvality týchto prác. V príspevku podávame
návrh takého analytického sposobu určovania rekti-
fikačných hodnot (smerových) žeriavových dráh,
ktorý na rozdiel od klasických (doposiar používaných)

sposobov, uvedených v [5], [6] a [7], zodpovedá sú-
časnej úrovni rozvoj a matematickej štatistiky a vý-
počtovej techniky.

2. Sp6soby urěovania smerových parametrov
žcriavových dráh

Smerový prie beh žeriavovej dráhy je definovaný
smerovými odchýlkami pozdÍžnej strednice korajníc od
vzťažnej priamky (zámernej priamky) v stanovených
priečnych rezoch. Rozchod korajníc žeriavovej
dráhy je definovaný vzdialenosťami pozd1žnych stred-
níc v príslušných priečnych rovinách podra ČSN [1].

Rektifikačné hodnoty žeriavových dráh sa
spravidla určujú oddelene pre rektifikáciu vo vodorov-
nej rovine, t.j. pre smerovú rektifikáciu a úpravu
rozchodu žeriavovej dráhy, respektíve pre rektifikáciu
vo zvislej rovine, t.j. pre výškovú rektifikáciu. Rekti-
fikačnými hodnotami smerovej rektifikácie rozumieme
hodnoty vodorovných odchýlok korajníc žeriavovej
dráhy, prípadne úpravu rozchodu žeriavu, realizáciou
ktorých sa uvedie žeriavová dráha (z hradiska rozmeru
a tvaru) do stavu zodpovedajúcemu technickým pred.
pisom, hlavne [1].

Vodorovné odchýlky kolajníc žeriavových dráh
v priečnom smere sa merajú metódou zámernej priam-
ky. Zámerná priamka vzhradom na kolajnicn može byť
definovaná ako:

a) spojnica koncových bodov pozdÍžnej strednice
kolajnice alebo bodov v ich blízkosti,

b) rovnobežka so spojnicou koncových bodov a odsa-
dená o vhodnú vzdialenosť,

c) priamka vo všeobecnej polohe k spojnici koncových
bodov (nie však kolmá).

Použitie zámernej priamky vo všeobecnej polohe
ČSN a metodické návody neuvádzajú, pričom práve
takéto použitie má rad výhod, uvádzaných v závere
príspevku. Uvedený sposob zároveň prináša zložitejšie
numerické riešenie, ktoré však pri súčasnej výpočto-
vej technike nie je prácou naviac, ba naopak znamená
zvýšenie presnosti.

2.1 Doteraz pouzlvané sposoby určovania
rektifikačných hodnot

Rektifikačné hodnoty smerovej rektifikácie žeriavo-
vých dráh je možné určovať grafickým sposobom,
analytickým sposobom, prípadne analyticko-grafic-
kých sposobom. Určenie rektifikačných hodnot smero-
vej rektifikácie grafickým sposobom sa vykonáva
pomocou grafického znázornenia smerového priebehu
žeriavovej dráhy. Základom je znázornenie oboch
zámerných priamok a vodorovných odchýlok spolu
s redukovaným rozchodom. Po zákrese polohy po-
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zdížnych stl'edníc sa určia z obmedzujúcich podmie-
nok (v každom priečnom reze na obe strany) podmien-
ky, ktoré dovoIujú najvačšie posuny. Body, ktoré
znázorňujú toto obmedzenie sa spoja, čím vznikne
pás, v ktorom je možné posúvať pozdížne osi (stred-
nice). Rektifikované strednice sa skusmo umiestnia
v týchto pruhoch tak, aby posuny kofajníc boli čo
najmenšie a neboli prekročené krajné vodorovné
odchýlky a vybočenia - čI. 45 [1],pričom je potrebné
dodržať rozchod žeriavu. Na určenie rektifikovaných
pozdížnych stredníc je výhodné použiť priesvitku
rovnakej dížky ako je grafické znázornenie smerového
priebehu žeriavovej dráhy. Po nastavení rektifiko-
vanej polohy pozdížnych stredníc sa prepichnutím
prenesie ich poloha do grafického znázornenia, v kto-
rom sa potom odmerajú rektifikačné hodnoty a vzdia-
lenosti vyrovnaných stredníc od vzťažných bodov.
Podrobnosti uvádza [4] a [5].

Určenie rektifikačných hodnot smerovej rektifiká-
cie analytickým sposo bom sa doposiaI vykoná-
valo v týchto etapách:

a) vyjadrenie polohových vzťahov a tvaru pozdížnych
stredníc oboch koIajníc vo zvolenej súradnicovej
sústave,

b) výpočet prvých rektifikačných hodnot (smero-
vých) na základe podmienky minima súčtu štvor-
cov,

c) zistí sa, či vypočítaný rozchod dráhy je v medziach
rozpatia žeriavu, respektíve žeriavov; ak rozchod
nie je v medziach nastáva posunutie koIajníc proti-
smerne buď dovnútra alebo von a vypočítajú sa
druhé rektifikačné hodnoty,

d) v bodoch, pri ktorých takto vyrovnané strednice
prekl'ačujú možné posuny, sa postupne obmedzí
posun len do možnej polohy, čím sa pozdížne
strednice zalomia, a potom sa vypočítajú tretie
rektifikačné hodnoty,

e) skontroluje sa dodržanie smerových podmienok
a keď došlo k ich prekročeniu, upravia sa pozdížne
strednice ďalej a vypočítajú sa štvrté rektifikačné
hodnoty.

Kým úkony a) až d) sa spravidla programujú pre vý-
počet na počítači, úkon e) sa vykonáva počtársko-
graficky. Podrobný technologický postup tohto spo-
sobu je uvedený v [5]. Teoreticky je dobre spracovaný
v [7].
Pri určovaní rektifikačných hodnot smeroveJ rekti-

fikácie analyticko-grafickým sposo bom sa ne-
používa priesvitka, ale bezprostredne grafické znázor-
nenie smerového priebehu žeriavovej dráhy, dokto-
rého sa rektifikované strednice priamo zakreslia jedna
nezávisle od druhej, čím nemusí byť splnená podmien-
ka ich rovnobežnosti. Aby bola táto podmienka
splnená, je potrebné odsunúť hodnoty Zl až Z4 a pomo-
cou nich vypočítať opravy rektifikačných hodnot.
Uvedený sposob je podrobne rozpracovaný v [4].

2.2 Navrhovaný analytický sposob
určovania rektifikačných hodnot

Vzhfadom na stáJe narastajúce požiadavky praxe,
týkajúce sa kontroly žeriavových dráh, je potrebné
používať efektívne, ekonomické a pritom dostatočne
presné metódy výpočtu rektifikačných hodnot. Súčas-
ný stav rozvoj a výpočtovej techniky umožňuje použiť
také sposoby výpočtu, ktoré majú síce zložitý mate-
matický aparát, avšak umožňujú dosiahnuť presnejšie
výsledky ako doteraz používané sposoby.
V navrhovanom analytickom riešení rozlišujeme

dva postupy vyrovnania, ktoré vyplývajú z dvoch
sposobov merania smerového priebehu koIajníc žeria-
vovej dráhy.

1. postup - použitím jednej zámernej priamky

Sposob merania vodorovných odchýlok koIajníc žeria-
vovej dráhy je dostatočne známy z učebníc inžinier-
skej geodézie [5] a vychádza z metódy merania prieč-
nych odchýlok na zámernú priamku. Pri numerickom
riešení každej úlohy musíme matematicky definovať
vzájomný vzťah prvkov, ktoré sú predmetom riešenia.
Toto možeme jednoznačne a vefmi jednoducho za-
bezpečiť vorbou vhodného súradnicového systému,
ktorý v našom prípade volíme tak, aby sa z hodnot
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získa.ných meraním dali vypočítať súradnice všetkých
podrobných bodov žeriavovej dráhy - obr. 1. Pre
výpočet rektifikačných hodnot qf a qfI (vodorovných
priečnych odchýlok, t.j. rozdielov y-vých súradníc
bodov ptI a Pf, respektíve p;II a Pf I je potrebné merať
tieto veličiny:

- staničenie XfaXp, i = I, ... , n,
- kolmé odrahlosti Yf a y~r, i = I, ... , n.

Je zrejmé, že body Pf a Pf I nebudú ležať na priamkach.
Základnou podmienkou riešenia je podmienka minima,
ktorú formulujeme v tvare

n
~ (qf' + qfI') = min.
i=l

Pre numerické riešenie úlohy je potrebné vopred
vypočítať pomocné parametre Yo, Xo a tangens smer-
níka (X priamky PtI PtII :

I n
Yo = - ~ 2(1i,

2n i=l

"~ X; 2 (1i
i~l

tg(X= --n--
2 ~ X;2
i=l

v ktorých 2 (1i = YfI -Z, - Yf, Xi = Xi - ~ i Xi
n i~l

a Z, je zvolená hodnota rozchodu žeriavovej dráhy
(po rektifikácii), ktorá má byť v tolerancii projektova-
nej hodnoty Zo'
Hradané hodnoty súradnicových rozdielov (rekti-

fikačné hodnoty), resp. opravy, ktoré treba vykonať
na korajniciach žeriavovej dráhy, vypočítame podra
týchto vzťahov:

qf = Yf - Yo - X; tg (X,

qfI = qf + (1i -LIl,

iTy!
: I

pl
_Q..L.

'yl
: J

Xl
I

(X
LI! = Z, tg (X tg 2'

Zl = YL Z2 = Y~,

Za = y~I;Z4 = nI.

Po vyrovnaní dostaneme hodnoty qf a qfI, ktoré
splňajú podmienku minima (I) a zároveň podmienku,
že všetky body PtI a p*II budú ležať na priamkach.

Správnosť výpočtu kontrolujeme podra vzťahu:
n

~ (qf + qP) = O.
i=l

Z takto vypočítaných hodnot qf a qfI vyčíslime vy-
rovnané hodnoty odrahlostí bodov PtI a p;II podl'a
vzťahov:

y;I = Yf + qf,
YtII = YP + qp,

ktoré splňajú podmienku

T Y;I _ y;I = Z, .

II. postup - použitím dvoch zámerných priamok

Pri tomto postupe realizujeme meranie vodorovných
odchýlok bodov Pf na zámernú priamku ZpI a bodov
Pf I na zámernú priamku ZpIl, ktoré nám definujú
dva súradnicové systémy Zl [XI, YI] a Z2 [XII, YII]_
obr. 2. Aby sme mohli určiť vzájomný vzťah týchto
súradnicových systémov, je potrebné merať vrcholové
uhly (Wi) vo štvoruholníku ZlZ2ZaZ4 a vzdialenosti
812, 82a, 834 a 841, Štvoruholník vyrovnáme podl'a metódy
najmenších štvorcov a vypočítame vyrovnané súrad-
nice bodov Zl' Z2' Za, Z4 v oboch súradnicových sys-
témoch. Vzájomný vzťah súradnicových systémov
vyjadrujú transformačné rovnice

Z3
X"sZP"

pil
n

fn 523

_._._0-'-' p'0_'-' n

Z2
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v ktorých e je uhol pootočenia jedného súradnicového
systému oproti druhému súradnicovému systému.
Pomocou transformačných vzťahov (10) a (II) do-

staneme súradnice všetkých meraných bodov žeriavo-
vej dráhy v súradnicovom ..systéme Zl[XI, YI], t.j.
Pf(Xf,YI) a PII(1'XL 2'YI). Dlohu ďalej riešime podTa
vzťahov (1) až (9) prvého postupu.
Pri meraní žeriavových dráh niekedy dochádza

k situáciám, pri ktorých prekážky zabraňujú odmerať
hodnoty smerových odchýlok v kolmom reze, čo pri
použití dvoch zámerných priamok spasobí, že po
transformácii bude Xf ~ TXf. V takomto prípade je
potrebné vypočítať redukované hodnoty RTYf, ktoré
získame interpoláciou z hodnat TYf_l' TYf a TYf+l-
obr. 3. Na tomto mieste treba odpovedať na otázku,
kedy mažeme považovať Xf ~ T Yf a kedy to už
tvrdiť nemažeme 'I
Pri týchto úvahách vychádzame z požiadavky, kladc-

nej na presnosť určenia smerových pomerov žeriavo-
vej dráhy, ktorá je daná hodnotou krajnej odchýlky
merania pozdfžnej strednice koTajníc žeriavovej dráhy:
1,5 mm [6]. Vychádzajúc z obr. 3 mažeme písať na-
sledujúce vzťahy:

t•q; = are cosT '
•

dl = l~tg( arccos ~:).

Ak definujeme l~= T Yf - Yf, mažeme napísať vzťah
(13) v tvare

dl = (TYf - YD tg ~rccos TYf -;; Yf l· (14)

Potom krajnú hodnotu dl* dostaneme zo vzťahu (13),
respektíve (14), ak nahradíme výraz l~ výrazom

Takto vypočítaná hodnota dl* nám slúži ako testo-
vacie kritérium nerovností

respektíve

dl* < IX} - TXfl ~ Xf ~ TX} .

Ak bude dl* < IXf - TXf I je potrebné nahradiť hod-
notou TYI hodnotou interpolovanou RTYL ktorú vy-
počítame podTa vzťahov:

a) (Xf - TXf) < O,
TYf - 2'Yf_l

RTYf= T I I (Xf_TXf_l) + TYf_l,Xi - TXi_1

(20)

Do vzťahov (1) až (9) dosadíme hodnotu RTYf (na-
miesto YF) a tak dost::meme rektifikačné hodnoty
qf; a RTqf (namiesto qfI). Pre tie i-té rezy, v ktorých
sme do výpočtu zaviedli hodnoty RT Yf dostaneme rek-
tifikačné hodnoty RTq:' z ktorých spatnou interpolá-
ciou získame hodnoty Tg;:

a) (Xf - TXf) < 0,

VVPOČET

Ya

VÝPOČET
I 11

q, , qi
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I

Držka Rozchod

I

Výška

I

Nosnost
P. Č. dráhy dráhy dráhy žeriavu

v[m] vrm] v[m] V [kg]

1 270,000 38,700 18,000 250000
---

2 144.000 36,000 8,000 250000
---" ~---

3 165,000 40,200 18,000 125000

4 144,000 35.500 - 32000
-_ .._--- -----

5 165,000 38,700 - 5000

6 80,000 12,400 - 2000

Vypočítané hodnoty Tqf, prislúchajúce druhej ko1'ajnici
potom spatne transformujeme do súradnicového sy-
stému Z4 [XII, YUJ a dostaneme hodnoty q~I. Postup
riešenia na počítači znázorňujú vývojové diagramy
na obr. 4 (1. postup) a na obr. 5 (II. postup).

3. Aplikácia analytického spósobn na konkréfnych
žeriavových dráhach

Navrhovaný analytický sposob určovania smerových
parametrov (rektifikačných hodnot) žoriavových dráh
sme aplikovali na žeriavových dráhaoh Atómovej
elektrárne Jaslovské Bohunice, Atómovej elektrárne
Dukovany a národného podniku Duslo Ša1'a. Žeriavo-
vé dráhy, ktoré sme podrobili analytickému rešeniu,
ma li technické parametre uvedené v tabu1'ke 1.
Programy pre výpočet na počítači l\! 4030-1 Celo-

školského výpočtového strediska SVST Bratislava
boli zostavené v jazyku FORTRAN IV ako dva samo-
statné programy s názvami ZEDRA 1 (obr. 4) a ZED-
RA 2 (obr. 5). Program ZEDRA 1 je jednoduchší
a kratší. Vyžaduje však merať skutoČflý stav žeriavo-
vej dráhy na jednu zámernú priamku, čo je nevýhodou
pri dráhach s vačším rozchodom, respektíve pri drá-
hach s vysokými podpernými stÍpmi. Program ZED-
RA 2 je zložitejší, vyžaduje merať skutočný stav žeria-

Údaj I ZEDRA 1 I ZEDRA 2

Kapacita 21,9 Kbyte 31,3 Kbyte
pamate

Čistý čas 19,0 sekúnd 26,9 sekúnd
potrebný
na výpočet

Použité - -
podprogramy
z banky metód

Použité moduly IT # 12 IT # 12,
(sin, cos) IT # 30
IT # 30 (V) IT # 84

(arcos)

výpočet
q,' , RTq,'

podľa postupu

v ZEDRA1

VÝSTUP

q7lqt"
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vovej dráhy na dve zámerné priamky. Tento program
má rad výhod, ktoré uvádzame v závere príspevku.
Základné údaje o programoch uvádza taburka 2.

Výsledky dosiahnuté pl'i konkrétnych aplikáciách po-
tvrdzujú vhodnosť a dostatočnú pre3nosť navrhova-
ného analytického sposobu určovania smerových pa-
rametrov (rektifikačných hodnot) žeriavových dráho
Navrhovaný sposob prináša niekorko výhod, ktoré
doposiar používané sposoby neposkytovali. Za naj-
podstatnejšie pokladáme:

- možnosť vorby zámerných priamok vo všeobecnej
polohe a z toho vyplývajúca možnosť trvalej sta-
biIizácie stanovísk Zl až Z4, čo má za následok
znížcnie nárokov na proces merania, ako aj zvý-
šenie bezpečnosti práce,

- možnosť určovania smerových parametrov (rekti-
fikačných hodnot) žeriavových dráh nezávisle od
polohy žeriavov,

- využitefnosť hlavne pri dlhých žeriavových drá-
hach.

Základne údaje o programoch, uvedené v taburke
2, potvrdzujú, že zostavené programy sa mažu použiť

aj na malých, respektívc osobných počítačoch. vý-
stupy z počítača sú formulované v prehfadných ta-
burkách a možu byť priamo súčasťou odovzdávanej
dokumentácie.
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Aplikace mikroelektroniky v geodetické a kartogra-
fické praxi figurují v programu komplexní socialistické
racionalizace organizaci resortu ČÚGK v 8. pětiletce
jako hlavní rozhodující akce. Největší význam pro
racionalizaci geodetických a kartografických prací má
zavedení a využívání mikropočítačů.

Mikropočítače, doplněné o vhodná přídavná zařízení,
umožňují efektivní zpracování výsledků geodetických
prací malého rozsahu a předzpracování dat pro mini-
počítače SMEP. Jsou levné, nenáročné na prostředí
a kvalitu obsluhy a lze je bez větších obtíží instalovat
a provozovat i na nejmenších pracovištích. Obrázek č. 1
znázorňuje začlenění mikropočítačů do hierarchie pro-
středků výpočetní techniky. Je zřejmé, že mikropočí-
tače vhodně doplňují mezeru mezi kalkulátory a mini-
počítači SMEP.
Nasazení a využívání mikropočítačů doplněných

o vhodná přídavná zařízení dává předpoklady pro vy-
tvoření komplexní linky sběru a zpracování informací

v geodetické a kartografické praxi. Organizace sběru
a zpracování informací je schematicky znázorněna
na obrázku č. 2.

V rámci řešení výzkumného úkolu 2-07 "Výzkum apli-
kací mikroelektroniky v geodézii a kartografii" byl

minipočítače zpracování úloh
SMEP veLkého rozsahu

a vedeni báze
dat

mi kropočitače zpracováni
úloh velkého
rozsahu

geodetické
vypočty
v terénu

zpracováni
úloh malého
rozsahu a před-
zpracovaní dlt
pro min;po~t~ače
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na bázi mi-
kro~9čítaČe ...
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vání výsled-
ků vyhodno-
cení

dig1 tellzátor
8 automatický
zobrezoveě

r----..,
I I
I děrné I

,...- --./ páska ~-..,
I I I
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• v. prvé etapě nasazení mlJsropočítač-d
se bude jako vnější pamět mikropočítače
využívat kazetový megneto~on a jako mecii,um
pro přenos informací mezi mikropočítačem.
a minipočítačem SIIEP děrná páska
(pouze dočasně)

pro vybavení malých geodetických pracovišť vybrán
a doporučen čs. osobní mikropočítač TESLA PMD-85
Základní sestava mikropočítače bude rozšířena o další
vhodná přídavná zařízení:

- polní záznamníky (vývoj v rámci výzkumného
úkolu 2-07),

- pro manuální záznam dat naměřených v terénu,
- pro automatický záznam dat naměřených v terénu,
- čtecí zařízení polovodičové paměti RECOTA (vý.

voj v rámci výzkumného úkolu 2-07),
- digitalizátor KAR-A2 (PLR) upravený i pro mož-

nost automatického vynášení bodů (vlastní vývoj),
- snímač děrné pásky FS 1501 (ČSSR),
- elektronický psací stroj S 601OjV.24 nebo mozaiko-

vá tiskárna K6311 (NDR),
- děrovač děrné pásky DT 105 S (PLR),
- řadič diskety MFD-85 (ČSSR),
- minigraf (ČSSR),

která umožní realizovat požadované vstupy a výstupy
(viz obr. č. 3).
Dále je v rámci výzkumného úkolu 2-07 vytvářeno

programové vybavení mikropočítače PMD-85' pro
aplikace v geodézii a kartografii a bude dále systema.
ticky rozšiřováno a doplňováno.

4. Programovací jazyk mikropočítače, zpracované
programy a programové bloky

Základním program.Dvacím jazykem osobního mikro·
počítače PMD-85 je Basic-G, verze 1.0. Tento jazyk
je zabudován přímo v počítači a je možné ho vyvolat
po zapnutí počítače příkazem Basic·G. Pro potřeby
výpočtů při údržbě evidence nemovitostí byly vyho·
toveny geodetické programy v tomto jazyku. Velkou.
předností je_možnost grafického zobrazení výsledků
výpočtů.

Pro potřeby geodetických výpočtů v oborech užité
geodézie je možno programovat v programovacím
jazyku Basic-602, který se však musí nahrát z magne·
tické kazety. Programovací jazyk zobrazuje šestnáctii
místné číslo a také s těmito čísly pracuje.

Při zahájení prací na programovém vybavení vyply.
nula potřeba zpracování Metodického návodu pro
tvorbu, údržbu a distribuci programů pro mikropočí.
tače. V Metodickém návodu jsou knihovny uživatel·
ských programů rozděleny takto:

a) Knihovna LIB obsahuje aplikační programy uni.
verzálního charakteru s využitím zpravidla v něko·
lika knihovnách programů,

b) Knihovna GEP obsahuje aplikační programy pro
zpracování záznamů podrobného měření změn při
údržbě evidence nemovitostí,

c) Knihovna MAP obsahuje aplikační programy pro
číselné zpracování map velkých měřítek,

d) Knibovna DET obsabuje aplikační programy pro
řešení vybraných souřadnicových úloh užité geo-
dézie,

:~:~e:::::aJ f-!děrna páska osobní
8'1 disketa mikropočít~č
digitalizátor PMD-85

'-- -J

polní zaznam-
niky

obrazovka
mag. kazeta

děrná páska
8" disketa

bodový zobrazovač
mi ni graf
el. psací stroj nebo
mozaiková tisk-arna
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e) Knihovna REN obsahuje aplikační programy pro
oblast vedení a využívání registrů evidence nemo-
vitostí,

f) Knihovna APL obsahuje aplikační programy pro
řešení zvláštních geodetických úloh,

g) Knihovna ASŘ obsahuje aplikační programy pro
řešení úloh nezařaditelných do jiných knihoven.

V současné době jsou post,upně naplňovány knihov-
ny programů pro mikropočítač PMD-85. Programy
této knihovny jsou zpracovány v programovacím
jazyku Basic-G. Jednotlivé geodetické úlohy jsou
skládány do bloků. Velikost bloků je omezena velikostí
paměti počítače.

Příklad označení programovaného bloku:
GEP 13B02

Příklad označení úlohy:
GEP 13.02

Programovaný blok je tedy označen pořadovým
číslem před písmenem B a číslo za písmenem B značí
verzi. Úloha je označena pořadovým číslem před
tečkou a číslem verze za tečkou.

K 1. 1. 1986 jsou skončeny programovací práce na
těchto programovýcb blocích a úlohách:

1. PMD GEP 01 B 04 pracovní označení "A"
01 B 05
01 B 06
01 B 07 (+ bodový zobrazovač)

Použité úlohy:
PMD GEP 01.01 Seznam souřadnic

03.02 Výpočet výměr
06.01 Transformace souřadnic
08.01 Zobrazení souřadnic také verze
08.02, 08.03
09.01 Snímání souřadnic a planimetr

Programový blok slouží převážně pro práci mikro-
počítače s kartometrem KAR-A2.

2. PMD GEP 02 B 03 pracovní označení "B"
Použité úlohy:
PMD GEP 01.01 Seznam souřadnic

04.02 Polární stanovisko
06.01 Transformace souřadnic
10.02 Průsečík přímek

Programový blok slouží k výpočtu souřadnic po-
dšobnýcb bodů dle uvedenýcb úloh. Úlohu trans-
formace souřadnic lze využít pro výpočet souřadnic
podrobnýcb bodů ortogonální metodou.

3. PMD GEP 03 B 02 pracovní označení "O"
Použité úlohy:
PMD GEP 01.01 Seznam souřadnic

03.04 Výpočet výměr
11.02 Kontrolní oměrné
12.01 Konstrukční oměrné
19.01 Spuštěné kolmice

Programový blok slouží k výpočtu výměr parcel,
oměrných mír a spuštěné kolmice. Předpokládá se, že
body a jejich souřadnice byly určeny v jiných
blocích. Nevylučuje se však možnost samostatné
práce s tímto blokem.

4. PMD GEP 04 B 01 pracovní označení "D"
Použité úlohy:
PMD GEP 01.01 Seznam souřadnic

13.01 ProMnání z délek
14.01 Protínání vpřed z úhlů
15.01 Protínání vpřed z orientovaných
směrů
16.01 Protínání zpět

Programový blok řeší úlohy protínáni.

5. PMD GEP 05 B 01 pracovní označení "E"
Použité úlohy:
PMD GEP 01.01 Seznam souřadnic

17.01 Ortogonální vytyčovací prvky
18.01 Polární vytyčovací prvky
11.03 Výpočet délek

Programový blok řeší výpočet vytyčovacích prvků
z daných souřadnic.

6. PMD GEP 06 B 01 pracovní označení "F"
06 B 02

Řeší úlohy:
PMD GEP 01.01 Seznam souřadnic

20.01 Jednost,ranně a oboustranně
20.02 orientovaný polygonový pořad

Programový blok řeší výpočet souřadnic polygono-
vého pořadu. Verze 02 graficky zobrazí polygonový
pořad.

7. PMD GEP 07 B 01 pracovní označení "G"
Řeší úlohy:
PMD GEP 01.01 Seznam souřadnic

22.01 Vetknutý polygonový pořad
21.01 Výpočet rajonu
11.04 Kontrola vzdálenosti rajonu
25.01 Výpočet parametrů polygonové
25.01 Výpočet parametrů polygonové-

ho pořadu
25.01 Výpočet parametrů polygonové-

ho pořadu
Programový blok řeší výpočet souřadnic vetknu-
tého polygonového pořadu, využije se pro výpočet
pevných bodů na technických objektech, provádí
výpočet rozdílů mezi vypočtenou a měřenou vzdá-
leností mezi dvěma rajony a lze s ním vypočíst
hodnoty parametrů jakéhokoliv polygonového po-
řadu.

8. PMD GEP 08 BOI pracovní označení "H"
Řeší úlohy:
PMD GEP 01.01 Seznam souřadnic

24.01 Výpočet volného a uzavřeného
polygonového pořadu

Programový blok řeší výpočet souřadnic polygono-
vých pořadů v místní síti.

Zvláštní postavení mezi všemi úlohami má úloha
PMD GEP 01.01 Seznam souřadnic. Jak je zřejmé
z přehledu, je součástí každého programového bloku.
Je to proto, že vypočtené souřadnice v jednom progra-
movém bloku lze pomocí této úlohy předat do dalšího
bloku a pokračovat dále ve výpočtu se známými sou-
řadnicemi. Díky tomuto systému platí zásada, že jed-
nou vložený nebo vypočtený bod se nemusí u žádné
úlohy znova vkládat.
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Seznam souřadnic bodů lze pomocí úlohy Seznam
souřadnic ukládat do paměti a opět jej vyvolat při
použití jiného bloku, lze ho nahrát na magnetickou
kazetu a zase vložit zpět do paměti. Úloha Seznam
souřadnic umožňuje pracovat s vlastním seznamem
souřadnic bodů:

- vkládat souřadnice z klávesnice
- zobrazit celý seznam do pracovní části obrazovky
- přidat nebo vypustit libovolný bod
- vypustit najednou všechny body místní souř.

soustavy
- vytřídit seznam vzestupně podle velikostí čísel

bodů
- přečíslovat libovolný bod
- převést všechny body z 1. souř. soustavy do 2.

souř. soustavy
- zrušit všechny body najednou
- provést tisk seznamu na připojené tiskárně.

Úloha Seznam souřadnic může uložit maximálně 150
bodů a jejich souřadnic. Má-li se řešit seznam s více
než 150 body, je nutno jej rozdělit na části nebo jej
předat k výpočtu na minipočítač SMEP 4/20 ..

Uvedená pravidla pro práci s úlohou GEP 01.01
Seznam souřadnic jsou přibližně shodná s úlohou Se-
znam souřadnic pro knihovnu PMD DET. I zde platí
zásada, že jednou vypočtený bod v jedné úloze není
nutné již podruhé vkládat u druhé použité úlohy.
V knihovně PMD DET budou zajišťovat práci se
seznamy souřadnic a výšek tři základní seznamy:
seznam výšek, seznam souřadnic a seznam souřadnic
a výšek.

Knihovna PMD DET je zpracována v programova-
cím jazyku Basic 602. V knihovně nejsou tvořeny
bloky programovaných úloh, ale vždy stojí úloha
"seznam" s jednou úlohou. Touto organizací programů
se zvýší počet bodů, které je možné vložit do paměti.

K 1. 1. 1986 jsou vytvořeny tyto geodetické úlohy
v knihovně PMD DET:
1. PMD DET 01.01 Seznam souřadnic
2. 10.01 Protínání z délek

11.01 Protínání vpřed z úhlů
12.01 Protínání vpřed ze směrů
13.01 Protínání zpět
19.01 Průsečík dvou přímek.

V roce 1986 budou knihovny PMD GEP a PMD
DET dokončeny a zpracovány další knihovny, zejmé-
na PMD MAP a PMD ASŘ. Správcovstvím knihovny
programů pro mikropočítač PMD-85 a splněním úkolů
při zavádění a racionálním využívání mikropočítačů
v organizacích v působnosti Českého úřadu geode-
tického a kartografického byl pověřen n. p. Geodézie
Opava [1].

V roce 1986 budou mikropočítači PMD-85 vybaveny
všechny organizace resortu Českého úřadu geode-
tického a kartografického. Mikropočítače se stanou
běžným prostředkem pro racionalizaci geodetických
výpočtů. Tento příspěvek si klade za cíl přispět k větší
informovanosti odborné veřejnosti.

[1] Rozhodnuti předsedy Českého úřadu geodetického
a kartografického ze dne 12.září 1985č. 3463/1985·21,
kterým se pověřuje Geodezie, n. p., Opava plněním
úkolů ,při zavádění a racionálním využívání mikro·
počítačů v organizacích v působnosti Českého úřadu
geodetigkého a kartografického.

[2] DĚCKY, M. - MAXA, J. - VJAČKA, A.: Využití
mikroelektroniky na střediscích geodézie. Výzkum-
ná zpráva č. 77/84, VÚGTK Zdiby.

[3] DĚCKÝ, M. -MAXA, J. - VJAČKA, A.: Mikro-
elektronika pro střediska geodézie. Geodetický a kar-
tografický obzor, 31, 1985, č. 3, s. 60-65.

[4] PECHÁČEK, J.: Osobní mikropočítač PMD-85.
Zpravodaj Geodézie, n. p., Opava, 1985, č. 4, s. 3-9.

Lektoroval:
Ing. Václav Slaboch, CSc., ČÚGK

Geodezija i kartograftja, č. 10/85

Rusakov, Ju. A.: Závěrečný finiš 11. pětiletky - pevný
základ řešení nových úloh, s. 1-7.

Larin, A. G.: Brigádní pořádek v cechu, s. 7-9.
Zápisník socialistického soutěžení, s. 11-13.
Agafonov, Ju. N.: Metoda současného určení astrono·

mických souřadnic z měření dvojic hvězd stejné výš.
ky, s. 13-16.

Zverev, Ju. K. - Golosova, S. Ja.: Seřízení radioteleskopu
RATAN-600 využitím metody protínání z úhlů, s. 16
až 20.

Skejvalas, I. M.: Zhodnocení přesnosti výsledků měření
z nesouladu podmínkových rovnic a z oprav z vy-
rovnání, s. 20-23.

Ščupe7:, S. A.: Výběr nezávislých podmínek v trilate-
račních sítích, s. 23-24.

Nazarčuk, A. A.: Velmi přesná hydrostatická nivelace,
B.24-26.

Laping, K. A.: Výpočet prostorových souřadnic trigo-
nometrických bodů, s. 27-28.

Lysov, G. F.: Vytyčení projektovaných bodů metodou
podmínkových pravoúhlých souřadnic, s. 28-29.

Ostrovskij, A. L.: Současné výsledky a úlohy v oblasti
určení a poznání vertikální refrakce, s. 30-37.

Bljumin, M. A.: Zařízení pro stereoskopický záznam
dynamických jevů, s. 37-40.

Koval, P. I.: Odchylky při topografickém mapování
s využitím elektronických tachymetrů, s. 40-42.

Bogomolov, A. F. - kolektiv: Vytvoření fotoplánu severo-
východní oblasti západní polokoule Venuše, s. 42-47.

Serebrjakova, L. I.: Otázka přesnosti transformace geo-
detických měření, s. 47-50.

Meščerskij, I. N.: Otázky tvorby velmi přesných nive-
la/lních sítí, s. 51-55.

Gončarov, V. V.: Záměrné pravítko s dalekohledem
(Kipleregl) KN, s. 55.
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Zamyšlení nad počátky našeho výzkumu
v oblasti praktické geodézie
a evidence nemovitostí

Doc. Ing. Dr. Oldřich Válka, CSc.,
Brno

Před dvěma léty vzpomněl Výzkumný ústav geode-
tický, topografický a kartografický v Praze třicetile-
tého výročí existence ústavu od r. 1954.

Významnější výsledky výzkumu v oblasti praktické
geodézie a evidence nemovitostí se však začalyobjevo-
vat až po dvou létech existence ústavu, tj. v roce
1956 a dalších létech. Takže letos uplyne 30 let od
té doby.

To nás opravňuje k zamyšlení nejen nad výsledky
a úspěchy výzkumu, ale i nad chybami, problémy
a neúspěchy. A to k zamyšlení neoficiálnímu, protože
oficiální hodnocení výzkumu se zpravidla soustřeďuje
na úspěchy a přínosy, kdežto toto zamyšlení chce
poukázat i na vztahové problémy, boje, nezdary
a technické záludnosti, které jsou nezbytnou součástí
výzkumu.

Geodézie,jako specializovaná část vědního oboru geo-
metrie, je stejně stará jako tento vědní obor. Sahá tedy
až do starověku, do dob učenců egyptských, čínských
a zejména řeckých, jako byli třeba Euklides, Pythago-
ras a další.

Geometrické prvky (bod a přímka) a geometrické
veličiny (úhel a délka), a jejich vzájemné vztahy,
byly zkoumány po celá další staletí.

Výsledky těchto bádání byly uplatňovány hlavně
ve vědecké geodézii při určování t,varu a rozměrů
Země, dále pak při budování polohopisných i výško-
pisných geodetických základů, atd.

V praktické(nebo, jak také říkáme, nižší či apliko-
vané) geodézii se v našich zemích uplatňovaly výsledky
těchto bádání poprve ve větším rozsahu v 19. století,
kdy bylo vybudováno mapové dílo a k němu soupis
dalších informací o pozemcích, v tzv. pozemkovém
katastru.

Je třeba poznamenat, že toto - na svou době gi-
gantické geodetické dílo - bylo vybudováno s primi-
tivními prostředky. Teodolitem, pásmem, měřickým
stolem, zrcátky a hranolky, a ručním zobrazením
i zápisy.

Nedostatek techniky nahradila výborná organizace
a téměř vojenská kázeň. Ta zajistila úspěšné vyhoto-
vení obou děl, map i písemného operátu.

Naše generace (dnes už sedmdesáti- až osmdesátile-
tých geodetů) si ještě často vzpomene, jak při nástupu
geodetického povolání s obdivem a s úctou vzhlížela
k těmto mapám i písemnému operátu stabilního i poz-
dějšího pozemkového katastru.

Dodnes je mezi geodety známá tehdejší instituce
pozemkového katastru, jako autoritativní a přímo
pedantská instituce, jejíž veškerá činnost byla se-
šněrována důkladnými, podrobnými předpisy a návo-
dy. To mělo své nesporné přednosti. Na druhé straně
však to omezovalo samostatné myšlení pracovníků
a brzdilo pokrok.

Jako příklad vzpomenu malou příhodu z r. 1940,
kdy si pracovník při analytickém výpočtu výměr
pozměnil předpis a výpočet na výhodnější způsob, než
stanovovaly instrukce. Vedoucí pracovník mu to
vytkl s poznámkou, že "bádají zpravidla lenoši".
(Tuto větu jsem si po celý život zapamatoval). Přesto
se vedoucí pracovník za chvíli vrátil, dal si problém
vysvětlit a pak, i proti názorům jiných vedoucích
pracovníků, tuto úpravu výpočtu doporučoval. To
dokumentuje, jak mocně svíraly podrobné předpisy
pozemkového katastru myšlení pracovníků.

Ukázalo se však, že ani podrobné předpisy a návody
nezabrání chátrání a stárnutí zdánlivě dokonalého
díla. Zub času vykonal své. Přicházely velké změny
v uspořádání půdy a ve výstavbě, pozděj hospodářsko-
technické úpravy půdy (HTÚP) při zakládání Jednot-
ných zemědělských družstev (JZD), atd. Přicházely
také nové požadavky - hospodářskotechnické - na
obsah map i operátů.

Tyto skutečnosti pomohly k tomu, že sc v r. 1954
splnily dlouholeté snahy geodetů, a byl ustaven sa-
mostatný resort geodézie a kartografie. (Dříve byla
geodézie začleněna u ministerstev financí a později
stavebnictví). Zároveň s tím byl zřízen i Výzkumný
ústav geodetický, topografický a kartografický v Praze
(VÚGTK).

Úkolem nového výzkumu bylo zabývat se problémy
ve dvou hlavních oblastech. V oblasti vědecké geo-
dézie - tzv. základní výzkum - a v oblasti praktické
(aplikované) geodézie a evidence nemovitosti (EN).

Úkolem výzkumu v této oblasti bylo zabývat se vě-
deckými problémy geodézie, zejména dalším zpřesňo-
váním rozměru a tvaru Země, dále zajišťováním tvorby
geodetických základů, gravimetrií a astronomickou
geodézií.

S počátkem tohoto výzkumu jsou spojena jména
Brož, Kučera, Kruis, Adámek, k nimž později přistu.
povali mladí pracovníci, přicházející do výzkumu.

Tento výzkum byl vlastně pokračováním výzkumu,
který tito i další pracovníci prováděli před zřízením
VÚGTK v jiných celostátních geodetických institu-
cích. Měl tedy určitý solidní základ, na němž mohl sta-
vět,a také lépe fundované vědecké pracovníky, kteří
už měli zkušenosti z dřívější výzkumné činnosti.

3. Oblast výzkumu v praktické geodézii a evidenci
nemovitosti

V této oblasti byla situace obtížnější. Můžeme ji roz-
dělit na tyto úseky:
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3.1 Výzkum na úseku fotogrammetrického mapování
3.2 Výzkum aplikace dálkoměrů při mapování

a zaměřování změn.
3.3 Výzkum mechanizace a automatizace zpracování

dat vEN.
3.4 Výzkum mechanizace a automatizace výpočtů

a zobrazení.
3.5 Výzkum na úseku dokumentace.
3.6 Výzkum na úseku inženýrské geodézie.

V této výzkumné oblasti nebyl prakticky žádný
základ, na kterém by bylo možno výzkum stavět.
Nebylo k dispozici ani velké přístrojové vybavení, ani
přesná formulace úkolů. Navíc nebyli k dispozici ani
vědecky pro tento výzkum fundovaní výzkumní pra-
covníci. Výzkumem byli pověřeni pracovníci z praxe
(někteří až s dvacetiletou praxí), a tedy s velkým od-
stupem od skončení studia na vysoké škole.

Byli to pracovníci, kteří během své praxe projevo_
vali zájem a nadšení pro pokrok a zvyšování technické
úrovně geodetických prací, ale kteří teprve po zařa_
zení do výzkumu si mohli doplňovat teoretické zna_
losti, na které po dobu praxe neměli čas.

Z počátku byl výzkum zaměřen na vývoj přístro-
jové techniky. Brzo se však ukázalo, že v rámci ma-
lého oboru geodézie a kartografie a výzkumného
ústavu s nepatrnou dílnou nelze takový výzkum pro-
vádět.

Započaté výzkumy větších přístrojů (z kartografie,
dálkoměrů, aj.) nebyly právě z těch důvodů dokonče-
ny a byly zastaveny. Jiné menší přístroje byly sice
uvedeny až do ověřovacích prototypů či funkčních
vzorků. Nebyly však uvedeny do praxe z různých
důvodů. Např. proto, že výroba nebyla pro žádný
podnik ekonomicky atraktivní, jelikož by šlo o malé
série. Nebo funkční vzorek ukázal sice technickou
správnost, ale také požadavek na vyšší kvalifikaci
obsluhy, nebo výroba by vyžadovala vysokou výrobní
přesnost, která by přístroj činila velmi drahým. (Tak
tomu bylo např. u polního registračního přístroje, ty-
čového dálkoměru, analytického planimetru, apod.)

Z těchto naznačených důvodů byl vývoj přístrojů
zastaven a přístrojový výzkum byl zaměřen na apli-
kace dostupné techniky.

3.1 Výzkum na úseku fotogrammetrického
mapování

S počátky tohoto výzkumu jsou spojena jména Pich-
lik, Tomsa, a dále jména pozdějších mladších pracov-
níků, jako Maršík, Roule, Šíma, Pražák a řada dalších
pracovníků z fotogrammetrických útvarů v krajích.

Fotogrammetrie sice měla určitý základ v experi-
mentech z předválečného období a v zahraniční lite-
ratuře. Přesto musela začínat téměř od začátku.

Historickým počátkem nového fotogrammetrického
výzkumu byl experiment technickohospodářského ma-
pování s využitím fotogrammetrie právě před třiceti
lety, v 2. polovině padesátých let. Byl proveden ve
spolupráci s mapovacím oddělením ústavu geodézie
a kartografie v Českých Budějovicích v kat. území
Telč. Další experimenty byly později ve Vyškově ve
spolupráci s geodézií v Brně, a postupně i v jiných
krajích.

Podobně jako v jiných výzkumech se i fotogram.
metrický výzkum setkával s potížemi technickými,
ned(,}statkem přístrojů, materiálů, s kooperačními
problémy s armádou, ale zejména také s překonáváním
konzervativizmu pozemkového katastru.

Přesto se výzkum rozvinul a přinesl značný pokrok
do mapovacích prací.

3.2 Výzkum aplikace dálkoměrů pn
mapování a zaměřování změn

Optické dálkoměry byly už známé z předválečné doby
i z období druhé světové války.

Elektrooptické dálkoměry, s jejichž počátečními
výzkumy u nás je spojeno jméno Delong, se začaly
objevovat v geodetických pracích koncem padesátých
let a v létech šedesátých. Výzkumem aplikace se začali
zabývat i pracovníci podniků, které byly těmito dálko-
měry vybavovány.

3.3 Výzkum mechanizace a automatizace
zpracování dat EN

V roce 1956, tedy před 30 léty, byl ve VÚGTK vypra-
cován návrh na mechanizované zpracování právě za-
kládané jednotné evidence půdy (JEP). S tímto vý-
zkumem je spojeno jméno Válka, z útvarů mimo
VÚGTK Bartík, Houda, a pak při realizaci řada pra-
covníků z krajských a okresních geodetických útvarů.

Byla to vlastně první realizace výsledků výzkumu
která radikálně zasáhla dosud nejkonzervativnější
úsek geodetické činnosti - pozemkový katastr. Setka-
la se proto z počátku se silným odporem praxe.

Realizace přišla do doby, kdy se obsah pozemkového
katastru přepracoval na tzv. jednotnou evidenci
půdy. A tak se všechny nedostatky, vznikající při této
změně obsahu, stejně jako nedostatky technické a or-
ganizační, zaviněné dosud neobvyklou kooperací
středisek geodézie s cizími útvary (výpočetními stře-
disky), kladly na vrub mechanizace.

Nemohu nevzpomenout výrok některých pracovní-
ků středisek geodézie na jedné krajské poradě, že "jim
výzkum nadrobil pěknou věc!". Patří jim však ke cti,
že titíž pracovníci, po dvouleté zkušenosti, stejně
veřejně prohlásili, že jim mechanizace, po vychytání
počátečních nedostatků, přinesla ulehčení práce
a prospěch.

Skutečnost, že plánovaná doba (asi 10 let) na vyho-
tovení operátů JEP byla téměř o 2 roky zkrácená, to
potvrdila. Při tom realizace tohoto výzkumu nevyža-
dovala nové investice, ale využívala volné kapacity
u jiných podniků, což je z národohospodářského
hlediska významné.

Hlavním přínosem však bylo, že byl dosažen prů-
lom do myšlení pracovníků SG. Byla proražena ba-
riéra konzervativizmu pozemkového katastru.

Ale výpočetní technika se začala tak rychle vyvíjet,
že už při zavádění mechanizované evidence nemovi-
tostí byly studovány možnosti a připravována kon-
cepce automatizované evidence na počítačích. V šede-
sátých létech pak už byly sestaveny právě programy
pro ověření této koncepce.

Tento výzkum je spojen se jmény Válka, Souček,
a později Kotal, Maxmilián. Také řada pracovníků
geodetických útvarů v krajích, zejména v Č. Budějo-
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vicích, a pracovníků kooperujících realizačních podni-
ků výpočetních (PVT) se na realizaci podílela.
Tento výzkum vyžadoval seznámit se především

s novou počítačovou technikou a programováním,pro
což jsme neměli základy ani ze školy, ani z praxe.
Avšak nešlo jen o programy. Aby bylo možne zpra-

covávat i změny, bylo třeba analyzovat celý úkol
provádění změn a kategorizovat jednotlivé změny na
elementární, pro něž mohly pak být v programe Jh
vypracovány samostatné procedury.
Dosud neobvyklá ko::>perace s podniky v.Vpočetní

techniky přinášela, jak při expCl'ime'ltálním ověřová~lí,
tak při realizaci úkolu, mnohé zálldnosti. Jako pří-
klad uvedu toto: Když jsme pro hdění programu pro
ověření koncepce nedostali strojový čas v Praze, při-
jali jsme strojový čas v nočních směnách u PVT
v Č. Budějovicích. Ale když jsme vložili do počítače
program, už v Praze téměř úplně odzkoušený, n3pro-
šel. Dvě noční směny marného hledání příčiny a dva
dny kontrolování programu nepomohlo. Teprve v třetí
noční směně nás upozornil operátor u počítače, že
PVT v Č. Budějovicích si upravil výhodněji soft-
,vare·ovou řadící proceduru (třídící program), který
byl u jiných počítačů používán. Stačilo pak upravit
náš program na použití této upravené procedury
a program bylo možno odladit a koncepci ověřit.
To je jen namátkově vybraná ukázka záludností

výzkumu.
Ověřená koncepce byla pak předána podnikům

PVT k vypracování prováděcích programů na střed·
ních počítačích a k realizaci úkolu.
Pro pracovníky středisek geodézie, kteří si ještě ne-

oddychli od úkolu mechanizované JEP, začal nový
nápor. Nové trampoty s přípravou dat vedle běžné
agendy středisek, a nová školení.
Jiště vzpomínali mnozí pracovníci SG na poklidné

doby pozemkového katastru, kdy všechno šlo po vy-
běhané koleji podle zaběhnutých návodů. Jiště nás
i s výzkumem posílali do "háje" nebo do "pekel".
Ale zamysleme se nyní s odstupem času, zda to vše

bylo či nebylo marné? Domnívám se, že nikoli. Vždyť
kdyby i nebylo jiného prospěchu z tohoto výzkumu,
je tu ta skutečnost, že z pracovišť pozemkového ka-
tastru, která byla do té doby považována za nejza.
ostalejší geodetická pracoviště, se stala pracoviště
nového typu, která v resortu geodézie snad v největším
rozsahu a mezi prvními se napojila na technický po-
krok, který dnes hýbe světem.
Dnes se mnohem více pracovníků SG aktivně podílí

na využívání nové techniky, zlepšování práce, na
vlastním sebevzdělávání, než tomu bylo v době stag-
nace pozemkového katastru.

3.4 Výzkum mechanizace a automatizace
výpočtů a zobrazení

Výzkum mechanizace výpočtů a zobrazení se také da-
tuje od r. 1956, a to hned po skončení návrhu mecha-
nizace JEP. Nejdříve aplikací poloautomatického po-
čítače T520 ARITMA, a dále vypracováním návrhu
úpravy Zeissova ručního koordinátografu na automa-
tické zobrazování bodů ze souřadnic, vypočtených na
T520, na děrných štítcích.
Dnes se s úsměvem ve vzpomínkách vracím do této

doby, kdy jsem (abych získal důvěru pracovníků,

kteří mohli ovlivnit zařazení návrhu úpravy koordi-
nátografu do realizace) předváděl na ,rýhovaném mo-
sazném pravítku s jezdcem, baterkou a žárovkou
možn03t digitálního měí'ení délek na koordinátografu.
Dnes už jsou různé možnosti digitalizace běžně známé.
Tehdy tomu tak ještě nebylo.
Na konci padesátých let se podaí'ilo návrh dostat do

realizace v n. p. Aritma. S tímto návrhem jsou spojena
jména Válka, z n. p. Aritma Jíra.
N. p. Aritma návrh upravil a do r. 1962 vyhotovil

prototyp, který byl zařazen do provozu výpočetního
středi3ka Geodetického ú1tavu v Praze. Tam pracoval
do r. 1972. Zobrazoval hody ze souřadnic (naděrova-
ných z výpočtu na T520 na děrné štítky) vypíchnutím
na mapový list nebo astralon. Pro orientaci označil
některé body značkou.
V téže době byl v provozu v pozemkovém katastru

v Rakousku podobný přístroj švýcarské výroby
CORADOMAT se stejnými parametry.
Dnes už na tento přístroj vzpomínp,me tak, jako

vzpomínáme na hi3torické automobily. Ale v létech
šedesátých byl předmětem obdivu našich i některých
zahraničních geodetů.
Na tomto přístroji si dávali zobrazovat výsledky

svých měření jak pracovníci mapovacích útvarů, tak
středisek geodézie po zaměření větších změn. Zpravidla
jemným vpichem.
vývoj počítačové techniky šel v té době tak rychle,

že při nasazení našeho přístroje do praxe se už začaly
rýsovat v zahraničí i doma počítače a také automatické
koordinátografy nového typu (impulsové) s možností
kresby. Nebyl proto náš přístroj dále zdokonalován
ani dále vyráběn. Neboť už v 1'. 1972 mohl být resort
geodézie vybaven novým koordinátografem Cora-
graf, švýcarské firmy Contraves. A později dalšími
přístroji. Resort geodézie byl vybaven i počítači, takže
se automatizace výpočtu i zobrazení mohla dále
rozvíjet.
S počátky tohoto výzkumu jsou spojena jména

Válka, Souček, Kurz z GÚ, Charamza, který se zamě-
řil na teoretickou přípravu výpočtů na počítačích.
Postupně přibyla jména pracovníků geodetických
útvarů v krajích i celostátních.
Technický pokrok, zejména ve výpočetní technice,

šel tak rychlým tempem, že jsme nestačili "popadat
dech" . Než vyšla publikace "Metodika počítání stro-
jem", kterou jsem zpracoval ještě před příchodem
do VÚGTK a v prvním roce ve VÚGTK, už byly
mechanické počítací stroje na odchodu. Ani rozšíření
výpočtů na poloautomatickém počítači T520 se ne-
uskutečnilo, protože už začaly být dostupné počítače.
A sotva jsme se naučili programovat tyto (objemově
mohutné) počítače ještě ve strojovém jazyce, bylo
už k dispozici programování v symbolických jazycích.
Přišly stolní a kapesní - z počátku ještě neprogramo-
vatelné - později programovatelné počítačky.
A toto tempo ve vývoji počítačové techniky možná

ještě potrvá několik let či desítek let, než se ustálí.

3.5 Výzkum na úseku dokumentace

Po zkušenostech ze služební cesty do Rakouska (Vál-
ka, Bartík, Čermák) byl v šedesátých létech zařazen
do plánu VÚGTK úkol mikrofilmové dokumentace,
který je spojen se jmény Bartík, Hanuš z SG Mladá
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Boleslav, dále Keilová, a s řadou dalších pracovníků
z geodetických útvarů krajských a okresních.
Výsledek a realizace tohoto výzkumu zavedly další

pokrok, kterým VÚGTK učinil průlom do stagnace
pozemkového katastru.

3.6 Výzkum na úseku inženýrské geodézie

Jeho počátky jsou spojeny se jmény Krumphanzl,
Herda, dále mimo VÚGTK Staněk a později další.
Podíleli se na něm i pracovníci z výzkumné oblasti
ad 2. Také výzkum na úseku automatizace výpočtů
a zobrazení, na úseku dálkoměrů, aj., přispěly k apli-
kacím na úseku inženýrské geodézie, při výstavbě, na
stavbě Metra (Šilar atd.).
Kromě výzkumu v uvedených oblastech zajišťoval

VÚGTK i výzkum kartografický (Plachý) a ekonomic-
ký (Volfík). Dále literární dokumentaci a školení
(Pecka, později Svobodová) atd.

V tomto zamyšlení jsem se trochu více věnoval úseku
praktické geodézie a EN. Nikoli proto, že bych ho
považoval za důležitější, ale prostě proto, že jsem se
ho osobně účastnil a "na vlastní kůži" jsem poznal
různé záludnosti a problémy, a mohu tedy o nich na-
psat. Obdobné záludnosti a problémy byly i na ostat-
ních úsecích. O nich by však lépe mohli informovat
a nad nimi se zamýšlet ti, kdo je přímo zažili.
Chtěl bych tu ještě poznamenat, že nás v padesátých

létech i později ve výzkumu udržoval především zájem
a nadšení pro pokrok. Nikoli plat nebo jiné odměňo-
vání. To bylo stejné jako v praxi. Museli jsme často
spolykat hořkost nezdarů i neochoty pochopit problé-
my. Ale musíme hodnotit to, že centrální orgány
i VÚGTK nám zajišťovaly zahraniční studijní a jiné
cesty, které nám umožňovaly vědecký růst.
Snad si dnes někdo položí otázku, zda to mělo a má

smysl, když mnoho z původních myšlenek (třeba ve
své době znamenaly pokrok) zčásti nebo úplně za-
niklo. Ale to je život, to je vývoj nejen v geodézii,
ale v každé lidské činnosti. Můžeme se o tom přesvěd.
čit v televizním seriálu "Kronika našeho života".
Co zbylo ze starých konstrukcí strojů, technologií,
zlepšovacích návrhů ve stavebnictví, průmyslu, země-
dělství 1 A přece každý, kdo se nad tím zamýšlí, po-

chopí, že to tak muselo být. Neboť pokrok je poplatný
své době. Matematicky bychom řekli, že je funkcí
dony. Poznají to i ti, kteří si dnes třeba myslí, že obje.
vili v aplikovaném výzkumu něco věčného, trvalého.
Snad jen objevy přírodních zákonů jsou trvalé.
Nebylo by ovšem moudré, abychom proto. zůstali

k výzkumu a pokroku apatickými. Dnešním výzkum-
ným pracovníkům se naskýtají nebývalé možnosti na
zdokonalování dosavadních koncepcí v důsledku
rychlého rozvoje techniky a elektroniky. Ale už dnes
je třeba se zamýšlet - i třeba s Verneovskou fanta-
zií - nad samotnými koncepcemi.
Kdo sleduje televizní seriál "Majáky budoucího

věku", jistě si všiml např. nastíněné myšlenky, zda
bude v budoucnu vůbec třeba papírové dokumentace
projektů (ať strojů či staveb).
Se stejnou Verneovskou fantazií si můžeme položit

otázku, zda bude potřeba mapy? Nenahradí ji snad
miniaturní zařízení s velkou pamětí a možností pro·
jekčního zpracování a promítnutí mapy jen podle po-
tře by a po dobu potře by 1
Ale ve fantazii můžeme pokračovat dál. Nebude

třeba (?) možno dnešní nákladná bodová pole nahradit
v budoucnu podobným zařízením, jímž by se, pro
okamžitou potřebu měření, vytvořilo fiktivní pole svě-
telných bodů, které by se třeba pomocí laserových
paprsků, či jiných objevů, promítly do prostoru 1
Tyto fantazie jsou zdánlivě nereálné a nesmyslné-

Ale oč méně nesmyslné se zdály kdysi třeba názory
na možnost automatizované kresby map?
Myslím, že v té větě, uvedené na ~ačátku, že "bá.

dají zpravidla lenoši" něco pravdy přece jenom je.
A těch "lenochů" asi stále přibývá. JY[ůžemese tedy
těšit, že i takové fantazie se mohou v 'novém tisíciletí
stát skutečností.
Přejme mladým výzkumným pracovníkům, kteří

vkročí do třetího tisíciletí, ještě větší nadšení, nebo
alespoň stejné nadšení, jaké jsme měli my, pro pokrok
a výzkum. Přejme jim více a větších úspěchů, než se to
podařilo naší generaci. Ale hlavně jim přejme, aby
mohli pracovat v míru ve světě bez válek.

Lektoroval:
Ing. Bořivoj Delong, CSc.,

ředitel SGP ČÚGK

LENKO, D.: Rezort Slovenského úradu geodézie a
kartografie úspešne splnil závery XVI. zjazdu KSČ
a úlohy 7. paťroěnice
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z GEODETICKÉ A KARTOGRAFICKÉ PRAXE

Nejprve si bylo třeba uvědomit, že kartometrické sou·
řadnice mohou být považovány za homogenní v roz-
sahu jednoho mapového listu jen za předpokladu je- S04+------------------t
jich současného určení pomocí pravoúhlého koordiná-
tografu. V našem případě byl použit COORDIMETER
E z NDR (výrobce udává hodnotu výsledné přesnosti
odměřených souřadnic ±0,1 mm) s automatickou
registrací. Podmínka homogenity byla dodržena.

Za teoreticky správné hodnoty vybraných prvků
byly považovány hodnoty odměřené na mapě vyhoto-
vené na papíře zajištěném hliníkovou fólií. Srovnání
bylo provedeno s hodnotami identických prvků téže
mapy, převedené na PET fólii.

Byl zvolen soubor identických bodů v počtu 334,
rovnoměrně rozložených na celém mapovém listě,
očíslovaných čísly 1 až 334.

Aby bylo možno porovnat sobě odpovídající prvky SOJ -+-----------------'T~
v obou mapách, bylo nutno převést tyto prvky do
stejného souřadnicového systému. V našem případě
do souřadnicového systému S - JTSK. Tím, že byly
získány všechny prvky ve stejném souřadnicovém
systému, bylo možno pomocí skutečných chyb, vypo-
čítaných ze souřadnicových rozdílů jednotlivých prv-
ků souboru, zjistit přesnost převedené mapy na PET
fólii. Ke splnění tohoto předpokladu bylo tedy nutné
získané kartometrické souřadnice přetransformovat do
souřadnicového systému S - JTSK. Byl proveden
výběr a určen počet identických bodů pro výpočet
transformačních koeficientů.

2.2 Postu p získávání kartometrických
souřadnic

Jak již bylo uvedeno v předcházejícím odstavci, hod-
noty naměřené u celého souboru 334 podrobných

Posouzení přesnosti převodu map
velkého měřítka na plastové fólie

Na pracovištích středisek geodézie docházelo k převo-
dům pozemkových map na polyesterove fólie (PET).
Vyskytla se otázka přesnosti vlastního převodu stá-
vajícího obsahu mapy po převodu na PET fólie. V tom
to článku jsou uvedeny výsledky, které byly získány
v Geodézii, n. p., Pardubice [1] na náhodně vybraném
mapovém Jistě pozemkové mapy města Pardubice-
Pardubice 8-0/13, v měřítku 1 : 1 000, v souřadnico-
vém systému S - JTSK. Původní mapa byla vyhoto-
Vena na papíře zajištěném hliníkovou fólií. Pozitivní
rytinou na PVC fólii, z které byl zhotoven kontaktem
negativ, (potřebná retuš) byl vyhotoven pozitiv na
PET fólii - FÚ 31 (ORWO, NDR). Rozměrová stálost
těchto plastových fólií nebyla v tomto případě před-
mětem zkoumání. Podnikový průzkum je uveden
v [1].

2. Postup získání potřebných kartometrických
souřadnic k vlastnímu posouzení přesnosti

Ing. Ivonka Papežová,
Geodézie, n. p., Pardubice

bodů na mapě, vyhotovené na papíře zajištěném hli·
níkovou fólií byly považovány za teoreticky správné.
Proto bylo pracováno nejprve s tímto mapovým
listem. Ten byl umístěn na pracovní stůl ve zcela
obecné poloze, zajištěn proti případné změně polohy
listu. Byla provedena kontrola registračního zařízení.
Poté bylo možno přikročit k odměření kartometric-
kých souřadnic jednak souboru identických bodů
pro transformaci (č. b. 501-509, obr. 1) i pro podrob-
né body souboru (č. b. 1 - 334). Po provedení závě-
rečné kontroly polohy listu se mohlo přistoupit k další
etapě - k získání dalších kartometrických souřadnic
stejných bodů, jako v předchozí etapě. Pracovalo se
však s mapovým listem v jiné místní souřadnicové
soustavě (obr. 2). Výsledkem těchto dvou etap byly
nasnímané souřadnice identických bodů, které pak
byly použity pro výpočet transformačních koeficientů
a souřadnice 334 podrobných bodů ve dvou místních
souřadnicových soustavách.

Stejný pracovní postup byl zvolen i pro mapu pře-
vedenou na PET fólii. Tak byly získány nasnímané
souřadnice ve dvou místních souřadnicových sou-
stavách.
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2.3 Výpočet transformačních koeficientů

Byly tedy získány čtyřikrát nasnímané souřadnice
souboru identických bodů pro transformaci a 334 po-
drobných bodů souboru ve čtyřech místních souřadnico-
vých soustavách. Bylo možno přistoupit k výpočtu
transformačních koeficientů pro jednotlivé místní sou-
řadnicové soustavy. Vlastní výpočet byl proveden na
maďarském stolním kalkulátoru EMG 600 (příslušný
program pro afinní transformaci je na magnetické pás-
ce v kazetě). Afinní transformace, jako zvláštní případ
kolineace, je transformace, jíž se nemění souřadnice
identických bodů (č.b. 501-509), pro výpočet transfor-
mačních koeficientů. Při určení transformačních koefi-
cientů stačí tři body. Pro zajištění vyšší přesnosti
vlastního snímání bylo zvoleno devět identických
bodů (obr. 1), tzn., že výpočet byl proveden s vyrovná-
ním.

x = alx + bly + cl

Y = a2x + b2y + C2•

Získané transformační koeficienty se naděrovaly a při-
pojily se před jednotlivé nasnímané soubory karto-
metrických souřadnic, zaznamenaných na děrné pás-
ce. Na počítači MINSK 22 byla provedena transfor-
mace souřadnic do souřadnicového systému S - JTSK.
Aritmetickým průměrem byly vypočteny teoreticky
správné hodnoty kartometrických souřadnic v souřad-

hodnotye y
četnoste t

nicové soustavě S - JTSK u souboru 334 identických
bodů na mapovém listě vyhotoveném na papíře zajiště.
ném hliníkovou fólií a stejného souboru 334 bodů na
převedeném mapovém listě na PET fólii.

3. Rozbor přesnosti

K hodnocení převodu mapy na PET fólii použijeme
celkem tří středních kvadratických chyb [2].

Nejznámější, nejvhodnější a nejužívanější mírou
přesnosti je empirická střední chyba

[ss]
m2= --

n s. . . . .skutečná náhodná chyba
n . . . .počet měř·ení.

Tato střední chyba reprezentuje jejním číslem daný
(omezený) soubor n chyb. Je to náhodná veličina,

lIGLr10i:y mp
v cm Q

četnost mp 21
t

J

12 16 20 24 28 mp

Obr. 5

protože je vypočítaná z nedostatečného počtu n
chyb. Je jen odhadem přesnosti měření.

K vlastnímu zhodnocení přesnosti převodu vybrané
mapy na PET fólii použijeme celkem tří středních
kvadratických chyb. Chyby v jednotlivých souřadni·
cích m"" my a střední polohovou chybu mp:

- V [0",0",]m", - n = 10,01 cm

m1l -- V[SYno.y] =9,47 cm

mp = Vm~ + m; = 13,77 cm.

ey
Hodnoty' o",a oYzískáme z porovnání teoreticky správ-
ných souřadnic bodů mapy vyhotovené na papíře
zajištěném hliníkovou fólií a souřadnic stejných bodů
na této mapě, převedené na PET fólii.

Jinou užívanou mírou přesnosti je empirická''Prů-
měrná (lineární) chyba 8, kterou jsme uvažovali pro
každou souřadnici zvlášť:
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I[e",] [s", = -- = 8,55 cmn

l[e1/]1
811 = -- = 7,71 cm.

n

V dostatečně velkém souboru zjištěných chyb (vý-
běru) n > 20 můžeme použít vztahů mezi charakte-
ristikami základního souboru m+, c+ a vypočítat em-
pirickou hodnotu střední kvadratické chyby z výhod-
néhovzorce

kde odpadá tvoření čtverců e2•

K intervalovým odhadům podle normálního rozdělení
použijeme jen hodnoty m, určené z dostatečně velkého
souboru n = 334 identických bodů, kdy lze očekávat
podle zákona velkých čísel aspoň přibližně uplatnění
apriorního normálního rozdělení pravděpodobnosti:

m",-= 1,17
8",

mli
-= 1,23

811

Z grafů (obr. 3, 4, 5) vyplývá, že pro náš soubor iden-
tických bodů je možné uplatnění normálního rozdělení
pravděpodobnosti.

Zpracované výsledky nelze z uvedeného jednoho pří-
kladu považovat za konečné. Na získané hodnoty má
vliv řada faktorů, např. schopnosti a zkušenosti ope-
rátora, osvětlení a pod. Přesto je možné i z tohoto jed-
noho případu konstatovat, že polohová přesnost pře-
vedené kresby mapového listu na PET fólii vyhovuje
požadavkům kritéria přesnosti map EN.

LITERATURA:

[1] PAPEŽOvA, 1.,: Převod map velkých měřítek na
PET fólie, [diplomová práce.] -"'SV ČVUT, Praha,
1981.

[2] BORM, J. - RADOUCR, V.,: Vyrovnávací počet
(skripta), ČVUT, Praha 1974.

Lektorovala:
Ing. Anna Perníková,

Geodézie, n. p., České Budějovice

Aktív pracovníkov rezortu SÚGK

Slovenský úrad geodézit1 a kartografie (~ÚGK j a Sloven-
ský výbor Odborového zvazu (SVOZ 1 pracovníkov štát-
nych orgánov, peiiažnícrvil a zahraničného obchodu spo-
lu s odde:ellím ÚV KSS pre stranícku prácu v polnohos-
podárstve, potravinarskom priemysle, lesnom a vodnom
hospodárstve k a l d o roč n e o r g a n i z u j ú k o o r-
d i nač n ú por a d u vedúcich hospodárskych pracov-
ní kov rezortu SÚGK, predStldov za KSS, ZV ROH, ako aj
vfJdúcich brigád sociaiistickej práce (BSP], vedúcich
komplexných racionalizačných brigád (KRB 1 a najlep-
ších pracovníkov z významných pracovných úsekov orga-
nizácií rezortu za úče!om zhodnotenia doterajších vý-
sledkov práce, ale najma na zabezpečenie úloh plánu
ďalšie!1o roka. Takáto koordinačná porada bola 21. 2.
1986 v Dome ROH v Br'ltislave. Zúčastnilo sa jej 130 pra-
cOHlíkov rezortu SÚGK, zástupcovia oddelenia ÚV KSS,
SVOZ, Úradu vlády SSR a Slovenskej vysokej školy tech·
nickej v Bratislave.

Preůseda SÚGK Ing. Ondrej Mi c h a I k o zhodnotil
dosiahnuté výsldeky v ploení úloh roka 1985 a v plnení
záverov XVI. zjazdu KSC rozpracovaných na podmienky
rezortu SÚGK v 7. paÚ'očnlci a upozornil na najd61ežitej-
šie úlohy roka 1986 'I 8. piiťročnice. Úlohy roka 1985
úspešne splnili všetky organizácie rezortu vo všetkých
ukazovateroch pri dodržaní rozpísaných limitov a pri
dodržaní vysokej kvality práce. V 7. paťročllJci sa za-
bezpecIla dynamika rastu objemu upravených vlastných
výkonov, keď index rilstu za paťročnicu dosiahol 43,9 %,

pričom podiel nákladov na 1 Kčs výkonov klesol o 15,9
percenta. Dodržal sa proporcionálny vzťah medzi rastom
produktIvity práce, ktGrý bol 39,8 % a rastom priemer-
nýcn miezd, ktorý bol 6,5 % v hospodárskych organizá-
ciách.
Hlavnou úlohou, ktoní prebiehala počas troch pafroč-

níc, bolo do roku 1:]85 splnit uznesenie vlády SSR č. 134/
/1971 na dobudovaní mapového fondu máp velkých mie-
rok na ploche 13788 km2• Úloha bola prekročená a na-
viac rozpracovanosťou lokalít na ploche 2000 km2 sú vy-
tvorené dobré predpoldady na pokračovanie aj v 8. pať-
ročnici.
Najvýznanmejším činitelom pri zabezpečovaní plánu

je široko rozvinutá inieiatíva pracujúcich a závazkové
lmut:e. Svedřla o tom spontánne závazky a ich plnenie,
pričom vysoký pOdlel na splnení má iste 153 BSP s pOč-
tom 2471 členov, čo je 73 % z počtu pracovníkov rezortu.
Z tohoto je 1 717 členov nositelom bronzového, 885 no-
sitelom strieborného a 91 clenov nositelom zlatého od-
znaku HSP.
Pr! oboznámeni sa s hlavnými úlohami roka 1986 a 8.

paťročnice, kládol sa najviičší doraz na zabezpečenie
doslednej zainteresovanosti všetkých pracovnikov už pri
tvorbe plánu, na podrobné oboznámenie kolektívov a
jednoLlivcov !:o Ich úlohami, na prehlbenie vnútropodni-
kového riadenia a plánovania, na potrebu zabezpečit
plneni€ plánll od prvého dňa roka a na kontrolu ploenía
v dekádach. v mesiacoch aj v štvrťrokoch. Ďalej treba
využívať všetky zdroje J'astu produktivity práce a zabez-
pečiť splnenie všetl,ých úloh na úseku rozvoja vedy a
techniky s priorHnoll snahou urýchlene zavádzať do vý-
robnej praxe nové techniky a technológie, ako vyplývajú
z r'ešl:.nia výskumnýeh úloh.
Predsedníčka SVOZ pracovníkov štátnych orgánov, pe-

ňažníctva a zahraničného obchodu JUDr. Anna K a p u s -
ií ií k o v á vo svojom vystúpení ocenila aktivitu a anga··
žovanosť kolektívov i jednotlivcov pri plnení plánu a vy-
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zvala k trvalému zodpovednému prístupu pracovníkov
pri plnení úloh, k zbnvovaniu sa formálneho prístupu
v zainteresovanosti pracujúcich k riadeniu, k tvorbe
plánu, k výrubným poradám, i{ využívaniu zVýšeného po-
stavenia odborových orgán ov pri kontrole plánu, pri hod-
notení iniciativy pracovníkov, pri plnení kolektivnej
zmluvy, pri plnení úloh plánu personálneho a sociálneho
rozvoj a, pri boji proti pracovným úrazom a v zlepšení
starostlivosti o zdravie pracujúcich.
V diskusi! vystúpilo 20 pracovníkov rezortu a 3 hostia.

Ob~ahom vystúpení rliskutujúcich bolo predovšetkým
ubezpečenie vedenia rezortu SÚGK, že zdbezpečia splne-
nie úloh plánu na rok 1986, čo dokumentovali aj odovzda-
ním závazkov dil rúk predsedu SÚGK. Ich celková hod-
nota je 5,5 milióna Kčs a sú podložené 2840 individuál-
nymi a viaccrýml kolektivnymi závazkami. Závazky sú
orientované predovšetkýJll na splnenie a prekročenie
plánu, v ktorom naďalej pretrváva relatívne napatie
medzi rastom produktivity práce, ktorá vzrastie o 5,3 %,
pričom plánovaný rast priemernej mzdy 1,6 % sa zvyšuje
na 2,8 ~ú v porovnaní so skutočnosťou roka 1985 vďaka
sprogresívneniu v rámci ústretového plánovania vo výš-
ke 3,6 milióna Kčs upravených vlastných výkonov, čím si
organizácie zlepšujú mzdové prostriedky o 1,8 milióna
korún.
Disklltujúci tiež žiadali riadiace orgány, aby venova1i

vačšiu pozornost centrfÍ!nemu zabezpečeniu meračských
prístrojov, najma teodolitov a diafkomerov, ktoré sa
u nás nevyrábajú a prostriedky na dovoz sa znizujú, ďa-
lej získaniu astralónových fólií. ktorých nedostatok
zdržiava kvalltné plnenic významných úloh. Bez motoro-
vých vozid~el, ktol'é slúžia na prevoz vysokovýkonnej
techniky, nemažu organizácie zabezpečit plnenie úloh;
pritolll nežiadajú zVýsenle limitu pohonných hmot. Tiež
treba riešiť havarijný stav prucovných priestorov v Nitre,
v Humennom a v KošicjClCh. Nie je trvale únosné, aby re-
zort nezabezpečoval ani i?dnoduchú reprodukciu zá-
kladných prostriedkov, keďže napríklad odpisy základ-
ných prostriedkov sú ročna 135 milióna Kčs. avšak na
investičnú v-ťstavbu sa ráta len s limitom 8 6 milióna
korún. - ,
Koordinačná porada bola m:estom otvoreného predne-

sn názorov na spósoby, cesty a formy zabezpečovania
stále rastúcich úloh plúnu a jednoznačného odhodlania
pracovníkov uložené úlohy v plnom rozsahu splnií. Z po-
rady pre vedenie rezo!'tu a SVOZ vyplynuli viaceré pod-
netné návrhy_

Ing. Daniel Lenko,
námestník predsedu SOGK

Aktiv specialistů-geodetů, stálý poradní
orgán ČKVTI R

Česká komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj
[ČKVTlR] vytváří v rámci své působnosti předpoklady
pru zvýšení účinnosti jednotného systému řízení projek-
tové a investorsku-illženýrsk'~ činnosti a pro zv9šení tech-
nické a ekonomici{é úrovni} přípravy, projektování a
realizace staveb.
Pro zajišťování těchto úkolů a zejména k usměrnění

těchto činností v jednotlivých profesích byl při ČKVTIR
zřízen Útvar pro řízení projektové a inženýrské činnosti
[ÚR] se sídlem v Ihně, Svatopetrská 10, PSČ 61700.
V projektových a investorsko-inženýských organizacích

a při realizaci staveb pracuje také řada pracovníků geo-
detické nebu kartografické profese. K usnadnění co nej-
užší spolupráce s nimi byl při ÚŘ ustaven v roce 1974

Aktiv hlavních specialisti'l - geodetů, stálý poradní orgán
z jmenovaných praco'lníkfl uvedených organizací, Ceské-
ho úřadu geodetického a kartografického a dalších dele-
govaných pracovníků ústředních a územních orgánů stát-
ní správy.
V pravidelně svolávaných jednáních tohoto aktivu se

řeší sjJolečná profesl'í stanoviska k provádění a zabezpe-
čoviiní projektovych, investorsko-inženýrských a staveb-
ní~;h prací, k tvorbe li aktualizaci předpisi'l těchto oborů
a souvisejících technických norem.

ÚŘ phjímá od organizaCÍ i jednotlivců podnětné ná.vr-
hy k zařazení na program jednání aktivu.
Pracovníkem ÚŘ pro geodetickou činnost a novým ve-

doucím Aktivu specialistíl - geodetů v projektových a
investorsko-inženýrských or~anizacích je [po odchod i s.
ing. Jana Lungy, CSc .. do důchodu] s. ing. Jaroslav Se-
kený, telef. Brno 3315,16.
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ROZVOJ PRACOVNí INICIATIVY A SOCIALISTICKÉHO SOUTĚŽENí

Kolektiv "zlaté" brigády socialistické
práce Geodetického a kartografického
podniku v Praze, n. p., oceněn a zapsán
do Knihy cti ROH na České odborové
radě

Rudolf Masnica,
Geodetický a kartografický podnik v Praze, n. p.

Dne 13. února 1986 při příležitosti 38. výročí Vítězného
února za účasti vedoucího oddělení ÚV KSČ s. Procház-
kya místopředsedy ÚRO a předsedy České odborové ra-
dy s. Běžela a dalších představitelů ÚV KSČ a ČaR, mi-
nistrů a předsedů ústředních orgánů ČSR, předsedů čes-
kých výborů odborových svazů a dalších ved. pracov-
níků bylo oceněno čtyřicet nejlepších brigád sOCialis-
tické práce České socialistické republiky, mezi nimi i
"zlatá" brigMa socialistické práce (BSPJ Geodetického
a kartografického podniku v Praze, n. p., a jako první
z resortu Českého úřadu geodetického a k.artografické-
ho byl,a zapsána do Knihy cti Revolučního odborového
hnutí na Ceské odborové radě (obr. 1J.

V brigádě je 8 členů, ,kteří pr.acují na úseku technicko-
-ekonomické přípravy výroby, normotvorné činnosti, ce-
nové politiky a kontroly.

Zlatý odznak BSP byl propůjčen s. Lipertovi (1980],
ing. Korčákovi, ing. Kunssbergerovi, ing. Vopaléckému
a s. Vágneroivi (1985J. Ostatní členové, ss. Bodešínský,
Horáčková a Divi9ová, jsou nOisiteli bronzového odzna-
ku BSP (obr. 2J.

Bmgáda zač.ala soutěžit v r. 1974 a titul BSP získala
v r. 1977. V r. 1978 byl kolektivu propůjčen titul "Ko-
lektiv Československé vědeckotechnické společnOisti" ja-
ko ocenění konkrétní práce na úseku vědeckotechnicl{(j-
ho rozvoje (VTRJ a činnosti ČSVTS.

Brigád.a z.a dobu trvání 12 let se podílela na řešení
stěžejních úkolů vyplývajících z rozpracováni usnesení
ÚV KSČ na podmínky resortu ČÚGK a podniku.

Významný přinos brigády je zejména uplatnění nej-
novějších poznatků VTR a politický'ch cílů v celé sféře
přípravy výroby, dodavatelsko-odběratelských vztaZích,
cenové politice a normO'tv'Orné činnosti.

Brigáda se účastnila řešení komplexní racionalizační
brigády (KRB J rac,ionalizace a zkvalitnění systému vý-
kaznictví, KRB pro roztříděni nákladových položek obo-
rového kalkulačního vzorce v automatizovaných kalku-
lacích, KRB pro zpracování kvalitativních a dodacích
podmínek oboru 984 (geodéz'ie a k,artogmfie) a v mezi-
resortní KRB pro přípravu výstavby uhelného revíru
Slaný.

Tato komplexní racionalizační brigáda (ve které byli
zapojeni i programátoři výpočetního střediska podniku J
vyřešila problém strojního zpracování předběžných kal-
kulací pro zakázky oboru 984 výrObních provozů resort-
ních podniků, a to na počítači EC 1030, a řešení dalších
úkolů podniku v úspěšné spolupráci i se soudruhy GÚ,
n. p., Bratislava. Pod vedením s. ing. Vopalekého (ve-
doucí TEPVj kolektiv připravil několik nabídek a pro-
jektů na provádění zahraničních prací, kde našli uplat-
nění vybraní experti resortu ČÚGK.

1986/160



Geodetický--;j!.- kartografický obzor
ročník 32/74, číslo 6/1986 161

Obr. 2 Členové BSP ss. Bodešínský, ing. Vopalecký, ing;
Kunssberger, ing. Korčák, Vágner, Horáčková, Džvišová,

Lipert,

To nejcennější na práci brigády je její přístup k řeše-
ní 'problémů, poc'tivá kv,alitní práce, boj pmti zbytečné
administrativě, náročnost na vlastní práci, uplatňování
vědeckotechnický,ch poznatků v praktické činnosti, tvůr-
čí přístup a v neposlední řadě schO'pnost získávat další
kolektivy do mzvoje socialistické iniciativy, "hořet" pro
věc a překonáva:t problémy a obtíže.
Možná právě řada obtíží a problémů s'tmelil.a brigádu

tak, že členové si našli čas i v mimopraco,vní době
účastni't se přípra'v významných atletiokých akcí ČSTV
(na,vrhování 'fr měření has mezinárodních a národních
běžeckých maratónů, chodeckých závodů, mistrovství
Evropy v lehké atletice v Praze a další).
Významná je politická angažovanost většiny členů va

funkcích stranických orgánů, ROH, ČSVTS, SČSP.
Vedoucí kolektivu BSP s. ing. Korčá:k řadu let praco-

val jako předseda R,ady ml,adých odborníků OV SSM

v Pl1aze 7. Vysokého ocenění se mu dostalo rovněž pf!
plnění fuukce experta na úseku geodetických prací v sý~
rii v r. 1983. Soudruh Ltpert 10 let úspěšně vykonával
funkci předsedy ZO KSČ. .
Členo'vé brigády při pravidelném hodnocení své práce

si nepotrpí IlJa opěvování výsledků, spíše kriticky roze-
bírají, co mohli udělat ještě lépe. V tomto období již
p'řipravují svůj plán, jak řešit náročné úkoly vyplýva-
jící zI1ozpracování závěrů XVII. sjezdu KSČ, a pomoci
zejméIlJaIlJa úseku uplatňování VTR tam, kde to podnik
nejví'Ce potřebuje, při změně druhovo'sti prací, podstat-
ném rozšíření čoinnosti podniku a prosazení úsporných
o'patření a vyšší efektivnolsti ,prací.
Věříme, že 'tvů,rčí přístup, pracovitost, skromno,st ko-

lektivu, vysoká kvalita odvedené práce budou mít i na-
dále blahodárný účinek na práci ostatních kolektivu
v podniku.
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Výbor ze Zprávy o činnosti
ČV A SV éSVTS - společnosti
geodézie a kartografie za rok 1985

061.22(437.1/.2 +437.6) : 528"1985"

I. Hlavní úkoly politickoodborné i!innosti (POC)

Rok 1985 je v práci CV-GK a SV-GK CSVTS charak-
terizován !těmi·to skute·čnostmi:
Základním výahodiiSkem pIlO práci národních společ-

ností byly hla~ní úkoly poC společnosti geodézie a kar-
togoof'ie na rOik1985, ~teré vycházely z "Programů"kon-
ferencí CVa SV společnosti geodézie a íkal1tograhe
CSVTS a 1'00000l1acovánízávěrů českého, 'sloven'Ského a
VI. sjezdu CSVTS a 8. zasedání ÚV KSC do Vl'ogramu či1l-
nosU obou .nár.společností ge{)dézie ak,a'l'tograHe.
V .roce 1985 bylo třeba dokončit plnění plánu 7. 5LP;

připravit náročný návl1h plánu pl10 8. pětiletku.
Pro práci v od·věWí geodézie a kartografie je charak-

teri'Slti·cký rychlý !rozvoj automaHzace a elektronizace
geodeUckých a kal1togl1afických prací, zejména využití
výpočetní techniky a počí:tačové grafiky. Proto byla od-
borná geodetic.ká ·a kartografidká veřejnost trvale se-
znamována formolU seminářů a kursů o těchto nejno,věj-
Síoh trendeclh; práce fUlnikcionářskélhoaktivu byla za-
měřena na realizaci vý:sled'ků vědeckotechnického roz-
voje i :na úĎastpři řešelllí rozvoj.e aU1tomrutizla'cea elek-
tronizace fornlOu hnutí VZH a KRB.
Vědeckoteclhnický I1ozvoj geodézte la ka:rtografie byl

zaměřen na:
důslednou re·al'izaci výstupů úkolů a prací řešených

7. 5LP a v mez~národníspolupráci především se SSSR
na řešení nového automalH2íovaného systému geodézie
a kartogl1afie.
V těohto souvisbosÍ'ech byly přehoidnocet>.y vazby geo-

dézie a kartografie s řadou dalších odvětví národního
hospodářství, le'SIlí a 'vodníhospodářství, energ,etika.
~'\iavebnictví, doprav,a, školství a kultura, obrana, slátaí
sprá'va aj. V těc.hto obbaste.ch byly shledány možno~ti
intel'discipIinárního uIP,Ia<tněníodborný"b mgánů spo-
lečnosti.
Všechn) 'tyto úkoly byly řešeny na zákliadě novelizo-

v,aných dohoa 'Oe státními orgány a hospodář·Skými 01'-
gan!izaCemi a je tř.eba konstatovat, že všechny cíle a
pwgramy ČV a SV společnosti byly splněny.

II. Akce a opatfení k zabezpeěení politickoodborné
ěinnosti

Zhodno.cení odb. ,akcí (POAj:
- Z seminář "E I ek t TO n 'i z a c e v g e o d é z i i a

k a r1t o gra fi i"
Most, 3.-4. 6. 1985
počet úča'stní'ků: 183 oelkem, z toho z CSSR 180, ze
ZSS 3.

Seminář byl z'1llměřen :na rozšíření informací o sou-
časných perSlPek:t'Í'váoh a možnostech využívání elek-
tmniky v geodézii a ka.rtografii a jejím pI'olstřed;nic~vím
~kvalitnění geodetiokýiC'h a ~artografických p'rací pro
potřeby národního ihospodářství.

Závěry:
- ,věnovat maximální pozornost elel«roIl!izaci v gen-

dézi'i, Ikal1tografii a fotogrammet'rii,
-zlepšit spolupráci společnosti geodézie a kartografie

se společností elek,t.rot'echnickou,
-zlepšit spolupráci uživatelů a výrobců elektrotech-

nických zařízeni v CSSR a zemích RVHP
- zlepšit přúpvavenost p'raxe na využívání ~lekitrotech-

niky.

- Z konference "I I. ko n f e l' e n c e o dál k o v é m
'P I' ů zk u m u Zem ě"
Pl1aha, 9.-11. 12. 1985

Ing. Ji!'í Vaingát,
tajemník ČSV.GK ČSVTS, Praha

počet účalstníků: 201 celkem, z ;t·oho z ČSSR 192. ze
ZSS 7, z KS 2.

Konference byla zaměřeoo nal1O'zvoj výzkumných
ak'Hvit, koordinaCi a lIIplllltňo1vánídálkového ,průZJkumu
vBlplikační sféře. Dále :pak na ll'p,evnění mezinárodní
spolupráce v této obléllSt'i.

Závěry:
Bylo konstatováno výrazne upeVlIlění instituciálnízá-
k1adny, úspěchy v rozvnj:i technologie sběru; z.pra-
oování a interpretace údajů, rozšíření aplikačního
pole (hlavně na po<třeby využití přrrodních zdrojfI
J ochvany 2avotního prostředí ),přírústek organizací
illlkitivně se podílejíeíoh vC8Itně zahajení VŠ studia
tolhOltOsměru, za1hájení přechodu do fáze využití té-
to disci:plíny, potřeba vědeckotechnického zabezpe-
čení dalšilho rozvoje, 'ooléhavost řešení nep.fíznivých
nákladný,ch charak~erÍ'st]k dálkového průzkumu.
Bylo dopol1Učeno ústředním orgánům CSVTS věnovat
pOZOll1nOst110zvoji dálk·ového průzkumu území ČSSR
v rámci programů využrvání přírodní,ch 2Jdrojů,
ochl1any životního 'prostředí, ·odborné skupině foto-
grammetl'ie a dáLko průzkumu Země po·řádat odbor-
né akce, organizovaJt expertLzní činnost, usmě'rňovat
'č'innost svých členů na pomoc při řešení úkolů stát-
ního plánu VTR, pobookám CSVTS prohloubit spolu-
práci s hospodářským vedením podniků při řešení
úkolů l1Ozvojedál:kvvého pTůz:kumu Země a jeho rea·
lizaci, uspořádat III. Ikonferenci o DPZ nejlpo7,ději
v rOlce 1989.

C sympozium "V y u žit í I a s e l' o v é tec hni k y
v i n žen Ý I' S k é g e o d é z i i"
Praha, 30. 9.-2. 1Ú. 1985
Pučet účastníků: 145 celkem
Cílem konference bylo seznámení se stavem vývoje

a výroby laserové techni'ky včetně uniká.tníchzařízení
určených pro aplika,ci v geodézi'i a důlním měřic,tví.
Byly prezentovány dosažené výsledky v nejrůznějších
odvětvích průmyslu.

Závěry:
zaji:stit vÝI10hu laserových zařízení v resortu Fede-
'rálního ~~nilsterstva ele!k<tro~echnického průmyslu,
Fe~e7. mlIlJ.sterst~a všeo'becného stl'ojíTensWí;
zallšťovat vpředffiihu nové vývojové typy l,aser. za-
řízení;
'kontrolovat uvedené úkoly cestou Cv společnosti
geodézie a kalltografie CSVTS.

C konference "X X I I. b u l' z a tec hni 'C k Ý c h
zlepšení - Geodetické oborové dny
Brno 1985 (zdroje růstu efek,tivnosti
g·eodet'ic'kých a kartografickýCh 'pra-
e íj"

Brno, 18.-19. 9. 1985
Počet Ú'častní'ků: 283 ceLkem

• Zá'klad~~m úko,lem konference byla publikace podně-
tu pro let,a 1985-1990 přispívajících k růstu efektiv-
nosti Ip'ráce geodetů. Projednány byly technic'ké i eko-
non:ic~é <liorgarrLzační problémy intenzivního růstu geo-
de,tlokyeh a ,kaI'ltografickýc:h prací.

Závěry:
Věnovat pozornost růstu efektivnosti geodetiokých
p~ací, <lUlt,ornatizaci prací, dokonalému servisu, kVil-
}if.~kac'Ípr.acov;nlků.
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- R seminář "N o v é úk o I Y s tře d i'S e k g e o d é-
z i e"
Uberec, 5.-6. 11. 1985
Po'čet účastní'ku: 151 celkem
Cílem semi:ná,ře bylo seznámilt pracoNní'ky geodézie

s probIematVkou úkolu na úseku VTR jejich pracovní
činnosti v období 8. 5DP.
Zá'věry:

Podporovat a,Mivitu členu ČSVTS zaměřenou na ,plně-
ní Ikon!krétních úkolu komplexní sociaIisticiké racio-
nalizace. VěnoNat pozO'l'nJOst romoji mikroelelk>t'roni-
lky na střediscích geodézie;zabezpečov,at jednotnost
'po,s:tupu apomáhalt při zabe,zpe,čování materiálně
techníoké základny.

- R seminář "Zp'racování a využívání zá-
ikI a dní c h map vel k Ý c h měř í t e ,k"
PIzeň, 7.-8. 10. 1985
Počet účastní,ku: 109 celkem
Cílem bylo zhodnocení stávající situace v mapovam

velkých měřítek a návrhy na zefektivnění prací ZMVM
a 2'Jkrácení t.ermínu (nahražení Isá1hQlvýchměřítek deka-
dickými v ČSR).

Závěry:
A:ktualizovat systém technických p:řeupisu souvisejí-
cíoh s urychlením tvo,rby Zá'kladní mapy ČSR vel-
kéh'o měříltka. Daný úkol řešit komplexně včetně ob-
lasti organizace, řízení, personálně-sociáLní a cenové.
Usilovat oz,výšení roz'sahu leteckého snímkování.
Soustředit se na jednotné programové vybavení re-
'Sortnívýpoče,tní techniky. Doporučit úpravu osnov
odborných škol IS duDazem na mapoivání (na jeho
,perspekltivní ,potřeby). Aktivizovat členy ČSVTS v po-
bo'čkách k účasti v KRB a VZH.

kurz "T e IS t o van i e d i a l ,k o m e l' o v n a g e o .
d e t i c k e j z á k I a dni c i v t e l' é n e"
Hlohovec, 4.-5. 9. 1985
P,očet účastní'kov: 142
Kurz pou'kázal na po~rebu Qlkr,em testovania diar!ko-

merON v laborat6l'iua1j na testol.'anie v teréne. Potvrdil
nutnosť Qlverovania novýchprí'strojov p,red nasadenhn
do geodetickej praxe a oveDovani,a použÍ\naných pří-
strojov ffi'in~málne 'raz do roka. Plánované ciele poduja-
tia boli splnené. Kontrolu realizácie sleduje OS 1705.

Sem. "G e ode t i c iké p l' á cep ,1' i 'v Ý s ta v b e a
p l' e v á dz k e m o s t n Ý c h o b j e k t o v"
Uptovský Ján, 2.-4. 10. 1985
Počet účastníikov: 57
Seminár sazaoberal Iproblemattkou geodet,ických 'prác

pri výstaVibe apre'vádzke mostných obj.ektov v SSR.
Splnili sa je'ho plánované c'i,ele, najmli z hladi,ska bez-
prostrednej výmeny skúseností a poznatkov geodetov
projekčných, investorských a dodávatelských organizácií
spracovníkmi vysokých škol a výskumných ústa'vov.
Kontrolu 'realtzácie prija:tých odporúčaní sleduje OS
1701.

Sem. "I n ž i n i e l' s k o - g e ode t i c k é P l' á c e
v str o j á l' S t v e"
Koši,ce, 21.-22. 11. 1985
Poče:túčast,ní,kov: 48
Seminár vychádzal zo zárverov XVI. zjazdu KSČ .a 8.

zasadnutia ÚV KSČ. Jeho hIavným cielom hola sústre·
diť pozn,atiky z geodetický!Oh prác v strojárstve, re,alizo-
vanýcli pri ,kontrole geometriokých p.aDamertrov výrob-
kov a, technologických zariadení. Kontrolu realizácie
prijatťs:h odporúčaní bude sledovať OS 1701.

Sem. "V Ý c h o v a a 'vzde I á 'van i e g e ode t o v
a kartografovpre potreby národného
hospodáristva"
Bratislav,a, 4. 12. 1985
Počet účastníkov: 82
Na seminári bola prerokovaná problematika výchovy

a vzdelávani,a geodetov a .kal1tografov pre potreby ná-

rodného hospodárstva. V prijatých odporúčaniach sa po-
ukáwlo na pOlStupnrú realizáciu skupinového a indivi-
duálneho 'vysolkoškolského štúdia na zákla'de ~poločen-
skej objednáVlky praxe, poikračoVlat vo zvyšO'vaní ,kvali-
Bkácie kádrov formou postgr,a'duá1neho štúdi-a, vedec-
kej výchovy, krátlkolclobými školeniami, kurzami a pod.
Kontrolu realizácie Iprijlatých odporúčaní bude sledovať
OS 1709.

Práce obou společností ve VZH je orientována i na
mladé 'Pracovní'ky. Jsou organi'zovány "Burzy technic-
kých zlepšení", kde se organi!zuje poradenská činnost
zejména zlepšovatelum z ř.!l!d studentu a ml,adých za-
městnanců re'sortu. Napiř.: p'ři Geodézii, n. p., Prwha pra-
cuje Klub zlepšorvaltelu, který má velkou podporu eV
společnosti.
V oblasti eXlpertizní a poradenské či-nnOlStise odborné

sekce společnosti geodé'zie akartografieJ}o'dílely na
zpracování posud:ku, ná'vrhu techni'ckých předpisu ,a čle-
nové ČV-GK a SV-GK zpr.acovali řadu oponentních
posudku vyřešený,ch výzlrumných úkolu. Z významných
materiálu je třeba uvést návnh změny vyhlášky 8/83
oz'vláŠ'tní zpusobilosti k některým činnostem ve výstav-
bě. Dále je ,vysoce hodnocena činnost členu ČV v ko-
misích pro zkoušení odpovědnýoh geodetu.
Závěry a doporučení přija'tá na POA jsou pDavidelně

projednávány oběma nár. společnostmi a jejich plnění
kont'rolováno.

a) Ke všem POA pořádaným ČV ,a SV společnosti geodé-
zie a k'aI1tografie byl vydán sborník.
Vyd,ané sboDníky (,spol. GK) obs,ahují celkem 1590
stran. Pruměrný po,čet stran jednoho sborníku je
cca 159 stran, tj. cca 8 AA.

b) Spoleičnom geodézie ,a ,ka'rtograIie již tradičně vy-
užívala (nazá,kladě dříve uzavřené dohody) k uve-
řejňování odborných referátu, zp,ráv a dalších infor-
mací, celostáltního časopisu "Geodetický a kartogra-
fický obzor" (GaKO). Tato spolupráce se plně osvěd-
čila.

c) Činnost oobou národních společností byla prezento-
vána i v d,alším ,technickém, resp. i denním tisku.

IV. Zahraniční styky

a) Zástupei 'ČV-GK a SV-GK ČSVTS (předsedové a
členové Čs. národních 'komHétu pro me,zinárodní ne-
,vládní organizace FIG, ISPRS, ICA) se zúčastnili
vrcholných zasedání pořáda,ných těmito organizace-
mi:

,,5 2. Z a sed á n í Stá I é h o v Ý bor U F I G"
Katovioe, PLR, 9.-13. 6. 1985
za:s'edání "Výkonného výboru ICA a stálých komisí"
Lynaes Fort, Dánsko, 14.-17. 8. 1985

b) Odborníci společnosti geodé,zie a k,artogr,afie se
zúčastnili těchto odborných akcí:
PLR, Nowy SqCZ - "G e od é z i e v zem ě děl -
s tví"
16.-18. 8. 1985
Jednalo se o globální seznámení s ,problemati'kou evi-
de,nce pozemků v jednotlivých krajích se společen-
ským aikceIlltem. Získ.ané 'výsledky lze stěží aplí'ko-
vat ve stávajícím ,systému REN uvedeného u orga-
nizací resortu ČUGK. Získané poznatky byly před-
neseny na zasedání OS 1704·EN.
NDR, F!rallikfurt n. O. - "N e m o vi t o s t i"
Konference měla velmi dobrou úrnNeň. Poznatiky zís-
k,ané na Ikonferenci bude možno 'využít při řešení
ilioncepčníC'h otázek evidence nemovitostí, i když
Ipráce na tomto úseku jsou v ČSSR v pokročilejším
Istádiu. Stručná informace bude uveřejněna v GaKO.
BLR, Plovdiv - "D i g i ,t á I n í top o g I' a f i c k á
k a l' t o g l' a f i e"
Jednalo se o špičkovou odbornou a:kci ve světovém
měřítku. Akce měla velmi vy,sokou úroveň a přispěje
k celosvětovému Dozvoji automatiwcezpracování a
využívání geodetrických a 'k,artografických informa-
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cí. Přínosy budou uveřejněny v Ga~O a byl~ projed-
nány s vedoucími oddělení RVT ČUGK a SUGK, pp-
,řádána b8'seda p'ři plenárním za'sedání OS 1706. •
Juhoslávia - Tuheljske Toplice :- 31. 5.-1. 6,. 1985
,,6. k on g l' e s g e ode t o v J u h o s 1á v i e" '
BLR - Sofia - 20.-23. 6. 1985
lťonf. "G e ode t i c k é pro b 1é m y p l' i v Ý s t a v-
be priemyselných podnikov"
NDR - Frankfurt n. O. - 25.-26. 9. 1985
konf. "S t a v a úloh y, ve d e c k o tec hni c k é-
:Ih,o r o z voj a vEN"

c] Zahooniční referáty byly prezentovány na a;kcích
"Elektronizace v geodézii a kartografii", "II. konfe-
rence o dálkovém ,průzkumu Země" a sympoziu "Vy-
užití laserové techniky". Všechny přednesené refe-
ráty by,ly na vy,so:ké vědecké úl'o,vni a jejich přínos
je Z/l1Jačllýzvláště,pro využttí 've výzkumu a praxi.

d] Spolupráce ,se sesterskými VTS/ZSS
Spolupráce se, v r. 1985 omezila jen na odborné akce
v zahraničí neoo 'v ČSSR. '
Na těchto akcíCh byly [láváiány osobní kontakty me-
zi jednotlivými delegMy. "

e] V roce 1985 byl uspořádán tematický zájezd na sym-
pozium o automa'tízaci v kartlOgrafii "EURO CARTO

IV" [NSR - Frankfurt, 14.-18. 10. 1985). Cílem TZ
byla účast na sympoztu a získání nových poznatků
v oblasti:
- vyu7}ití počítačů při výrobě a údržbě map,

• - využívání databázQlVých systémů v navigaci a
hydroLogii,

- modelování s využitím digitálních kartografic-
kých údajů.

Poznatky budou uveřej,něny v odborné literatuře.

V. Závěr

a] Činno,st obou nár. společností geodézie a kartografie
v uplynulém 'roce byla po stránce pOlliJtic'koodbomé
i hospodářské úspěšná. 'éinlllost 'proběhla v tenden-
cích náročného ,plánu 'a výsledJky možno označit za
'velmi dobré.
Obě společnosti kladly velký důraz ,na cílové pro-
goomy rozvoje geodéZ'iea ,kartogr,afie, na raciona-
lizaci, efektivnost a kvalitu prací, věnovaly pozor-
nost mladým členům ČSVTS a, rozvíjení sócialistické
iniciativy.

b] CV i sv společno'Sti geodézie a kartografie se zamě-
ří ve své činnosti předeVším na p~nění závěni 'XVI.
a XVII. sjezdu KSC, státních cílových programů, tak,
jak bylyzp,racovány do plánů činnosti na l'Ok 1986.

Konference "Využití laserové techniky
v inženýrské geodézii"

Ve dnech 25. 2.-26. 2. 1986 uspořádaly Krajské výbory
CSVTS společnosti geodézie a kartografie Středočeského
a Východočeského kraje spolu s pobočkami CSVTS Geo-
deticM a kartografické správy pro Středočeský.kraj a
hl. m. Prahu a Geodézie, n. p., Pardubice v Hradci Králové
odbornou konferenci "Využití laserové techniky v inže-
nýrské geodézii". Konference se konala ve velkém sále
Kulturního domu ROH v Hradci Králové.
Cílem konference bylo seznámit odbornou veřejjlost:
se současným stavem vývoje a výroby laserových pří-
strojů a pomucek včetně unikátních zařízení určených
pto aplikó.ce v investiční výstavbě,
s novými metodami měření s využitím laserové tech-
niky v geodézii a v důlním měřictví,
s informacemi z oblasti vytyč ovacích prací, . řízení
stavebních strojů a jiných mechanismů o. měření po-
sunů a přetvoření stavebních objektů a jejich částí,
s teo •.etickými otázkami souvisejícími s využitím la-
serové,techniky.
Konference sezúčasillilo 247 odborníků [z řad výrob-

ců i uživatelfij z 49 organizací. Náplň přednášek odpoví-
dala referátilm, které byly zčásti uvedeny ve sborníku
symposia uspořádaného v roce 1985 v Praze. Zaměření
přednášek této konference se však soustředilo především
na nové aktuální praktické poznatky z provozní praxe.
Kromě 21 referátů a jednoho krátkého sdělení byly

přednášky doplněny výstavkou pomůcek a laserových za-
řízení Tesly Holešovice a 4 dalších vystavovatelů [Fakul-
ta stavební ČVUT, Vodní stavby Praha, Společné labora-
toře optiky Fyzikálního ústavu ČSAV a Palackého uni-
versity Olomouc a Metrostav). Vývěsková diskuse u ex-
ponátů zaujala účastníky konference pi'eoevším vysoce
efektivními aplikacemi, které je možno ,liž-dnes realizo-
vat na pracovištích uživateli'!.

Tím tato odborná lwnference naplnila závěry IV. kon-
ference odpovědných geodetů v roce 1983 i závěry kon-
ference "Nové úkoly geodézie při zajišťoVání specific-
kýcll potřeb národního hospodářství z roku 1984", jejichž
cílem bylo též soustředil zkušenosti a poiiW.tky z ob-
lasti aplikace laserové techniky v inženýrské geodézii
V rámci této odborné konference se uskutečnilo setkání

výrobců laserové techniky· lTesla Holešovice, Meoptá
l'i;erov, Elektrotechnický výskumný ústav Závodov ťaž-
kého strojárstva Nová Dubnica) s uživateli. Po konstruk-
tivní diskusi byly závěry zakotveny v usnesení, které
účastníci na závěrečném zasedání přijali.
Závěrečné zhodnocení Odborné konference provedl

z povcření vyšších orgánů ČSVTS předseda OS 1709 pro
výchovu a vzdělávání doc. ing. J. Streibl, CSc. Uvedl, že
uvedená akce splnila odtJorné, vzdělávací, politické i kul-
turně-společenské poslliní. Po organizační a pořadatel-
ské stránce byla konference vzorně připravena a zajiště-
na. Přednesené referáty se zabývaly aktuální tématikou
a měly návaznost na problematiku praxe s cílem pomoci
národnímu hospodář:ství. Řada panelových diskusí s .pra-
covníky výrobních a vývojových závodů na výstavce lase-
rové měřící techniky nalezla velkou odezvu u přítom-
ných účastníků. Konference ukázala, že laserová techni-
ka a technologie je vY'lžitelná v nejrůznějších odvětvích
národního hospodářství a přináší uživatelům výrazné
ekonomické výh0dy a úspory.
Tato konfeI'ence dává podnět k uspořádání dalších akcí

krajského a celostátního významu.
Setkání absolventil fakulty stavební ČVUT, směru geo-

dézie a karlOgrafie, kteří se ve svých diplomových pra-
cích zabývali laserovoú problematikou proběhlo zdařile
a bylo absolventy kradně hodnoceno.
V závěru doc. ing. J. Streibl, CSc., poděkoval přípravné-

mu výboru, organizačnímu pořadateli a odbornému ga-
rantovi za uspořádání této akce.

Ing. Milan Kašpar, CSc.,
Ing. Jiří Pospíšil,

katedra speciálni geodézie
SvF éVUT'v Praze
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Seminár "Tvorba tematických máp
v SSR"

Pod zástitou Slovenského výboru Geodeticko-kartografic-
kej spaločnosti (SV GKS) ČSVTS, Odbornej skupiny (OSI
1702 pre kartograflu a Geografického ústavu (GÚ) SAV
ako organizátora (garant akcie Ing. J. Pravda, CSc.)
uskutočniI sa 12. marCd 1986 na pode organizátora v po-
rauí už druhý (prvý bol v roku 19811 republikový semi-
nár o problematikách funkcie, tvorby, spracovania i po-
uživania tematicl,ých máp a ich vývoji.

Cierom týchto podujatí je výmena poznat kov a skúse-
nosti z vývoja problematiky neformálnymi pracovnými
stretnl'tiami, diskusiou a prezentáciou konkrétnych do-
siahnutých výsledkov.

Na seminári sa zúčastmlo 32 pracovníkov z 23 organi-
zácií v SSR.

Organizá torom pripravený zborník (Tvorba tematic-
kých máp v SSR II., Bratislava, GÚ SAV 1986. 205 číslo-
vaných + 54 neocíslovaných vtacfarebných st rán z toho
38 farebných a 95 čiernobielych mapových ukážok) ob-
sahuje 25 prispevkov. Pestrosť problémov i zúčastnených
pracovísk je zre jmá z publikovaných príspevkov:
HRAŠKO, J. a i. (Výskumný ústav podoznalectva a výživy
rastlín - VÚPVR1): Súčasný stav tvorby tematických
podoznaleckých máp na VÚPVR
KOLACKOVSKÝ, O. (Geofyzika, n. p., Brno, závod Bra-
tislava]: Kartografické práce v závode Geofyzika Bra-
tislava
OLTUS, E. (Lesoprojekt Zvolen]: vývoj 3 tvorba tematic-
kých lesnícl,ych máp
PRAVDA, J. [GÚ SAV]: Kartografický výsku1ll a tvorba
tematických máp na OÚ SAV
BENŽA, M. [Národopisný ústav SAV): Etnografický atlas
Slovenska
FIČOR, D. [Slovenský úrad geodérie a kartografie]: Ob-
nova a vydávanie odvetvových tematických máp v rezor-
te geodézie a kartogr<lfie v období 8. piíťročnice
TAKATSOVÁ, J. (Štátny ústav pam'etkovej starostlivosti
- ŠÚPS]: Tvorba tematických máp na ŠÚPS Bratislava
HÁJEK, M. a i. [Stavebná fakulta SVŠT]: Tvorba tematic-
kých máp Západoslovenského kraja
KRCHO, J. - PRAVDA, J. (Prírodovedecl,á fakul:a -- PF
- UK, GÚ SAV): Mapa životného prostredia okolia Bra-
tislavy
ODLEROVÁ, H.. lRiadlterstvo diaYníc): Poznatky z tvorby
základnej mapy dialnice
KRAMÁRlK, D. (Ústredie štátnej ochrany prírody -
Streáisko rozvoja ochrany prírody]: Stručný prehfad
mapovej tvorby v ochrane prírody
ŠKVARČEKOVÁ, G. (Výskumný ústav cestovného ruchu a
spoločného ;;travovania]: Obsahová náplň máp používa-
ných vo výskume cestovného ruchu
MENDEL, O. (Ústav hydrol6gie a hydrauliky SAV): In-
terpretácia výsledkov hydrol6gie Karpát pomoc ou máp
KREMPASKÝ, 1. a i. (URBlON]: Zameranie Urbionu a
jeho činnosť v oblast: tvorby územnop\ánovacej doku-
mentácie a územnop\ánovacích podkladov
KRCHO, J. (PF UK): Kartografické mode\ovanie roznych
druhov polí v geografickej sfére a tvorbe tematických
miío na Katedre fyzickej geografie PF UK
LALKIJVIČ, M. (Múzeum slovenského krasu a ochrany
prírcdy, Liptovský Mikuláš): Tvorba jaskynných plánov
a máp na Slovensku
FERANEC, J. a i. (GÚ SAV; spoluautori zo SVŠT; vý-
skumného ústavu geodézie a kartografie - VÚGK a n. p.
Slovenská kartografia - SK): Aplikácia multisoektrál-
nyeh kozmických snímok pri tvorbe Mapy využitia kraji-
ny Západoslovenského kraja
BEGAN, A. - PÚCHV, R. (Geologický ústav Dionýza Štú-
ra - GÚDŠ): Vydávanie geologických máp na GÚDŠ
v 7. pliťročnici

1] Tam, kde nie je uvedené sídlo pracoviska, je vždy
sídlom Bratislava.

PETROVIČ, M. -- MAR!OTH, J. [VÚGK, SK): Aplikácia
leteckého dia rkové ho prieskumu pri tvorbe mapovej ukáž-
ky pre územllop\ánovacie účely
MIKLÓS, L. (Ústav experimentálnej biológie a ekológie
- BEBE - Centra biologicko-ekologických vied - CBEV
- SAV): Metódy tvorby tematických máp v krajinnoeko-
logickom plánovaní LANDEP. Systematizácia tvorby te-
matických máp v metodike LANDEP .
MIKLISOV Á, D. a i. [Pobočka pre ekológiu polnohospo-
dárskej krajiny CBEV SAV Košice; spoluautori z ÚEBE
CBEV SAV a výpočt. strediska SAV): Automatizácia
tvorby tematických máp v metodike LANDEP
KOZOVÁ, M. - HRNč:IAROVÁ, T. (ÚEBE CBEV SAV]: Vy-
užitie diskrétneho priestoru pre vyjadrenie ulwzovaterov
oriestorovej štruktúry krajiny
MIKL(}S, L. [ÚEBE CBEV SAV): Tvorba diskrétnych ma-
pových obrazcov využitím počítačovej tlačiarne
MIČIETOV Á, E. [Slovenský hydrometeoologický ústav):
Kartografické výstupy hydrometeorologického infor-
mačného systému METEOSYS
MATULA, Z. (SK]: OdvetvGvé tematické kartografické
dlela v SK Batislava

Organizátor akCie umožni! jej účastnikom vystavovať
aj ďalšie (v zborníku nepublikované] ukážky vlastnej
tvorby na vhodne pripravených paneloch a aj takto sa
vzájomne oboznámiť s dosahovanými výsledkami.

Napriek značnej roznorodosti v tematickom zameraní
píspevkov [čo je napokoll prirodzené už s ohladom na
charakter oblasti samotnej], ale aj ich roznej informač-
nej hodnote (od "telegrafických informácií až po vedec-
ké štúdie" - poznámka garanta v úvode zborníka) táto,
nesporne prospešná akcia potvrdila, že:

tvorba tematici{ých máp je závažnou, relatívne samo-
statnou kateg6riou kartografie, zahrňujúcou už v sú-
časnosti široké spektrum problémov prakttckého i ve-
deckého charaktreu,
tematické mapy sú cfektívnym i racionálnym, nanaj-
výš vhodným nástrojom na vyjadrovaI1le javov teri-
toriálnej povahy (sledovaných vo vzťahu k územiu] a
je uielen účelné, ale aj žiadúce ich používať tak v pro-
cesoch vedeckého skúmania, prognówvania. ako aj
pri prll'ktickom plánovaní a l"iadení predmetných aktl-
vít,
je nevyhnutné si va všetký;;h súvislostiach uvedomo-
va f, že v odraze súča;;ných požiadaviek na prehlbo-
v,anie ,a .,k'valitňovanie pro'cesov skúmani-a, exploatá-
cip. i ochrany krajiny, aki::J aj plánovania, riadenia a
organizácie všetkých činností člov8ka v nej, význam
tvorby a používania tematlckých kartografických dle,l
bude nad,alej výr,azne stúpať,
prirodzeným dosledkom vedecko-technického rozvoj a
je postupné prenikanie automatizácie aj do oblasti
tvorby tematických máp; úspeŠThO'sť dosahOlvania tak-
to orientovaných a požadovaných konečných cierov si
už v súčasnosti vyžaduje riešiť z tohoto vyplývajúce
koncepčné, metodické, organizačné i ďalšie otázky
vrátane napríklad budovania odvetvových informač-
ných systémov tak, aby plnili funkcie meziodvetvovo
kompatibilných systémov a s možnosťou ich využíva-
nia aj na plnenie predmetných kartografických úloh,
napriek evidentllému rozširovaniu sa záujmu li uve-
domovaniu si významu tejto oblasti pre národohos-
poc.ársky i spoločenský vývoj mnohých odvetví exis-
tujú ešte organizačné, materiá\no-technické i "iné for-
málne bariéry, sp6soblljúce nežiadúce retardačné
účinky rozvoja tvorby tematických máp, čo v koneč-
nom dosledku može sposobovať poruchy v rozhodova-
cích procesoch a potláčanie potenciálu vývoj a pred-
melných odvetví a činností.

Ukazuje sa tiež, že metodicky, vecne, ale aj technicko-
-technologicky sa dosť výrazne diferencuje kateg6ria te-
matických ll1áp verkých mierok od ostatných; organizá-
tor túto skutočnosť naznačil už istým výberomúčastní-
kov (aJ ketf nateruz motivovdným najma nedostatkom
mlesta). Tematické mapy verkých mierok boli zRstúpe-
né (spolu s ich spracuvatelmi] iba profilovo.

Semlnár tiež potvrdil, že niektoré mimorezortné orga-
nizácie pracujú teclJnicky i metodicky prevažne samo-
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statne, dosahujú v predmetnej oblasti pozoruhodné vý-
sledky (najma PfilcQVJská SAV, vysokých škOl, Lesopro-
jekl Zvolen u i.).
S v\-užitím námetov z pe3trej i obsiahlej diskusie (re-

feráty publJkované v zborniku Sil neprednášali čo možno
bodne,tlf akc pozitívny, efektívny prvok, pričom by však
boio optimáinym :.:borník doručiť účostníkom vopred J,
dotýkajúcej sa. tCJrettckých, koncepčných, metodických,
legisll;tívn;;ch, organizačných, techniclm-technoiogických
i terminologický!'h otázok boli sformulované závery:
1. Selll111Úrprispel k rozšírcmiu teoret:ckých i praktic-

kých pcznatlov ~ oblastí tvorby tematicl,ých máp,
2. prispel k zvýšeníu kvalifíkačnej informovanosti účast-

níkc'v:
a J z prob~elT'atiky tvorhv a používania pudkladových máp

(Vl'atane ;nožnoslí operatívneho získavania informácií
prlJstriedkami a metódami -:li:.lfkovéllOprieskumu Ze-
meJ,

b J o formách, metódach, sp6soboch a postupoch spracú-
vauia pn:dmetných máp,

c J o tvorivých prínosoch viacerých pracovísk do proble-
matik.Y tvorby u spracúvania tematIckých máp.
Záverečné zhodnotenie akcie vykonal jej garant Ing.

J. Pravda, CSc., ktorý o. i. uviedol, že ciele akcie boli
splnené. Závery a odporúčania účastníkov boli predlože-
né SV GKS ČSVTS a OS pre kartografiu.
Za užitočne a vydurené podujutíe i pohotovo n kvalitne

pr: pravený' náročný zborník (poskytnutý na mieste a
zd"rma! J palrí zainteresovaným orgánom ČSVTS a najma
organizátorovi plné uZllilnie a poďakovanie s presvedče-
ním, ŽIJ rodié!ca sa tradícia týchto akcií nájdn opodstat-
nený priestor aj v budúcnostJ (za 3-5 rokov J v duchu
želan'a účastníkovo

lnq. Dušan HrnCiar, CSc.,
Výskumný ústav geodézie
a kartografie v Bratislave

7. porada redakcí geodetických
a kartografických časopisů
socialistických států

V období 9.-13. září 1985 se konala v Moskvě 7. pmada
redakcí geodetických a kartogoofWkých časDipisů socia-
listických států za účasti zástupců z BLR, ČSSR, MLR.
NDR, PLR a SSSR. Por,ada~hodnO'tila výsleodky spolu·
práce za minulé období a vypracO'vala doporučení pro
její další 'rozšíření a prohloubení.
Úvodní slovo přednesl L A. Kutuzo'v, náčelník Hlavní

sp'rávy geodézie akartngoofie při Radě ministrů SSSR.
Ve svém vystoupení zdůTaznil stále rostoucí roli odbor-
ných časopisů v rozvoji geodetické a kartografické viJ-
dy a pr,axe, při urychlování vědeckotechnického pokro-
ku a realizaci jHdnotné technické p-ohtiky v oblasti geo-
dézie a kal'tografie. Ocenil záslužnou úlohu časopisů přl
zprostředkování a výměně informací o mnohostmnné
vědeckotechnické spolupráci socialistických států, jejíŽ
úkoly jsou v}"tyčovány kOlllferencemi geodetiokých slu-
žeb socialistických států (GSSSJ. Šíroká ínformO'van03t
přispívá ke sbližování zájmů ,a prohlubování spolupráce
geCidetů a kartogr,afů soGÍ,aHstiokých států.
K 60. výročí vzniku sovětslkého 'odboTného časopisu

přednesl vedoucí redaktor V. V. Polevcev referá,t "Č:I-
sopis slouží pokroku" ('Obr. 1J. Vědecký a odborný mě-
sí'čník "Geo'dezij.a i ka-l'tografij,a" v~nikl 'v 1'. 1925 jako
orgán Vojenské topogmfické a Nej'vyšší geodetické
spTávy (NGSJ. Do T. 1940 vycházel pod názvem "Gen-
dezist". Od r. 1956 je orgánem Hlavní správy geodézie
a kart'Ografie p-ři Radě ministrů SSSR. Za šedesátileté
existence ča'sopisu přispívala jeho činnost k fOITIlování
a roz'voji ,sovětské geodetické vědy a praxe.
V období 1925-1940 NGS sehrála významnou úlohu

při organizaci služby, přípra-vě ~kádrů, zavádění nových
technologií a vybavení přístrojovou technikou. Tato čin-
nost byla hodnocena na stránlkách časopisu a měla vel-
ký ohlas mezi čtenáři. Realizaci grandiózních prací, kt'3-
ré neměly ve světě obdoby, předcházel výzkum a zpn·'
cování progmmů budování geodetWkých základů a to-

pografického díla v měř. 1 : 25 000, 1: 50 000 a 1 : 100 000
(přijatých na návrh F. N. Krasolvského za celostátní).
Podrobně byly na stránkách časopisu rozebírány p1"O-
blémyvysoce přesných geodetických a gmvimetrických
měření. Za základní jsou pokládány stati F. N. Krasov-
ského o stup-ňových měřeních (1936J, vyrovnání astro-
nomickio-geodetické sítě (1937], za'vedení sovětského
eHpsoidu (1937J a rovněž stati A. A. Michajlova, M. S.
Moloděruského aj. Byly pubHkovány články, které ph-
spěly k zdokonalení metody lC'tecké fotogrammetrie a
jejího využití pro torpogrilifické mapování. Velký pmstor
byl věno'ván článkům, přinášejícím výsledky výzkumu
a praktické zkušenosti v oblasti tvorby map a atlasů.
Všestrannou analýzu o důležitosti tvorby map ,pro po-
třeby různých odvětví nárDidního hO'spodářství podal
L M. Gub'kin ve sta'ti "VÝ21namgeode:tické služby v so·
cialistické výstaVlbě" (1934).
V ,prvých letech své existence sehrál časopis pro'spěš-

nou vzdělávací úlohu při přípravě ,vojenských geodetů
a topografů a pří zdokonalování Ikartografiokých děl
pro pO'třeby Rudé armády. Zabezpečení operaCí Rudé
armády ve Velké vlastenecké válce geodetickými a kar-
tografic'kými díly a inženýrské práce v oblastech vý-
stavby průmyslo'vých a obranných objektů nacházely
širolkou publicitu na jeho stránkách. Za válečných let
bylo dokončeno společné vyrovnání astronomicko-geo-
detické sítě, které umožinilo zavedení jednotného sou-
řadnicového systému. Otázky vyroV!Ilání vždy zaujímaly
v časopise jedno z ,předních míst, řešení se vyznačovalo
originalitou a převyšoVlalo nejlapší světové Výsledky
z této oblasti. Byly rovněž dokončeny práce spojené
s odvozením nového referenčního elipsoidu, nazvaného
elipsoidem F. N. KrasolViského. V časopise byly všeChny
etapy těchto prací podrobně pop'isovány -a publikovány
po i\adu let.
V poválečném O'bdobí bylo dokončeno v padesátých

letech topografidké mapování 1: 100 000. Byl to jeden
z nej,větších 'Úspěchů so'větské vědy a 'praxe. V časopise
se zdůrazňovalo, že zvládnt'tí tohoto významného t-3ch-
nickéh'o díla bylo dobrou školou pro všechny organi-
zace a podntky státní geodetic'ké služby a pro výohovu
vedoucíCh a výkonných kádrů. Národní hospodářství po-
pTvé obdrželo přesnou mapu v jednotném souřa,dnico-
vém sys'tému, vhodnou pro řešení nejrůznějších národ 0-

hospodářských i vědeckých úloh.
Širo:képublicity se v č,asopise dostá'val0 pmblematice

topogr,afického mapování 1: 25 000, zejména s ohledem
na 'J1acionalizlaci výrobního procesu a jeho automati-
zaci s využiHm ,počÍ'tačů. Od r. 1967 se rozšiřuje počet
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článků věnOlvaných problematice topografického mapo-
vání v měř. 1: 10 000 ca 1: 2000 a inženýrské geodézie
a jejich aplikacím.
V poslední době je věnováno vícepmstoru oblasti

praktické realizace prací. S velkým ohlasem čtenářů se
setkávají informace o technologiích a přístrojovém vy-
bavení využívaného při il1oaJpováníšelfu, dále při tvorbě
map pro průzkum životního ,prostředí a přírodních zdro-
jů s využitím družicových snímků, otázka deformací
zemské kůry apod. Pravidelně se publikují materiálv
o využití nových generací počítačů pro aut'omatizilci

technologických procesů a řízení. Současně se na žádost
čtenářů zvyšuje po,čet článků s tematikou využívání
mikro- a mini-počít,ačů v topografické a geodetické
p'raxi.
Oprávněně se věnuje místo článkům hlavních směrů

vědeckotechnického pokroku: kosmická a fyzikální geo-
dézie, geodynamika, gravimetrie, teorie ,a praxe mate-
matického zpracování měření, studium ref'rakce, digi-
tá~ní modelování terénu aj.
V každém čísle časopisu jsou zveřejňovány články

s aktuální tematikou rozvoje vědy a pr,axe, periodicky
se publi'kují články z oblasti ekonomie, řízení a orga-
nizace prací, otázky zlepšování odvětvového i terito-
riálního plánování, hmotné zainteresovanosti aj. Pozor-
nost je věnována problematice geodetického a kartogra-
fického zabez,pečení dfIležitých staveb a komplexů, kar-
tografické produkci pro školy a veřejnost, automa'tizaci
tvorby map a atlasů, využití údajii družicových snímldi
při obnově map, mapování Měsíce, pl,anet aj.
V současné době intenzifikace národního hospodái'-

ství vzrůstá vole časopisu zejména v souvislosti s bo-
jem za hOispoldárné využívání materiálo'vých, energetic-
kých a pracovních zdrojů, upevňování pořádku, disci-
plíny 'a organizovanosti pracO'vníhoprocesu ,a účinnou
pomoc při plnění náročných výrobních úkolů nadcháze-
jícího období.
Referáty zástupců redakcí geodBtiokých a kartogra-

fických časopisů byly zaměřeny na hodnocení mezi-
národní spolupráce a plnění závěrů 6. porady za ob·
dobí 1982-1985 ,a obsahovaly informace o tvorbě a pro-
blematice vlastní výroby časopisiL
Za nejdiHežitější složku spolupráce byla považována

výměna hIavníchčlánků s aktuální tema'tikou rozvoje
geodézie ak'artografie a pohotová výměna anotací.
V souhlase se závěry 6. porady byl poskytnut širší pro-
stor informacím o průběhu sympozií, vědeckých konfe-
rencí a seminářů pořádaných v socialistických zemích,
publikování recenzí odborných publikací vydávaných
v bratrských státech, činnosti geodetické a kartografic-
ké veřejnosti a vědecko1technických společností at'l.
Rovněž byly komentovány zkušenosti ze zavájění n,)-
vých opatření pro zvýšení formální a esteticl,2 úrovně
časopisů.
Na základě hodnocení referátů a diskuse porada kon-

cip·o'vala doporučení pro další prohloubení a rozšíření
spolupráce bratrských časopisů, která jS10u obsažena
v "Pro1tokolu". Hlavní úkoly je možno shrnout do ná-
sledujících bodů:

Všestranně prohlubovat a rozšiřo,vat spolupráCi re-
dakcí časopisů a na základě dosažených zkušeno,tí
aktůvně přispívat k řešení úkolů stanovených GSSS.
Pro další zdo1konalení práce redakcí v této oblasti
,pur.ada přijala dokument "Základní principy spolu-
práce redakcí geodetických a kartografických časo-
pisů socialistických států",
napomáhat rozšiřo'vání výměny informací o aktuiil-
ních otázkách vědeokotechnického pokroku v oblasti
geodézie a kartografie (automatizace tvorby a ob-
,novy map, digitální modelování terénu, automatizace
prací v inženýrs1ké geodézii, budování vysoce přes-
ných geodetických a gravimetrických sítí, zdokona-
lování technologií ,tvorby tematických map s využi-
tím dálkového průzkumu Země, geodetické a karto-
grafiické 2iabezpečení stavebnictví a provozu energe-
tických objektů a pro ochranu půdního fondu a ži-
votního prostředí aj.],
zvyšovat počet vyměňovaných hlavních článků.
popularizovat činnost geodetické veřejnosti a prak-
Ukovat výměnu inf'O'rmací o činnosti vědecko,tech-
nických společností,
rOZJvíjet a zdokonalovat formy prezentování odborné
i!nformace čtelilářské veřejnosti.

Během porady byly předD"seny odborné referáty, kte-
ré úČ:lstníci pozorně vyslechli: ..P"oblr'my '1utOln;It""'r'"
tvorby map velkého měřítk,a" (O. V. Lisickij], "Novinky
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v maJP'0rváníVenuše ze sovětských automatických stanic
Venera-15 a Venera-16 (Ju. S. Tjuflin), "Základní pro-
blémy rorz;voje geodézie a kartografie v pI1acech
CNIIGAiK" (M. S. Gerasimenko), "Souoasné problémy
fyzikální geodézie" (L. P. Pellinen). Organizátory byla
zprostředkována exkurze do MIIGAi:K a ná'vštěv,a Puškj-
no~a muzela. Obě a:kce se těšily značnému zájmu všech
přítomných.
Jednání porady probíhalo v tvůrčí artmolsféře a v du-

chu vzájemného poro2JU!mění.Porada přispěje k dalšímu
proh~oubení spolupráce redakcí geodetických a karto-
graflických časopisů sO'cialistickýah států, jejímž smys-
lem je obohacení obSlahua zvýšení formální a este-
tické úrovně časopilSů a jejich mezinárodní prestiže.

Ing. Stanislav Ole;nU...•,
GKP v Praze, n. p.

Dne 14. května se dožil v plné svěžesti 70 let ing. Ondřej
Jeřábek, CSc., bývalý odborný asistent na katedře ma-
pování a kartografie fakulty stavební ČVUT Praha. Na-
rodil se v Praze, po maturitě v roce 1934 studoval na
vysoké škole speciálních nauk při CVUT obor zeměměřic-
kého inženýrství. Pro uzavření vysokých škol v době oku-
pace ukončil studia po válce v roce 1945.
Během války pracoval jako důlní měřič ve Staňkm:ech

u Plzně a později jako zaměstnanec Zeměměřického úřa-
du. Od roku 1945 pilsobil jalw asistent v Ústavu prak-
tické geometrie u prof. Potužáka a později jako odbor-
ný asistent na katedře mapování a kartografie, kde se
věnoval rozvíjení předmětu fotogrammetrie a v posled-
ních letech dálkovému průzkumu Země (DPZ). V roce
1967 dosáhl hodnosti kandidáta technických věd. Ing.
Jeřábek aktivně pracoval v rilzných funkcích. V ROH
zastával funkci předsedy DV ROH a člena ZV ROH CVUT.
Významná byla Jeho činnost ve funkci předsedy fakultní
pobočky sCSP a ZP CSVTS. Dlouhá léta pt'J.sobiljako člen
výboru ČSVTS pro geodé7.ii a kartografii a Dozději iako
předseda revizní komise ÚV CSVTS. Jejím členem je do-
sud. ~.adu let byl členem redakční rady GaKO.
Mnoho let zastával funkci vedoucího učitele ročníku.

Svým přátelským vzta.hem k lidem, nezištnými radami a
srdečným jednáním si získával oblibu u studentů. i spo-
lupracovníků, a jiste mnoho absolventii na něj s vděč-
ností vzpomíná. Za svou pedagogickou činnost byl v ro-
ce 1931 odměněn zlatou medailí CVUT.
Po odchodu do dtlehodu piisobil ještě 2 roky na ka-

tedře fyziky v laboratoři DPZ jako vědecký pracovník.
Nadále udržuje spojení se školou, kde působí jako kon-
zultant a recenzent diplomov1ch prací.
Rozsáhlá je také jp-ho činnost publikační. Z nejvý-

znamnějších knižních publikací lze uvést "Cteni leteckých
a pozemních snímkii" napsané ve spolupráci s ing. Led-
vinkou astat Fotogrammetrie v "Geodetické příručce"
vydané v SNTL. Byl spoluautorem řady skript z fotogram-
mf!trie a autorem skript "Dálkový pruzkum Země". Vel-
ký je počet článku v ndhorném tisku. Zejména v Geode-
tickém a kat'tografickém nbzoru je znám jako autor řady
článků a pojednání a je dlouholetým spoluautorem zpráv
uveřejňovaných v rubrice Z geodetického kalendáře.

S oborem fotogrammetrle a DPZ zústává v kontaktu
spolupracemi na rúznych úkolech DPZ. V poslední době
spolupracoval na scdmijazyčném slovníku DPZ vydaném
v rámci interkosmosu.
Do dalších let upřímně přejeme ing. Jeřábkovi, CSc.,

pevné zdraVÍ a zachování životního elánu a optimismu.

h';g.Václav Čáp - šedesátiletý

Dne 15. dubna 1926 se narodil v obci Zlivy u Českých
Budějovic in,g. Václav Čáp, technický náměstek ředitele
Geodézie, n. p., Ceské Budějovice. Je absolventem sta-
vební fakulty Českého vysokého učení technického
v Praze, oboru geodézie a kartografie. V resortu Ceské-
ho úi'adu geodetického a kartografického je od roku
1955. Prošel řadou funkcí a od roku 1970 vykonával
funkCi ředitele odštěpného závodu Inženýrské geodézie
Praha v Českých Budějovicích. Od 1. ledna 1972 byl jme-
nován do funkce technického náměstka ředitele Geodé-
zie, n. p., České Budějovice. Je členem KSČ a kromě pod-
nikové politlcké a odborné výchovy púsobí řadu let jako
lektor filozofie ve VUML. Ve své hospodářské funkCi se
iniciativně podílí na organizování KRB. Jako člen Kraj-
ského výboru ČSVTS usiluje o rozvoj zlepšovatelského
hnutí a aktivně se podílí na uplatňování vědeckotech-
nického rozvoje v praxi. Je dlouholetým členem ROH,
SČSP a na pracovišti je vedoucím stranické skupiny. Ve
své funkci uplatňuje hohaté teoretické i praktické zku-
šenosti, zejména z oblasti řídící a organizátorské prá-
ce. Je nositelem několika vyznamenání. Při příležitosti
jeho živolního Jubilea mu byl propůjl:en čestný titul
"Zasloužilý pracovník resortu CÚGK".
K propůjčení tohoto resortního vyznamenání blahopře-

jeme a do dalšího života přejeme pevné zdravÍ.

Doc. Ing. Ladislav Bitterer, CSc.,
paťdesiatročný

V plnej tvorivej aktivite rozšíril dňa 27. 6. 1986 rady
paťdesiatnikov doc. Ing. Ladislav Bit tel' e 1', CSc., pe-
dagogický pracovník Katedry geodézie a geotechniky
[KGG) Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spoj ov
[FPEDS) Vysokej školy dopravy a spoj ov (VŠDS) v Ži-
line.
Jubilant sa narodil v Košiciach. Maturoval v roku 1954

na Jedenásťročnej strednej škole v Dolnom Kubíne a
v rokoch 1954-1959 študoval zememeračské inžinierstvo
na Fakulte inžinierskeho stavitefetva Slovenskej vysokej
školy technickej v Bratislave (SVŠT). V roku 1959 na-
stúpil na Oblastný ústav geodézie a kartografie [od roku
1960 Ústav geodézie a kartografie) v Žiline, kde praco-
val v oblasti fotogrametrie. V roku 1962 prichádza na
KGG FPEDS VŠDS ako asistent. Vedeckú hodnosť kandi-
dáta technických vled získal v roku 1969 a za docenta
pre odbor geodézia bol vymenovaný v roku 1983, na zá-
klade habiIitačnej práce v roku 1975.
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Od príchodu na KGG VŠOS prednášal vybrané kapitoly
z fotogrametrie a od roku 1974 prednáša predmety Geo-
dézia a Základy fotogrametrie. Z týchto disciplín napísal
aj dve dočasné vysokoškolské učebnice. Z2s1úžil sa o za-
vedenie diplomových prác z odboru železníčná geodézia
na VŠOS už od roku 1969, z ktorého v súčasnosti je sa-
mostatná komisía pre štátne záverečné skúšky a jubilant
je jej členom.
Ooc. Bit t e r e l' má rozsiahlu prednáškovú, posud-

kovú, publikačnú a vedeckovýskumnú činnosť. Je auto-
rom alebo spoluautorom vyše 50 monografií, vedeckých
a odborných prác z oblasti fotogrametrie, inžinierskej a
železničnej geodézie. Z jeho povodných prác si zaslu-
huje zmienku: určovanie priestorovej polohy hornino-
vých diskontinuít, kontrola geometrickej polohy koraje
pre zvýšené traťové rýchlosti a meranie účinkov banskej
činnosti na železničné objekty.
Popri svojej pedagogickej činnosti sa L. Bit tel' e l'

aktívne zapája do riešenia výskumných úloh. Výsledky
svojej vedeckovýskumnej činnosti zhrnul do 11 výskum-
ných správ, ktoré orientuje hlavne na rezort dopravy
a boli realizované v praxi. Aktívne spolupracuje s Ka-
tedrou geodézie Stavebnej fE:kulty SVŠT. Má viacročné
kontakty s Katedrou inžini,erskej geodézie Vysokej ško-
ly dopravnej v Orážďanoch a s Banskou akadémiou vo
Freibergu. Známy je aj ako dlhoročný funkcionár v ROH
a ČSVTS, kde do roku 1980 bol členom Fotogrametric-
kého komitétu.
Záslužná pedagogická a vedeckovýskumná činnosť doc.

Bitterera, CSc., bola ocenená viacerými vyznamenaniami.
Z nich najvýznamnejšie je vyznamenanie Ministerstva
dopravy "Za výchovu kádrov a prácu pre rezort do-
pravy".
Do druhej paťdesiatky želáme doc. Ing. Ladislavovi

Bittererovi, CSc., ,obetavému a skromnému pracovníkovi,
pevné zdravie, nové pedagogické a osobné úspechy.

Z GEODETICKÉHO KALENDÁŘE
(duben, květen, červen)

Výročie 50 rokov:

5. června 1986 - Ing. Jan Král, vedoucí oddělení řízení
výroby Geodetického a kartografického podniku v Pra-
ze, n. p. Jedenáctiletou střední školu absolvoval v Semi-
lech. V roce 1959 úspěšně absolvoval ČVUT - obor g.
a k. Již na fakultě se výrazně zajímal o kartografii, re-
dakční činnost a reprodukci map. TOmuto zaměření zů-
stal věrný a po celou dobu se snaží o rozvoj kart,ografie
a kartografické reprodukce a nakladatelské činnosti.
V letech 1965-1968 navštěvoval fakultu novinářství

UK - specializace nakladatelské činnosti. Jeho tvůrčí
činnost a snaha o maximální efektivnost prací v uvede-
ných činnostech ho přivedly k postgraduálnímu studiu
na Vysoké škole ekonomické, fakultě řízení (1972 až
1975). Soudruh Ing. Král je uznávaným odborníkem
v oboru kartografie, nakladatelské činnosti a reproduk-
ce. Na základě velmi dobrých znalostí oborů, svědomité
a odpovědné práce je členem komise pro VTR, investiční
komise, kOmise pro rozvoj soc. iniciativy. Jako uvědomě-
lý člen KSČ pracuje v řadě stranických a odborových
funkcí. Soudruh Ing. Král za pracovní Výsledky a anga-
žovanou činnost obdrž.el řadu vyznamenání, mezi jinými
vyznamenání Nejlepší pracovník resortu ČÚGK.

11. júna 1986 - Ing. Rudolf H1avatý, technický námest-
ník riaditela (TNR) Geodézie, n. p., Bratislava. Narodil
sil. v Rasticiach (dnes čast obce Zlaté Klasy J. okres Ou-

najská Streda. V roku 1957 nastúpil na Geodetický ústav
v Bratislave, kde pracoval na topografickom mapovaní.
V roku 1964 skončil popri zamestnaníštúdium odboru
geodézie a kartografie na Slovenskej vysokej škole tech-
nickej v Bratislave. V roku 1966 prešiel na Ústav geodé-
zie a kartografie v Bratislave a v roku 1968 na Inžinier-
sku geodéziu, n. p., - výrobný útvar v Bratislave, z kto-
rej v roku 1973 vznikla Geodézia, n. p .. Na týchto praco-
vískách vykonával funkcie vedúceho oddielu a prevádz-
ky na úseku inžinierskej geodézle. Od roku 1977 je
TNR. Absolvoval Večernú univerZitu marxizmu-'eninizmu
(1978) a cyklickú prípravu vedúcich pracovníkov na
Inštitúte riadenia v Bratislave. V rokoch 1983-1984
bol predsedom 5. komisie geodetickej služby ČSSR pre
inžiniersku geodéziu. Záslužná je jeho činnost v ROH
a KSS. Je nositeJom vyznamenani: "Najlepší pracovník
rezortu SÚGK" (1974], "Pamatnej medaily" hl. mesta SSR
Bratislavy (1979], "Čestného bronzového a strieborného
odznaku za odborársku prácu" (1981, 1984], "Pamat-
nej medaily" k 40. výročiu vyvrcholenia národnooslo-
bodzovacieho boja čs. rudu a oslobodenia našej vlasti
(1985) a "Zaslúžilý pracovník rezortu SÚGK" (1986).

3. dubna 1986 - Ing. Zdeněk Cerman, vedoucí střediska
geodézie v Liberci. Za dosahované pracovní výsledky
byl v rGce 1961 vyznamenán jako "Nejlepší pracovník re-
sortu ČÚGK" a v roce 1979, při pi;íležitosti 25. výročí
vzniku resortu geodézie a kartografie, mu byl propůjčen
odznak "Zasloužilý pracovník". Aktivně pracuje jako
soudce z lidu Okresního soudu v Liberci.

8. května 1986 - Ing. František Sklenář, nyní vedoucí
MO u SG v Olomouci, předtím (1954-1980) v provozu
mapování a speciálních prací oÚGK a n. p. Geodézie
v Dpavě. Z jeho větších a záslužných prací lze jmenovat
.vytyč ovací práce při Výstavbě sídliště ostrava-Poruba.
Byl oceněn titulem "Nejlepšího pracovníka resortu
ÚSGK" (1961), okresním vyznamenáním v opavě (1975],
Čestným uzuáním i;editelo podniku a PV ROH (1978).

26. května 1886 -- Ing. Aleš Hašek, hlavní redaktor Geo-
detického a kartografickéllO podniku IGKP) v Praze,
n. p. V resortu pracuje od ukončení studií v r. 1954 na
ČVUT v Praze, oboru zeměměřického inženýrství, spe-
cializaci geodézie a kartografie. Prošel různými odbor-
nými funkcemi v resortu od revizora, vedoucího oddě-
lení v býv. KRÚ, výzkumného pracovníka ve VÚGTK, ve-
doucího oddělení na ČÚGK, hlavního redaktora v býv.
n. p. Kartografle až po dnešní funkci, kterou zastává
od 1. 1. 1983 v GKP v Praze, n .. p. Aktivně se podílel na
tvorbě významn:\ich kartografických děl, jako např. Atlas
ČSR, který LJylpoctěn státním vyznamenáním Řádem prá-
ce, dule na edicích "Poznáváme svět" a mnoha dalších.
V průběhu svého zaměstnání získal rozsáhlé odborné
zkušenosti, které plně uplatiíuje ve své funkci na úseku
ediční činnosti podniku. Jako uznávaný odborník se
účastnil řady mezinárodních symp6sií, konferencí a za-
sedání. Za svou aktivní činnost v rámci ČSVTS obdržel
v r. 1980 Pamětní medaili k 25. Výročí ČSVTS. Od r. 1981
]e nositelem čestného titulu "Nejlepší pracovník resortu
ČÚGK" a od r. 1985 nositelem "Čestného uznání za zá-
sluhy o rozvoj škol~tVí", uděleného MŠ ČSR.

7. dubna 1986 - Ing. Bohumír Smolka, profesor střední
průmyslOVé školy stavební v Brně. Narozen v opavě, ze-
měměřictví vystudoval na VŠT v Brně v r. J.950. Různo-
rodou a bohatou praXi prodělal u Geoplánu, Geometry a
od r. 1954 u oÚGK v opavě, kde převažovaly práce spe-
ciální (vytyčování pro NHKG v Ostravě, základní plány
závodu, rekonstrul,ce trig. sítě v poddolovaném území
oKR, měření deiorrnaeí na Kružberské přehradě, převo-
dy nivelační sítě II!. řádu do systému BaH - po vyrov-
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nání, aj.). Od r. 1960 se věnuje pedagogické činnosti na
SPŠS v Opavě a od 1'. 1968 v Brně. Jako člen autorského
kolektivu zpracoval "Předlohy pro zeměměřické rysování
pro I.-Ill. roč. (1970, 1981), je vedoucím předmětové
komise a recensentem učebnic. Odborái'ské práci se vě-
nuje v ZV ROH školy. Dále je veřejně činný v branných
soutěžích Svazarmu. Je držitelem pamětní plakety ČÚGK
k 25. výročí vzniku resortu (1979) a jiných společen-
ských a pracovních uznání.

Výročí 70 let:

17. června 1986 -- Ing. Oldřich Severin, v aktivní službě
pracovník technického oboru ČÚGK. Bohaté zkušenosti
z dřívější praxe plně vyuŽIl v resortu v oblasti mapová-
ní, evidence nemovitostí, dokumentace a dalších disci-
plínách. Jeho svědomitá a odpovědná práce, pro kterou
byl povolán na CÚGK, velmi přispěla ke zkvalitnění
práce v uvedených oborech. Dodnes vypomáhá podle po-
třeby na úseku právních předpisů.

Výročí 75 let:

18. dubna HI86 .- Ing. Vladislav Sachunský, v aktivní
službě ředitel Výzkumného ústavu geodetického, topo-
graficllého a kartografického v Pfaze, dlouholetý před-
seda redakční rady našeho časopisu a jeho vedoucí re-
daktor. Jeho politická a odborná čmnost jej postavila
v 1. 1949-1953 do vedení Státní zeměměřického a karto-
grafického ústavu. V r. 1954 byl pověi'en funkcí náměst-
ka předsedy ÚSGK u od 1'. 1960 byl jmenován ředitelem
VÚGTK. Tuto funkci zastával až do odchodu do důchodu.
Bohaw byla také Jeho činnost veřejná jak shanická, tak
i odborová. Za svoji činnost obdržel řadu čestných uzná-
ní a vyznamenání.

Z ďalších výročí pripomíname:

10. apríla 1766 - pred 220 rokmi sa narodil v Sedlič-
nej (dnes časť Trenčianskych Stankoviec), okres Tren-
čín lán Lipský, popredný kartograf v Európe na začiat-
ku 19. storočia. Študoval v Lučenci, v Trenčíne, v Bra-
tislave a na vojenskej akadémii vo Viedenskom Novom
Meste (Rakúsko). Ako 17-ročný kadet sa zúčastnil na
prácach prvého vojenského mapovania v Rakúsko-Uhor-
sku. Neskor, ako dostojník (do penzie odišiel v hodnosti
plukovníka), vykonával katastrálne mapovanie. Bol au-
torom Všeobecnej mapy Uhorského královstva (Mappa
generalis regni Hungariae. Budapešť 1804-1806) v mier-
ke 1:469472, ktorá obsahovala 12 listov. Zostavil k nej
aj podrobný register s 36000 heslami, pričom názvy
miest a zemepisných pojmov sú v jazyku miestneho oby-
vaterstva, t. j. aj po slovensky. Okrem tohto priekopníc-
keho diela,ktorým sa natrvalo zapísal do dejín našej
kartografie, vypracoval a v roku 1810 vydal tlač ou plán
Budína a Pešti. Zomrel 2. 5. 1826 v rodnej Sedličnej a po-
chovaný je vo vlastnej záhrade.

15. dubna 1906- před 80 lety se narodil RNDr. Karel
Kuchař, profesor Kdrlovy univerzity, vedoucí Katedry
kartografie a fyzické kartografie fakulty přírodních věd.
Celou životní dráhu vědeckou i pedagogickou věnoval
kartografické tvorbě. Byl jedním z čelných představitelů
československé kartografie a geografie, uznávaným jak
u ná5, tak i na mezinárodním fóru. Byl členem mnoha
národních i mezinárodních vědeckých organizací. Roz-
sáhlá byla jeho činnost publikační a jeho kartografická
tvorba. Jeho záslullou se do široké veřejnosti dostaly
vzorné faksnnile mnohých historických map, Zemřel
v Praze dne 16. dubna 1975.

9. května 1746 -- před 240 lety se naroáil v Beaumé
[Francie) Gaspal'd Monge, zakladatel nové nauky (zprvu
praktIcké, později teoreticky propracované) nazvané
"deskriptivni geometri~". Spis o ní by vydán až v r. 1800.
Její podstatou bylo zobrazení trojrozměrných předmětfl
v prustoru na jeden list papíru pomocí dvou průměten,
a to pro účely umělecké, technické, prtlmyslové i jiné.
Zaslouž 11 se rovněž o založení pařížské Polytechniky, na
níž také učitelsky pltsobiJ. Byl členem komise pro me-
trický systém, Stal se oddaným přítelem Napoleonovým,

který jeho všestranných vědomostí využíval pro účely
vojenské a jmenoval ho dokonce ministrem námořnictví.
V r. 1783 slai se členem Akademie, po odchodu Napoleo-
na a ob14ovení království byl z ní však v r. 1816 vyloučen
pro republikánsi\.é smýšlení. Zemřel 18. července 1818
v Paříži.

18. května 1711 - před 275 lety se narodil v Dubrovníku
Roger Josef Baskovich (Boskovič), významný matematik,
aslronom, geodet, f}zik a hlozof své doby. Již ve 29 le-
tech byl profesorem matematiky a hlozofie. Mimo jiné
provedl stu pňové měi'ení vyznačující se vysokou přes-
n05tí, pomoci přístrojÍl, které sám navrhl. Vydal řadu vě-
deckých spisu ze jmenovaných oborů. Z nich největší je
"O podstatě hmoty", kde vyslovil názor, na němž spo-
čívá dynamická atomistik:l.
Zemře i 12. února 1787 v Miláně.

1. června 1901 -- před 85 lety se narodil v Chrlicích
v Brna íng. Antonín Prokeš, mnohostranný odborník
v praktické geometrii a kal'tografii, zlepšovatel a pro-
pagátor nových ffieřických přístrojů a metod. Byl také
spolkově a líteriÍrně (~inný. Po r. 1945 byl docentem na
VST v Brně. Po r. 195,1 přešel do GÚ a potom do Karto-
gl'aficll.ého ústavu v Modre-Harmonii (později v Bratisla-
vě), kde se úspěšně věnuval tvorbě plastických map pro
pottebu škol, nevidomých i veřejnosti. Sestavil několik
druhí'l geodetickych tabulek v centesimálním dělení
kruhu, z nichž tachymetrické vynikaly originálním uspo-
i'áclántm, takže podnik Carl Zeiss-Jena je vydal v pěti
jazycích na cestu ua svěw. Zemřel v Brně 24. března
1971.

8. června 1891 - před 95 lety se v Kuklenách u Hradce
Králové narodil ing. Jaroslav Pudr, býv. zástupce vedou-
cího měřického odboru stav. úřadu hl. m. Prahy, kde pra-
coval od r. 1921. Ruzsáhlá byla jeho činnost tÝ'kající se
všech otázek mči'ických prací důležitých pro výstavbu
hlavního města. Činně se zúčastnil přípravy nového mě-
ření Prahy v měř. 1:1000. Navrhl nové zaměření pražské
nivelační sítě a ddil dohled nad její údržbou. Zasloužil
se o doplněni mapy 1;1000 kvalitním výškopisem. Málo
je známo, že též navrhoval vybudování technické mapy
hl. m. Prahy. Jeho literární činnost byla velmi bohatá.
Jeho zájem o hislorii geodézie a kartografte, jejichž
"Dé]lllY" předná~el na ČVUT 'lyústil ve vytvoření rubri-
ky "Z geodetického kalendáře" jejímž byl dlouholetým
autorem. Zemřel v Praze 16. listopadu 1971.

12. června 1900 .- před 80 lety se v Horažďovicích na-
rodil ing. Antonín Košťál, profesor na střední průmyslo-
vé škole zel1leměi'ické v Praze. Svoji pedagogickou čin-
nost opíral o bohatou a rozsáhlou praxi. Stál při budo-
vání SPŠZ a vychoval za dobu své činnosti mnoho dob-
rých středně technický zeméměřických kádrů. Podílel
se na tvorbě učeonic. Zemřel v Praze 12. října 1909.

24. června 1686 - před 300 lety se narodil v Innsbrucku
v Rakousku Jan Ferdinand Schor, jeden z prvních pro-
fesorů pražské inženýrské školy. Jeho zásluhou se tato
škola stala převážně civilně inženýrskou. Jeho bohatá
praktická činnost, Id8l'á by si zasloužila samostatné
zpracuvání, měla velký význam pro výchovu řady vynika-
jicích inžen~'rů. Z předmětů, které přednášel, byla mezi
nimi i praktická gecmetrie, napsal pro své posluchače
velmi dobré přednášky. Zemřel 5. ledna 1767 v Praze.

1936 - pľed 50 lely byl v Jeně v závodech Carl Zeiss
uspořádán 1. kurs optíckého měření délek, který pak
by] nekolikrdt opakován a stal se základem pro řadu dal-
šich kursů v pozdější době.

1911 - před 75 lety byl postaven v Praze první obetový
stroj.

1846 - před 140 lety byly konstruktérem Carl Friedri-
chem Zeissem [1816--1888) založeny v Jeně optické díl-
ny.

1736 - před 250 lety se začalo v Laponsku se stupňovým
měřením, jei10ž úcelem bylo další podpůrné vyšetření
délky zemského 1l.Vadrantu. Expedice byla vyslána fran-
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souzskou akademií věd a skončila svou práci v roce
17:,7. Obdobná měření ve Francii a Peru (1735-1740) vy-
ú~tila h zavedení metru l1799].

1686 ~ podla najnovších prameň ov pred 300 rokmi sa
narodil v Turíčkach, dnes časť Cinobane, (okres Lučenec]
Samuel Mikovíni (podla niektorých autorov sa narodil
roku 1700 v Abelovej, okres Lučenec). Po štúdiách v Alt-
dorfe a v Jene bol od roku 1725' stoličným zememeračom
v Bratislave. V roku 1735 bol vymenovaný za prvého
riaditefa banskej školy v Banskej Štiavnici a zároveň
za hlavného banského merača stredoslovenských ban-
ských miest. Jeho zásluhy sú predovšetkým v geodézii
a kartografii. Ako prvý zaviedol vedecké metódy do ma-
povania a 'kartografie v bývalom. Uhorsku. Bol autorom
prvých podrobných máp slovenských sto líc. Bol aj vy-
nikajúcim vodohospodárskym inžinierom. Zúčastňoval sa
na úprave a ,projektovaní banských vodných diel na oko-
lí Banskej Štiavnice, ktoré existujú dodnes. Vyhotovil
plány na reguláciu Váhu v okolí Trenčína a zúčastňo-
val sa na ďalších priekopníckych úpravách. Je označo-
vaný za prvého slovenského inžiniera a otca slovenS'kej
kartografie. Zomrel 23. 3. 1750 na ceste z Trenčína, kde
ochorel pri práci na regulácii Váhu, do Banskej Štiav-
nice. V Bratislave na nábreží "arm. gen. L. Svobodu (du-
najské nábrežie) mu bol v roku 1970 odhaleny pom-
ník.

1611 - před ~75 lety pojednal }ohannes Kepler (1571 až
1630] ve spise "Dioptrice" o optické teorii dalekohledu a
uvedl, jakým zpusobem se mají sestrojovati astronomic-
ké dalekohled y.

1556 - pred 430 rokmi vydal vo V~edni Michael Zim-
mermann mapu Pravý opis Uhorského královstva (Reg-
ni Hungariae descriptio vera), kt·orú v roku 1552 vypra-
coval Wolfgang Lazius. Mapa má rozmery 1338X825 mm.
Na ráme je vyznačená zemepisná sieť. Grafická mierka
mapy sa vyjadruje v nemeckých mílach a dáva pomel'
zmenšenia 1:460000. Lazius čiastočné opravil nespráv-
nu orientáciu Lazarovej mapy z roku 1528, zároveň však
zdeformoval tok Dunaja od Vacova (MtR, Vác]. Jeho
nesprávny zákres sa potom zjavoval na mapách Uhor-
ska (domáceho i zahraničného povodu) až do konca
17. storočia. Matematické základy Laziovej mapy sú ne-
dokonalé, preto nemožno vypočítať presnejšiu mier-
ku.

Za Ing. Jiřím Šimkem

Due 25. února 1986 zemi;el v Praze hlavní geodet Pro-
jektového ústavu Výstavby hlavního města Prahy.
Narodil se 22. dubna 1928 v Praze. Po vystudování ze-

měměrického inženýrství na Českém vysokém učení tech-
uickém v Praze v r. 1951 nastoupil do praxe, a to nej-
dříve do StavopľoJekt:I Praha. Od r. 1965 až do r. 1976
působil v různých organizacích resortu geodézie a kar-
tografie. Jako vedoucí provozu býv. OÚGK Praha stál
u zrodu mapového dila Technické mapy Prahy. jehož
tvorbu řídil až do r. 1971. Poté přešel na Český úřad geo-
deIický a kartografický do technického odboru. Zde za-

jišťoval organizačně i legislativně řadu významných
prací, zejména pak SB spolupodílel na tvorbě a prosazo-
vání vyhlášky c. 10/197·1 Sb., o geodetických pracích ve
vjÍ'stavbě. Po krátkém působení jako odpovědný geodet
při výstavbě Prahy v n p. Geodézie přešel v r. 1976 do
Projektového ústavu Výstavby hlavního města Prahy,
kde púsobii nejprve jako vedoucí geodetické skupiny
v ateliéru 7 a od 1. 7. 1935 jako hlavní geodet ústavu, me-
todicky řídící veškerou geodetickou činnost ústavu. Jeho
zv sluhou byly pořízeny malJové 1 gtlodetické podklady
pro výstavbu Jihozápadního města v grafické a zčásti
v digitální formě. V posledních letech spolupracoval
jako významný odborník při tvorbě technických i le-
gislativních norelll pro dokumentaci podzemních vedení
technického vybavení Městského informačního systému
hl. m. Prahy.

Ing. Jiří Šimek. nositel zlatého odznaku ČSVTS, za své-
ho téměř třicetEetého působení v nejrůznějších orgánech
společnosti geodézic a kartografie ČSVTS a v Mezinárod-
ní federaci zeměměřiiií'\ (FIG) vykonal velkou práci pro
rozvoj oboru inženýrské geodézie. Jeho iniciativním pří-
stupem k úkolům a houževnatostí byla uspořádána řada
domácích i zahraničních akcí, směřujících k prohloubení
znalostí v oborech geodézie a kartografie. Jako sekre-
tář studijní skupiny FIG 6 D - katastr podzemních vede-
ní od r. 1969 až do r. 1983s6 zasloužil () řešení proble-
matiky dokumentace podzemních vedení technického vy-
bavení nejen v ČSSR, ale v mnoha členských zemích
FIG, kleré na mezinárodních kongresech velmi oceňovaly
jeho přínos (Stockholm 1977, Montreux 1981, Sofia 1983).
Ing. Jiří Šimek nás náhle opustil uprostřed mnoha plá-

nů. Geodetická vei'ejnost se s ním naposledy rozloučila
dlle 6. března 1986 ve strašnickém krematoriu.

Rozloučení
s Doc. Ing. Dr. Josefem Zemanem, CSc.

Uplynuly neceltí dva ro-
ky, kdy jsme v našem
casopise vzpomínali 65.
narozeniny drJcenta ing.
dr. Josefa Zemana, CSc.,
dlouholetého pedagogic-
kého pracovníka z oboru
geodézie na VUT v Brně
a čelného funkcionáře
ČSVTS. Tehdy se chystal
na odpočinek; žel, vleklá
choroba mli nedopřála,
aby ho užil: zemřel 22.
února 1986, a Ilám ne-
zbývá, než zhodnotit jeho
plodnou celoživotní drá-
hu.

Narozen dlle 31. 3. 1919 v Brně jako syn obuvníka, ma-
turoval na reálce v r. 1937. Započaté zeměměřické stu-
dium na CYST v Brně pro uzavření vysokých škol za
protektorátu mohl dolwnčit až v r. 1945 s vyznamená-
ním. ZiJ okupace praktikovdl jako technik v civilní kan-
celáři.
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Po dokončFlní studia přijal nabídku prof. Semeráda na
asistenturu v jeho ústJ.ve na VŠT v Brně, čímž určil
sobě životní pedagogickou dráhu. Na ústavě vedl hlavně
geodetická cvičení li suploVal přednášky z topografie.
V r. 1949 byl pruIIlováil na doktora technických věd.

Od r. HJ51 na redukované Vysoké škole stavitelství v Br-
ně jalw odborný asistent na katedře geodézie a fyziky
[vedoucí pruf. Štván] přednášel topografii, užitou karto-
grafli, topografické mapování a kartografické kreslení.
Na základě halJilitaL:Ilí práce z úseku přesné nivelace

byl v r. 1962 jmenován docentem pro obor geodézie na
obnoveném VUT v Brně.
V r. 1963 obhájil na ČVUf v Praze disertační práci

"O některých interpoiačních rovnicích k odvození dife-
renční nivelační refrakce" a dosáhl vedecké hodnosti
kandidáta fyzikálně-matematických věd [CSc.). jeho
pi;ednáškové povll1nosii z geodetických disciplín na VUT
v Brn{~·byly určeny posluchačům oborů geodézie, kon-
strukce a dopravnich staveb, studujícím při zaměstnání
a poslgradualistfnn, jakož i při školení aspirantů. Byl
členem ve dvou státních zkušebních komisích na VUT
a na přírodovědecké fakultě UJEP v Brně.
S pedagogickou a vědeckou činností na škole úzce

sUlIvisela jeho bohatá činnost publikační i přednášková
mimo školu.
Kromě 12 skript pro posluchače je spoluautorem zná-

mé vysokoškolské učebnice "Geodézie pro posluchače
stavebního inženýrství" [Pokora s kol. SNTL/SVTL Praha/
/Bratlslavu, 1967 j.

Jako původní odbornu-vědecké články publikoval cel-
kem na 50 titulů, z toho 16 v časopise Zeměměřictví a
GaKO, ostatní v různých inženýrských čfl.sopisech, sbor-
nících a věstnících. OiJsažných zpráv, recenzí, expertíz,
znaleckých a oponentních posudků, převážně z úseku in-
ženýrské a stavební geoliézie, vypracoval nebo uveřejnil
více než 50. Na rúznýcll seminářích, sympoziích a vědec-
kých konferencích osobně proslovil na 40 odborných
přednášek, álskusních příspěvků a naučných relací, z to-
ho 9 v Čs. rozhlase.
Záslužnou veřejnou čmnost doc. Zeman po léta vyvíjel

v masDvých orgunizacích. Kromě členství ve FV ROH na
škole (1959-1961) a působení v Socialistické akademii
{do r. 1967 J dlUŽilO těžiště jeho veřejné činnosti od r.
1960 nacházet v ČSVTS. V ní byl od r. 1968 nepřetržitě
vědeckým tajemníkem a členem předsedmctva KV ČSVTS
v Brně, pozuěji členem užšího výboru odborné skupiny
1701 - Inženýrská geodéziFl při ČUV ČSVTS - společ-
nost geodézie a kartografie v Praze. V rámci ČSVTS vy-
stupoval nejen jako osvědčený funkcionář, ale i jako
obětav}" orgunizátor, lekto!', přednašeč a garant různých
odborných celostátních akcí, v poslední době pořádaných
hlavně pro vzdělávání odpovědných geodetů. Na tomto
poli vyoral brázdu velmi hlubokou.
Jeho odborný i osobní formát dokreslují také zahra-

niční styky, studijní pobyty a delegovaná účast na mezi-
národních akcích, jako např. na fotogrammetrickém kur-
su na ETH v Curychu [1948J, na Xl. kongresu FW v Ří-
mě (1965), studijní pobyty na MISI v Moskvě (1968), na
Vysokých školách technických v Lipsku (1965, 1966,
~973, 1978) a ve Stockholmu (1970), jako delegát ÚV
CSVTS na konferenci o využití laserové techniky v geo-
dézU v LodžI [1977], aj.
Za t~měř ctyřicetlletou úspěšnou činnost pedagogic-

kou, vcdeckou, puLlikační. přednáškovou a veřejnou do-
stalo se doc. Zemanovi řady ocenění, z nichž jmenujme
aspoľi Cestné uznání předsedy ÚSGK za dlouholetou prá-
ci pro rozvoj čs. geodézie [1968), stříbrnou medaili vě-
decké rady VUT v Brně (1969). Čestné uznání II. a 1.
stupni: se sti'íbrrrym a zlatým odznakem ÚR ČSVTS [1969
1970], čestné uznání Městské vojenské správy v Brně k~
30. výročí osvobozellí ČSSR Sovětskou arm:idou (1975)
a další.
Se zesnulým zasloužilým pracovníkem, za hojné účasti

jeho k':Jlegů,posluchačll a přátel rozloučili se dne 1. břez-
na 1986 v brněnském ~r"ematoriu zástupci pedagogické-
ho sboru VUT v Bmě a CUVČSVTS.

Čest jeho památce!

Dne 2,1. ledna 1986 zesnul náhle na odpočinku emer. pro-
fesor ing. et ing. Libor F a u s e k, bývalý vedaucí katedry
geodézie a fotogrammetrie a akademický funkcionář na
lesnické fakultě Vysoké škole zemědělské (VŠZ) v Brně.
Podák ze Žďáru nad Sázavou [29. 1. 1915) jako syn

poštovního zaměstnance maturoval na reálném gymnáziu
v Brne-Husovicích, po:om se stal posluchačem studia
zeměměřickEho inženýrství na ČVŠT v Brně, které pro
uzavi;ení vysokých škol mohl dokončit až v 1'. 1945. V tém-
že roce započal se studiem na VŠZ v Brně - obor lesního
inženýrství, které zakončil v roce 1950.
V roce 1945-1950 byl odborným asistentem u prof. Ti-

chého na ústavě geodézie a fotogrammetrie VŠZ v Brně,
kde získal bohaté zkušenosti teoretické i praktické, po-
třebné pro zvolenou pedagogickou dráhu.
Současně se věnoval veřejné činnosti politické. Již v r.

1945 po osvobození byl jedním ze zakladatehl za KSČ na
VŠZ, kde prošel řadou stranických funkcí jako člen vý-
boru, potom předseda za. V únoru 1948 byl na škole čle-
nem 1\VNF a předsedou kádrové komise. V kritických le-
tech 1968-1969 stál jednoznačně na pozicích marx-le-
ninizmu a v diskusích vystupoval proti porušování lenin-
sk~;ch principů. LINV města Brna byl organiZátorem akcí
"Z .
V r. 1951 po odchodu prof. Tichého na odpočinek byl

pověřen vedením geodfJtického ústavu a od roku 1953
ustanoven vedoucím katedl'y geodézie a fotogrammetrie.
V r. 1955 byl jmenován docentem nižší geodézie a r. 1962
profesorem pro tento výukový předmět. V letech 1957-
1970_ zastával třil.ráte funkci proděkana fakulty lesnické
a VSZ. a od roku 1970-1973 funkcí prorektora. Byl čle-
nem vědecké rady VŠZ a lesnické fakulty a členem ko-
mise pro obhajoby kandidátských a disertačních prací.
Na odpočinek odešel 1. 3 1980.
Prof. Fausek patří do řady výtečných a uznávaných

pedagogfi poválečného období s politickou uvědomělostí
a vysokou odborností. Tato se u něho projevovala zejmé-
na ve vydávání učebnic a učebních textů, dále v podávání
zlepšovacích a patentních návrhů, jakož i v ostatní publi-
kační činnosti, uplatňované v GaKO i v lesnických časo-
pisec:1.
Je jedním ze spoluautorů (Višňovský-Fuusek-Štei-

ner) celostátní učebnice "Geodézie", určené pro lesnic-
ké školy, vydané v r. 1967, dále autorem skript z nižší
geodézie a 6 dílů pomůcek pro geodetické semináře.
K patentnímu a řešitelskému řízení předložil 9 prací

týkajících se nových konstrukcí úhloměrných hranolfi,
dálkoměrných základen při optickém měření délek, no-
vého způsobu tachymetrie po vrstevnicích, návrhu na
nový zpfisob orienlace se zaměřením na Slunce při prfi-
chodu poledníkem, jakož i návrhu na nové konstrukce
teodolitu. Z nich návrh na konstrukci dvojitého hranolu
k vytyčování oblouků byl patentován, a návrh na orien-
taci se z~mtjřením na Slunce v zalesněném terénu byl
v r. 1958 USGK oměněn první c:enou za vyřešení tematic-
kého úkolu.
Z vědecko publikační činnosti (celkem 10 titulfi) jeho

významnější práce se týkají hranolového zaměrného za-
řízení, určeni excentricity alhidády při tachymetrii, vý-
počtů vzdáleností z paralaktického úhlu bez použíti ta-
bulek, aj. Jeho snahy a výzkumy měly vždy praktický a
inovačni charakter.
V zesnulém profesoru Fauskovi odešel významný pe-

dagogický, vědecký a veřejný pracovník budovatelského
poválečného období, který se zasloužil o výchovu mla-
dých lesnických odborníků, k nimž projevoval vždy vztah.
Jeho mnohostranná čínnost byla v r. 1972 oceněna titulem
"Zasloužilý učitel", jeho veřejná angažovanost, zejména
v akcích "Z", byla NV města Brna ohodnocena řadou
čestnych uznání.
Se zesnulým zasloužJlým profesorem a funkcionářem

se rozloučili zástupci akademické obce VŠZ za účasti
počelné lesnickÉ a geodetické veřejnosti dne 6. 2. 1986
v brněnském krematoriu.
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při výstavbě pražského metra

Soutěž GEOFOTO '85
Autor: Ing. Jan Koubek, ČUGK



~

~

Iz
E·'I:'
>-
~:::D•••••
I••••••••••::;

.•••I···.··.·········.··i
•• •• ••

:I:
&I
•••••••

I
III~.... , ....
I""""!!

PŘEHLED ASIRONOMIE
Knfikq ~ZtxlmUje s\lývolem.astroF1en.,rle,se' su;ukturou
vesmf"u,seslunečnf soustOiVOU~se~Iuneem.a 'jehO'vlivy
naZenii, ..zobý'ló se zóklady ostrofyzikyouvOdf pcnnot·
kyo mezihvězdnélátce, o notf galóxU,.ochemfGkémslo-
žen(a vv\'9ii h.vězd.lnformuleo > prQCOVnfchmet~óch
astl"Onomie~>seznornUjese$()UČosnfrni n6%oryno vznik o
'yývol~,'~flIéIěl)fsoust~()SmiCkfcll objéktú.

"~-'o. ,.,,;
.:":"'-'

... ,~

,.~.;""':;,',; .."',/
~{)

,~~~
. 409ijti:.6&,Jbh~zkO, 68 schémot. 33 map, 88ť8bulék;
Vóz. '46K'Cls

,klltIE8RACE
~~::;)If;~>:;,";:

Zabývó se otázkami optim61ntho int~Gnt rozsMffch
,průmys lových ••l<OJttpfexO ••Q .1enób~inn6ňc'l~f. Vflm6
sl .·př~devšflYlčeskos~venských<pt6in~",b; ~ocf,
Z6to\léňv~'OblaflňUje.rotciftY~%ikOn~~i pro-

'. Ust!Ck6m",,,,6mvslu<41·.~~tl$:
.~·",4-.·~· .' '. ".r mys U. "ť . '.'.• .

Pr~vf\f.k6mptltmy~lovýph ·po<Iri~lt~;~t.tpodni~()yfch or-
gánA,ptooovnfkOm .ÚStfedn.éh·~~~.'JtUdOjfcbnikOI
ek<momlckéhoq technjckého~~:

..:.;..

_ .j ...dl> ..·.· .. 3'::'·' '. '. '. :>,ď ..._ .. " ". ... __
Zde odStftblÍote li' p6Jtefe·na adresu' mtřt~'.:: :§lil1*fel8tYS .'.~ :~;. ~~ 'od4Meld,' .

, Spálent 51, 113OZPraha 1

...... v9t. Hlad: Pl'ebled uUo.om"

...... vtt. Hole&tk: PrA""'OY6 ••••••••


	86_60001.pdf
	86_60002.pdf
	86_60003.pdf
	86_60004.pdf
	86_60005.pdf
	86_60006.pdf
	86_60007.pdf
	86_60008.pdf
	86_60009.pdf
	86_60010.pdf
	86_60011.pdf
	86_60012.pdf
	86_60013.pdf
	86_60014.pdf
	86_60015.pdf
	86_60016.pdf
	86_60017.pdf
	86_60018.pdf
	86_60019.pdf
	86_60020.pdf
	86_60021.pdf
	86_60022.pdf
	86_60023.pdf
	86_60024.pdf
	86_60025.pdf
	86_60026.pdf
	86_60027.pdf
	86_60028.pdf
	86_60029.pdf
	86_60030.pdf
	86_60031.pdf
	86_60032.pdf
	86_60033.pdf
	86_60034.pdf
	86_60035.pdf



