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PRAVDA, J.
Vzorka V teóri! a praxi tvorby máp
Geodetický a kartografický obzor, 26, 1980, Č. 8,
s. 187--192, 10 obr., lIt. 5
Predstava rozdeleni,a kartografie na topograflckú a tema-
tickú. Pre potreby tematickej kartogI'afie sa venuje pozor-
nosl znázorňovaniu funkcie a kvality obsahu ,areálov po-
mocou usporiadanej množiny znakov na ploche, ti. pomo-
cou vzorky. Ilustruje sa návrh konštrukčného riešenia
budovania a využlvania k'artografických vzoriek.

528.8:528.22+528.27
KLOKOČNiK, J.
pflnos družlcové a1tlmetrle k určeni tvaru li gravitačního
pole Země
Geodetický a kartografický obzor, 26, 1980, Č. 8,
s. 193-199, 3 obr., lit. 20
Princip metody založené na měření výšky družíce nad moř-
skou hladinou, blízkou geoidu. Techmcké základy, dosa-
žitelná přesnost, výchozí myšlenky odvození vzorců, ně-
které dosaVladni výsledky, výhledy použiti metody a mož-
nosti geofyzikálních a oceánografických interpretacI vý-
sledků.

528:656.1.003
KARNOLD, J. - HLUBUČEK, J.
Plnlme své povinnosti v investiční výstavbě?
Geodetický a kartografický obzor, 26, 1980, Č. 8,
s. 200-202
Praktické zkušenosti v územn,m orgánu geodézie a karto-
grafie a dodržování právních předpisů v investiční výstav-
bě. Přehled právních předpisů, specifikace jejich neplnění
a zdrOje a příčiny závad z toho vznikajících. Analýza si-
tuace ve Středočeském kraji a v hlavním městě Praze a
opatření k nápravě.

528.489
HERDA, M.
K metodice optického vytyčov ání svisllc
Geodetický a kartografický obzor, 26, 1980, Č. 6,
s. 202-204, 1 obr., lit. 7
Článek popisuje metody podrobného vytyĎování výškových
panelových staveb pomocí přenesení svislic do montážních
podlalí optickými provažovači. Vyzdvihuje přitom výhodu
nuceného dostředění pro návaznost provažovače na teodo-
lit při metodě polární nebo kombinované s průsečlkovou.
Zmiiiuje se o nadirovém provažovačí QNL vyvinutém k to-
mu účelu v NDR ,a uvádí vlastní pomůcku chráněnou pa-
tentově.

528.9:912.43
llPAB)lA, H.
Oópase~ B TeopHH H npaKTHKC COSllaHHJI ltllp-r

feo.lle3H'ICCKHH H KapTOrpaepH'IeCKHH o6sop, 26, 1980,
No 8, CTp. 187-192, 10 pHC., JIHT. 15
llpellCTaBJIeHHe o paS.lleJIeH!HH KapTorpaepHK Ha TOnorpa-

epH'ICCKYIO 11 TeMaTH'IeCKYIO. }lJlJl HYlK.ll TeMaT:II'ICCKOH

KapTOrpaepHli Y.lleJlJlCTCJI BHHMaHHe npe.llCTaBJIClmIO epyHK-

~RH 11 Ka'lCCTBa CO.llepJKaHKJI OrpaHK'IeHHblX nJIo~alleií

C KcnOJlbSOBaHHeM ynopJl.llO'leHlHoro MHOlKCCTBa SHlIKOB

Ha nJIO~a.llH, T. e. C nOMO~blO 06pas~. RJIIOCT~HJI

npoeKTa KOHCTpYK~HOHHoro pellICHHJI COSllaHHJI 11 npH-

MeHeHHJI lCapT<>rpaepH'IeCKHX o6paS~OB.

528.8:528.22+528.27
KJIOKOqHRK, :ft
BKJIall CnyTHKKOBOH aJIbTKMCTpKK B OnpelleJIeHHe 'Kry-

pbl K rpaBKTa~KOHHoro nOJlJl 3eMJIK

feOlleSH'ICCKHH 'H KapTorpaepH'ICCJrull 06sop, 26, 1980,
No 8, CTp. 193-199, 3 pHC., JIHT. 20
llpH~Hn MeTOJ{a OCHOBaHHoro Ha HSMepeH'H'H BblCOTbl

cnYTHHKa Hall ypOBHeM MOpJI, DJlHSKOM K reoHJJ:Y. Tex:HH-

'ICCKHe OCHOBbt, J{OCTHlKUMaJl TO'lHOCTb, !RCXOJtHble lIJJ:eu,

BblllOll cf>opMYJI, HeKOTOpbte HblHellIHHe pesy JIbTaTbl, nep-

cneKTHBbl npHMeHeHHJl MCTOlla li B03MOlKHOCTH reoepKSH-

'IecKHX K OKeaHorpaepH'ICCKHX KHTepnpCTa~H pe3YJIbTa-

TOB.

528.656.1.003
KAPHOJIl>,U, fr. - f JIYByqEK, fr.
BblnOJlHJleM-JIU Mbl CBOIl: OOJlSaHHOCTK B KanHTaJIbHOM

CTpoKTeJIbCTBe?

feo.lle3H'ICCKHH H lCapTOrpaepH'ICCKHH 0630p, 26, 1980,
No 8, CTp. 200-202
OnblT npH06pe-reHHbIH TeppUTOpHaJIbHblM OpraKOM reo-

.lle3H'H H KapTorpa4JaH Ha np<IiKTHKe li ooDJIIO.lleHHe npa-

BOBblX npe.II.TIWCaHHH B KanHTaJIbHOM CTpOUTeJIDeTBe. 06-

30p npaBOBblX npellnKcaHHH, cne~HepHKa~HJI !RX HB'Bbl-

nOJIHeHHJI, 1«:TOIlIHHKH 'K npH'lUHbl HellOCTaTKOB nOll'BJlJl-

IO~KXCJl B OHJIY SToro. AHaJlH3 nOJIOlKeHHJI B CpeJ\He-

'IeIlICKOH 06JIaCTu H B CTOJlH~e TIpara. MeporrpH1ITHJl

J{JlJl YJIY'IllIeHHJl.

528.489
XEP,UA, M.
K MCTOJJ:KKepasDblBKK OTBeCHblX JIHHHH

feoJ{eSK'ICCKKH K KapTorpaepH'IecKHH 06sop, 26, 1980,
No 8, CTp. 202-204, 1 pHC., JIHT 7
OnKCaHHe MCTOlla nOJ{po6HOH pa3DblBKH BblOOTHb!X na-

HeJIbHblX SllaHHH c nOMO~blO nepeHoca OTBCCHblX JlHHKH

B MOHTalKHble 3TalKH C HCnOJIb30BaKHeM OIITH'ICCKKX npo-

BCCHblX npHcnoc06JlCHHH. TIpu 3TOM nOll'lepKHBaCTCJI

npeHMY~ecTBO BblHYlK.lleHHOll ~eHTPHpoBKH J{JIJI npKBJlS-

KH npoBCCHoro npHcnoc06JIeHHJI K TCOJ{OJIHTy npK npH-

MeHeHHU MeTOJJ:a nOJIJIpHOrO HJIH lCOMDHHHpoBaHHoro

C TO'lKaMH nepCCe'lCH'HH. ,UaeTCJl UH<f>oPMa~HJI o HallHp-

HOM npoBCCHOM npHcnoco6JleHKH QNL pa3paÓOTaKHOM

J{JlJl 3TOH ~eJlU B r,Up a TaKlKe o cODCTBeHHOM npHcno-

c06JlCHKH OXpaHeHHOM naTeHTOM.

528.9:912.43
PRAVDA, I-
Der Flachenmuster in Theorie und Praxis beí der Karten.
herrstellung
Geodetícký a kartogr1afícký obzor, 26, 1900, Nr. 8, Seile
187-192, 10 Abb., Lít. 5
Vorstellung der Kartogr,aph;eeinteílung in top'ographische
und thematische Kartographíe. Ful' Bedarf der thematischen
Kartographie wird die AuImerks,amkeit der Funktion- und
Inha1tsqualWitdarstellung der Areale mil Hilfe der angeord-
neten zelchenmengeauf der FIache d.Lm;,t Hllfe des FW·
chemusters gewidmet. Eín Entwurf fur die Konstruktions-
Iiisung der zusammenstellung und Ausnutzung der karto-
gr,aphischen Fldchenmuster wird beschrieben.

193-199, 3 Abb., Lit 20
KLOKOČNíK, J.
Beltrag der Satelllteualtimetrle zur Form unli Gravltations-
feldbestlmmung der Erde
Geodetický a kartografický obzor, 26, 1980, Nr. 8, Seile
193-199, 3 Abb., Lit. 20
Prinzip de,r Methode, die auf der Satellitellhohenmessung
uber die dem Geoid llahen SeesplegelWi.che aufgebaut 1st.
Technische Grundlage, erreichbare Genauigkeit, Anfangs-
gedanken der Formelnableítullg, einige bisherlge Ergebnisse,
Aussíchten der Anwendung der Methode und Mog1ichkeiten
der Ergehnisseninterpretation in Geophysik und Ozeano-
graphie.



528:656.1.003
KARNOLD, J., HLUBUČEK, J.
FiiHen wir unsere Pfllcht lm Investltlonsaufbau?
Geodetický a kartografický obzor, 26, 198U, Nr. tl,
SeJte 200-202
Praklische Erfahrungen des regionalen Organs der Geo-
dasie und Kartographie und Einhaltung der Rechtsvor-
schriften im Investitionsaufbau. iibersicht der Rechtsvor-
schriften, Spezifizierung ihrer Nichtfilllung und Quellen
sowie Ursachen der c>araus folgenden Slorungen. Analy-
se der Situation im Mittelb6hmlschen Kreis und in der
Haupstadt Frag und V:>rkehrungen ZUl' Verbesserung die-
sel' Lage.

528.489
HERDA, M.
Zur Methodik der optlschen Lotabsleckung
Geodetický a kartogrMický obzor, 26, 1980, Nr. 8, Seite
202-;;Q4, 1 Abb., LIt 7
lm Beitrag werden die Methoden der Detailabsteckung der
Grossplattenhochbauten durch Lotubertragung aul Monta-
gehorizonten mil Hilfe des optischen Lotes beschrieben.
Vorteile der Zwangszentrierung aul Anbindung des op ti-
schen Lotes mit dem Theodoht beim Polar- oder Polar-
llnienschnittverfahren. Informationen uber Qllecksilberna-
dirlot, das zu diesem Zwecke in der DDR konstruiert wur-
de, und iiber e,igenes patentierten Hilfsmitel.

528.9:912.43
PRAVDA, J.
Pattern ln the Theory and Practice of Map Productlon
Geodetický a kartogt"lafický obzor, 26, 1980, No. 8,
pp. 187-192, 10 fig., 5 ref.
c~nception of dividing c,artography in the topographic
and thematic one. For neetis of the thematic cartogl aphy
an ,attention is devoted to representating the function
and quality of the contents of areas by me,ans ,of ar-
r,anged set of characteristics on a surface, i. e. by means
of patlerns. Design of constructional s:>lving the build-
ing and utilizing cartog,raphic p,atterns.

528.8:528.22+ 528.27
KLOKOČNIK, J.
Contribution of Satellite Altimetry to thc Determination of
Earth's shape and Gravltation Fleld
Geodetický a k,artografický obzor, 26, 1980, No. 6,
pp. 193-199, 3 fig., 20 ref.
Principle of a method, based on measuring the satellite's
height above sea level close to the geoid. Technical base",
the accuracy achievable, initial ideas, deriving f~rmulae,
some hitherto results, prospects of utillzation of the
method, and possibillties of goophysical and oceanogr,aphic
interpretation of results.

528:656.1.003
KARNOLD, J.
Do we Fulfill
Geodetický a
pp. 200-202
Experience of the territorlal authority of geodesy ,and
cartogr,aphy and legal instrllctions in capital construction.
Review of legal instructions, specification of their non-
·fulfilment, and sources and re,asons af consequent ir-
regularities. Analysis of' sitllation in the Province of
Central Bohemia and the Capltal Pr,ague, and taking
measures for improvement.

HLUBUČEK, J.
Dur Duties in CapUal Construction?
kartografický obzor, 26, 1960. No. 8,

528.489
HERDA, M.
011 the Methodology of Oplical Settlng Out Verlicals
Geodetický a kartografický obzor, 26, 1980, No. 8,
pp. 202-204, 1 fig., 7 rcf.
The 'article deals with methods of the detailed setting
out panel tower bllildings by meiLlS of transferring verti-
Gals on assembling floors by help otoptloal plummets.
The advanlage of the forced centering is emphasized be-
cause of linking lip the plummet with ,a theodolite when
measuring by polar, combined, and intersection methods.
The QNL nadir plummet developed for that purpose in
the GDR and the author's own [Jatented 'air are mentioned.

528.9:912.43
PRAVDA, J.
La formule dans la théorie et la pratique de I'élaboration
des cartes
Geodetický a k,artografický obzor, 26, 1980, No. 8,
pages 187-192, 10 illustrations, 5 bibIiographie3
Représentation de la division cartographiques en dellx
parties topographique et thématique. Pour la besoins de la
oartographie thématique on prend attention a la repré-
sentation de la fonction et de la quaIité du comenu des
espaces ,au moyen d'ensembles de symboles sur la sur'
faca c'est fr dire a l'aide d'ul1e formule. On dosumente le
projet de solution constructive de l"édificútion et exploita-
tion des formules cartog-r'aphiques.

528.8:528.22+528.27
KLOKOČNíK, J.
Apport de l'altlmétrie satellltaire a la détermination de
la forme et du champ de gravilation de la Terre
Geodetický a kartogr,afický obzor, 26, 1980, No. 8,
pagoo 193-199, 3 illustrations, 20 bibliographies
Principe de la méthode fondée sur le levé de la nauteur
du satellite ,all-dessus du niveau de la mel', proche du
géolde. Bases tochniques" précision accessible, pensées
lnltiales de La dérivation des formules, Gertains résultats
atteints jusqu'a ce Jour, [Jerspectives de l'emploi dB la
méthode et possibililés d'interprél,ation des resultatsgéo-
physiques et océanogr,aphiques.

528:656.1.003
KARNOLO, J. HLUBUČEK, J.
AccOlnplissons-nous nos obligations envers l'investisse-
ment?
Ge~detický a kartografický obzor, 26, 1980, No. 8,
pages 200-202
Expériences pratiques réalisées [Jar l'organe territoriel
de géodésie et cartographie et obscrvalion des prescrip-
tions juridiques dans la branche de l'investissemenL
Aper~u des prescriptions juridiques, spécification de non
accomplissement, sources et causes des inconvénients qui
en res&ortent. Analyse de la siluation dans le Dép.artemGnt
de la Boheme Centrale et dans la capitale. Mesures de
rét-ablissement.

528.489
HERDA, M.
Oe la méthode de jalonnement optique des vertlcales
Geodetický a kartogt"lafický obzor, 26, 1980, No. 8,
pages 202-204, 1 illustrations, 7 bibliographies
L'arlicle tr,aite les méthodes de jalonnement détaillé des
hautes constrllclions a p,anne,aux par la tral1smission des
verticales <lans les étages montés par centrage optique.
II accentue en meme temps l'av,antage du Gentrage forcé
PQur le renouement ,au théodoIite lo"s de l'emploi de la
méthode p,01aire ou combinée ,avec la méthode d'inter-
section. II touche également le centr,age li nadir QNI.
développé a cet elfet en République Démocratique Alle-
mande et introduit son propre instrument breveté.



Geodetický a kartografioký obzor
ročník 26/68,· číslo 8/1980 187

V poslednom období sa v kartografii začal zhromažďo-
vať výrazný teoretický potenciál, ktorý túto "starú"
praktickú disciplínu zaraďuje medzi vedné disciplíny.
Kartografia sa rozčlenila na dve časti: na topogra.
fickú a tématickú. Úlohou topografickej kartografie bolo
a ostáva i naďalej znázorňovanie zemského (topogra-
fického) povrchu. Úlohou tematickej kartografie ktorá
sa od topografickej začala diferencovať už dávnejšie,ale
výraznejšie až v tomto storočí, sa stala kartografická
interpretácia netopografických javov. Predmet karto-
grafie sa vo všeobecnosti rozšíril nielen čo do šírky (zo
zemského povrchu i na povrchy iných kozmických
telies), ale i čodo hfbky-na podpovrchové (napr. geo-
logické), nadpovrchové (napr. atmosferické) i na tzv.
"nadstavbové" (socioekonomické) javy. Mapy vo vše-
obecnosti prestali byť doménou len konkrétnych, viditel-
ných, a teda fyzikálne jestvujúcich javov, ale vďaka
ich logickej (nielen metrickej) podstate začalo sa na
nich vyjadrovať, interpretovať priestorové rozloženie
a charakteristiky obrovského množstva nekonkrét-
nych, abstraktných javov. Mapový sposob vyjadro-
vania (kartografický jazyk) používa teraz vefa prak-
tických a vedných disciplín, čím sa oproti minulosti
nepomerne zvýšila spoločenská potreba kartografie.

Mapové vyjadrovanie-vyobrazovanie abstraktných
javov vnieslo do kartografie niekofko závažných
inovácií. Jedným zo závažných problémov bolo i to,
že tematická kartografia nemohla vystačiť s topo-
grafickými sposobmi znázorňovania, ale musela hfadať
nové prístupy. Postupne si vyvinula niekolko svoj-
bytných vyjadrovacích - interpretačných sposobov,
metód, ako napr. bodová metóda, sposob čiar po-
hybu, kartogram, kartodiagram a pod.

Mnohí kartografi boli rozvojom tematickej karto-
grafie zaskočení. Nenamietali síce, že tematickú
kartografiu možno považovať za súčasť všeobecnej
kartografie, ale namietali, aby také sposoby, ako
sú napr. kartogram, kartodiagram, alebo niektoré
izočiarové (izopletové) mapy boli považované za
mapy v plnom zmysle tohoto slova. Nepostrehli, že
zdanlivé ústupky od geometrickej presnosti lokalizácie
a vzťahu k topografickému podkladu sú vyvážené
logickou exaktnosťou tzv. "odborného obsahu". Úloha
kartografa už nespočívala v grafickom znázorňovaní
vonkajších, fyziognomických príznakov javov a objek-
tov pri súčasnej ich topografickej lokalizácii, ale vo
vyššej forme kartografického znázorňovania - v kar-
tografickej interpretácii tak vonkajších a vnútorných
charakteristík roznych javov, objektov, stavov a pro-
cesov, ako aj v ich súčasnom vyjadrení priestorových
pomerov. A to boli a sú podstatné zmeny v požiadav-
kách na funkciu kartografa v procese tvorby tema,
tickej mapy.

Ing. Ján Pravda, CSc.,
Geografický ústav SAV, Bratislava

Preto sa v sucasnom období nielen vo svete, ale
aj u nás čoraz očividnejšie pociťuje zvýšená spolo-
česnká potreba katografov-interprétov. Vďaka prud-
kému rozvoj u vedy a techniky dochádza i v karto-
grafii k rozdeleniu podielu tvorby topografických
a tematických máp: tvorba topografických máp pre-
chádza na geodeticko-fotogrametrické pracoviská a
naproti tomu tvorba tematických máp sa rozširuje
zo dňa na deň. Kartografi-praktici k tejto zmene pri-
stupujú rozne: jedni si zaklad~ú na svojom skúse-
nostnom (v podstate topografickom) prístupe, iní
zasa zveličujú princíp konvencie v kartografii a
vobec nie je pre nich "problémom" vyjadrenie akého-
kolvek tematického obsahu na mape. Avšak ani jedni,
ani druhí nedosahujú potrebný úspech. Existujúci
stav možno riešiť jedine hlbšou a náročnejšou prípra-
vou kartografov.

V tomto smere sa pochvalne možno zmieniť o Sta-
vebnej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej
v Bratislave (SVŠT), kde z iniciatívy Katedry mapo-
vania a pozemkových úprav sa od r. 1978 v rámci
rozšíreného a novokoncipovaného predmetu "Karto-
grafická tvorba a reprodukcia" [3] vyučuje aj proble-
matika metód kartografickej interpretácie. Podobne
z iniciatívy Katedry fyzickej geografie Prírodovedec-
kej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave sa
vyučuje od r. 1979 nový predmet "Dejiny kartografie
a kartológia", v ktorom sú zaradené i širšie teoretické
problémy kartografie. Aj na iných analogických
vysokých školách v ČSSR sa predmet vyučovanej
kartografie podstatnejšie prehíbil a preorientoval
(na stredných školách, žiaf, ešte nie). Aj keď plody
tejto vyučby možno očakávať až s odstupom času,
predsa je jasné, že ide o perspektívny prístup, než
je "spoliehanie sa na vlastné sily" praktikovo

Jedným z vážnych problémov kartografickej in-
terpretácie, ktorému sa doteraz venovalo príliš málo
pozornosti (ešte menej než napr. vyjadrovacím mož-
nostiam farby) je problém kartografickej vzorky.
V praxi sa vzorka, vzorkové rastre často nazývajú
nesprávne ako "štruktúra", "štruktúrne" ba dokonca
"štrukturálne rastre".

Pod vzorkou vo všeobecnosti rozumieme "sposob
usporiadania ozdobných obraz cov alebo vzorov na
tkanine, stene a pod." [5].

V kartografickom vyjadrovacom procese pod vzor-
kou (anglicky "pattern", nemecky "muster", fran-
cúzsky "dessin") rozumieme každé viacnásobné (opa-
kované) rozmiestnenie tých istých alebo striedavo
iných grafických prvkov v areáli, vo vymedzenej
ploche mapy za účelom prisúdenia tomuto areálu
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Obr. 1. Príklad použitia vzorky na rozlišovanie kvalít
na tematickej mape. Súčasne príklad výhodnosti použitia

asociatívnych vzoriek, na rozdiel od obr. 3

určitého významu (obr. 1). Ako nositer významu
má teda vzorka na mape v prvom rade kvalitatívnu
úlohu. Druhotne ju možno využiť i na ilustráciu-in-
terpretáciu niektorých kvalitatívnych stavov (hustoty,
úrovne delimitácie, stupňa rozptýlenia ap.).
podra J. Bertina [2] je vzorka jednou zo 6. základ-

ných vlastností "škvrny" - grafického prvku -
popri tvare, verkosti, farbe, orientácii a hodnote
svetlosti. Oh. Board [1] rozlišuje len 4 základné
vyjadrovacie prostriedky: tvar, verkosť, farbu a vzorku
(hodnotu svetlosti považuje za jednu z charakteristík
farby a orientáciu za vlastnosť tvaru a vzorky),
no u vzorky rozlišuje 3 základné charakteristiky:
orientáciu ("orientation"), usporiadanie ("arrange-
ment") a spósob vzájomného spojenia ("texture").
No vzorka v kartografii je overa zložitejší a zaují-

mavejší vyjadrovací prostriedok, než sa usudzovalo
doteraz.

Výskum možnosti uplatnenia kartografickej vzorky

Na základe grafematicko-morfematickej teárie karto-
grafického jazyka [4], princíp ktorej je ilustrovaný
na obr. 2, možno tvrdiť, že každá kartografická
vzorka je vlastne grafická zloženina (syntagma,
kartosyntagma), ktorá sa skladá z morfém (karto-
morfém) a grafém (kartografém), pričom základom
každej grafémy je grafický (grafematický) motív
a grafematický priestor. Z hradiska semiologického
a lingvistického syntagma sa považuje za znak a teda
možno tvrdiť, že kartografická vzorka je plnohodnotný
znak, ktorý rozprestiera svoj implantovaný význam
na celý areál, v ktorom sa nachádza. podra toho
ako sa vzorke implantuje jej význam, rozlišujeme
dva hlavné spósoby implantácie:
a) implantáciu konvenčnú,
b) implantáciu asociatívnu.
Konvenčná implantácia neprihliada k žiadnym

vnútorným ani vonkajším asociáciám znaku a jeho
významu. Používa sa hlavne vtedy, ak treba karto-
graficky interpretovať významy, pre ktoré nemožno

nájsť žiadnu graficky vyjadriternú fyzikálnu asociáciu,
napr. pre "trvanie", "modul", "koreláciu" ap.
Ak však pre význam, ktorý máme interpretovať

na mape pomocou vzorky existuje určitá asociácia,
ktorú možno vyjadriť alebo aspoň naznačiť i graficky,
potom treba použiť takúto vzorku, aby vďaka práve
tejto asociácii mohol percipient-čitater rahšie pochopiť
daný význam. Asociatívna vzorka umožňuje oproti
rýdzo konvenčnej rahšie a istejšie pochopenie významu,
ktorý reprenzentuje a najma jeho pozične lepšie
umiestnenie v krátkodobej pamati za účelom opero-
vania ním pri práci s mapou (s jej obsahom).
Ako ukázali výskumy vnímania znakov (so štu-

dentami III. ročníkov 8VŠT v uplynulých dvoch
rokoch), najrahšie sa zapamatajú akékorvek, teda
aj konvečné znaky, farby, vzorky - ak ich nie je
viac ak03-5. 80 zvačšovaním počtu znakov (farieb,
vzoriek) schopnosť zapamatať si ich klesá počas
práce s mapou najprv pomaly, ale po 10 znakoch
sa znižuje rapídne v prvej minúte vnímania, percep-
cie (t.j. takého vnímania, pri ktorom sa operuje
s významom znaku - ešte bez hlbšieho chápania),
v druhej a tretej minúte ostáva približne na rovnakej
úrovni, no po tretej minúte stúpa - ale len ak počet
znakov neprevyšuje 15-18. Pri vyššom počte znakov
je treba neustále používať legendu, kontrolovať sa
ňou. Avšak taká práca s mapou, pri ktorej treba
neustále kontrolovať významy znakov pomocou le-
gendy už po 6. minútach začína byť namáhavou,
pozornosť klesá a mapa odpudzuje.
No používanie asociatívnych znak ov (vzoriek, ba

do určitej miery i farieb) zásadne urahčuje a zrýchruje
prácu s mapou: v prvej minúte sa dobre pracuje

./ \
grafematický

~priestor

~grafematický
motív

Obr. 2. Princíp grafematicko-morfematickej teórie karto-
grafickej vzorky (i kartografického jazyka)
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Obr. 3. Nevhodné použitie vzorky na rozlíšenie rtJznych
kvalít na tematickej mape len pomocou jej orientácie,

prípadne hU8toty, kolmého naklmlania ap.

so znakmi a ich významami aj keď ich je 9-10 (t. j.
účinnosť takýchto znakov je 2-3 razy vyššia ako
konvenčných), v druhej a tretej minúte tiež poklesla,
ale v štvrtej a piatej minúte stúpla i pri počte 18 zna·
kov (stúpanie účinnosti sa prejavilo v menšom počte
korekcií a kontroly s legendou).

Názorné potvrdenie úlohy asociatívnosti nájdeme
aj v značkovom kfúči topografických (alebo základ-
ných) máp. Pri overovaní si významu znakov (po
zakrytí slovného znenia) najistejšie sa identifikovali
také znaky ako les, most, železnica ap., t.j. znaky
s najvačšou možnou pre danú mapu asociatívnosťou.
Nie je zriedkavosťou fakt, že i priemerne vzdelaný
človek má v dlhodobej pamati niekofko desiatok
znak ov z topografických máp. Taktiež nie je zriedka-
vosťou, že odborník-topograf si aj pri nestálej práci
s mapou uchováva v dlhodobej pamati 100-150
znakov a vkrátkodobej - všetky (ca 300)1 Nebolo
by to možné, keby znaky boli rýdzo konvenčné, bez
asociatívnosti!

Tieto fakty len potvrdzujú, že aj tematické mapy
si vyžadujú maximálne možné využitie asociatívnosti
vo vzťahu ZNAK a jeho VÝZNAM. Z obr. 1 aj pri
minimálnych znalostiach o povrchu juhozápadného
Slovenska možeme čítať, že napr. bodkovaná vzorka
asociuje s pieskovými sedimentami Dunaja a jeho
hlavných prítokov, vlnovkový motív asociuje so
zvlnenou pahorkatinou a motív zvislých čiarok zasa
napomína lesy... Ak to aj percipient mapy nevie,
po zoznámení sa s legendou si ovefa fahšie zapamatá
spomenuté asociácie - najma ak ich je 15-20 na
celom území Slovenska - ako napr. z tak násilnej
konvencie (žiaf vefmi bežnej v našich odborných
časopisoch) ako je to iIustrované na obr. 3.

Na základe zovšeobecnení získaných po hlbšom
štúdiu konštrukcií kartografickej vzorky, ako jedného
z druhu znakov, určených predovšetkým na vyjadro-
vanie kvalitatívnych stránok roznych javov na mapách
možno konštatovať, že jej definujúcimi vlastnosťami
sú:

A. grafický (grafematický) motív (obr. 4), ktorý vzor-
ku definuje:

- tvarom - obr. 4a,

- vefkosťou - obr. 4b,

- orientáciou - obr. 4c,

- hodnotou svetlosti (u čierno-bielych intenzi-
tou) - obr. 4d,

- farbou a jej charakteristikami (tónom, sýtosťou,
jasom),

- hrúbkou, šírkou, t.j. druhou (plošnou) dimen-
ziou - obr. 4e,

- sposobom opakovatefnosti (pravidelnou, ne.
pravidelnou) - obr. 4f,

- početnosťou v grafematickom priestore
napr. obr. 6a2,

- jednorodosťou, roznorodosťou - napr. vačším
počtom roznych motívov v jednom grafema-
tickom priestore - obr. 6a3

- a ďalšími vlastnosťami.
B. grafematický priestor (obr. 5), ktorý vzorku defi-

nuje:

- tvarom - obr. 5a2,

- vefkosťou - obr. 5b,

- kombináciou s farbou a pod.

x x x x__ xxxx
rxn xxxxL2S1-- xxxx--xxxx

x x x x
OJ,- I'1-

. --
ITl -- ILJJ=: -----

/ / / /- ////I7n ////
LLl- ////

-////
/ / / /

D -----------
Obr. 4. Definujúce vla8tno8ti grafického motívu vzorky:
a - tvar, b - Velk08ť (dtžka, určujúci rozmer), C -

orientácia, d - hodnota 8vetlo8ti (Sýt08ť, intenzita),
e - hrúbka (šírka, druhá dimenzia), f - 8p(J8ob

opakovatelnosti (nepravidelný)
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Obr. 5. Definujúce vlastnosti grafematického priestoru
vzorky: a - tvar, b - velkosf

c. usporiadanie (sposob opakovania, vzájomného strie-
dania) -obr. 6:
- grafického motívu v graféme - obr. 6a:

- pri nezmenenej početnosti - obr. 6a1,
- pri zmene početnosti - obr. 6a2,

- pri zmene druhovo sti (striedaní roznych mo-
tívov) - obr. 6a3,

- grafém - obr. 6b,
-lÍlorfém - obr. 6c.
Z uvedeného možno usúdiť, že najvačšie možnosti

na kartografické vyjadrovanie roznych druhov vý-
znamov poskytuje rozmanitost tvarov kartogra-
fických motívov a najviičšie možnosti na vyjadrovanie
vzťahov významov sú skryté v sposoboch usporia-
dania.

Tieto možnosti kartografickej vzorky sú natolko
potenciálne a významné, že umožňujú podstatné
znižovanie počtu základných farieb (velký počet
ktorých je dost obvyklý - aspoň v ČSSR určite)
pri klasickom spracovaní tematických máp.

Počet farieb býva pri spracovaní tematických máp
často limitujúcim ukazovatelom a nezriedka vzniká
stav, pri ktorom sa konštatuje, že mapa už "neznesie"
viac požiadaviek na vyjadrovanie farebnými od.
tieňmi. Vzorka na mape nielen že může nahradzovať
farby, ale v prípade potreby sa s nimi dobre kom-
binuje - či už na ich podklade, alebo vďaka vlastnej
farebnosti. Bez využívania výhodných vlastností
kartografickej vzorky by nebolo možné kartografické
spracovanie takých náročných typizačno-kvalifikač.
ných tematických máp, akou je napr. mapa.

Typy reliéfu v národno-regionálnom Atlase SSIt
(autori: E. Mazúr a M. Lukniš), ktorá vyžaduje
"naloženie" na seba dvoch klasifikácií: 23 druhov
morfoštruktúr v kombinácii s 18 druhmi morfo-
skulptúr.

Niekofko technicko-technologických aspektov využitia
kartograftckej vzorky

Na to, aby sa na mapách mohli objavovať karto-
grafické vzorky, každé kartoreprodukčné pracovisko-
a tým viac špecializovaný kartografický podnik -
býva vybavený vzorkovými (nesprávne "štruktúr-
nymi") rastrami. Takýto raster (pre každú individuál-
nu vzorku) aby mohol slúžiť na spracovanie máp
rozneho formátu, býva samotný velkého formátu
a patrí k dosť drahým a technicky náročným karto-
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Obr. 6. Definujúce vlastnosti spOsobu usporiadania
vzorky: a - grafického motívu v graféme: a1 - pri
nezmenenej početnosti, a2 - pri zmene početnosti,
a3 - pri zmene druhovosti (pri striedaní rtJznych
motívov), b - pri zmene usporiadania grafém, c -

- pri zmene usporiadania morfém
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Obr. 7. Základné druhy vzoriek na suchých obtlačkoch
grafických rastrov PROPISOT, využívané v Geografic-

kom ústave SA V

reprodukčným pomockam. Preto ich počet (sortiment)
na jednom pracovisku nebýva spravidla verký, a teda
ani dostačujúci. Do mapového tlačového podkladu
sa vzorka z takéhoto rastra vkopíruje pomocou masky,
vyhotovenej pre každý jednotlivý plošný areál. Pri
vačšom poč~e vzoriek (napr. okolo 20-30) už je
to vermi zdlhavá a náročná na kvalitu a presnosť
lícovania operácia kopírovania, vyžadujúca si verký
počet vkopírovaní do jedného a toho istého tlačového
podkladu. Často stačí len malá, ale systematická
odchýlka pri následnom lícovaní masky a kópia
pred dokončením mOžebyť odsúdená na neúspech, ne-
kvalitu. Niet preto divu, že táto "klasická" cesta
sama osebe limituje možnosti rozširovania druhovo sti
vzoriek na mapách.
Kartoreprodukčné spracovanie tematických máp

náročných na klasifikácie, typizácie, rajonizácie a
rozne delimitácie areálov si preto vyžiadalo hIadanie
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Obr. 8. Začiatok prvej strany vzorníka mechanických
dvojkombinácií základných vzoriek grafických rastrov

PROPISOT

nových technických a technologických prístupov. Od
1'.1976 sa v Kartoreprodukčnom laboratóriu Geografic-
kého ústavu (GÚ)SAV v Bratislave na tento účel pou-
žívajú suché obtlačky a maloformátové vzorky. Najprv
sa použili priamo rastre PROPISOT, ktoré je dostať
v našom maloobchode, avšak svojou prílišnou ver-
kosťou sa hodia skol' na nástenno-demonštračné
tematické mapy. Po zmenšení je vačšina z nich vhodná
i na spracovanie podrobných príručných alebo atlaso-
vých tematických máp. 60 týchto základných vzoriek
po zmenšení je ilustrovaných na obr. 7 a rozšírenie
tohoto základného sortimentu pomocou dvojnásob-
ného naloženia v roznych variantoch je ilustrované
na obr. 8. Obe ilustrácie (obr. 7 a 8) sú z katalógu
(albumu, vzorník a) vzorkových rastrov, ktorý slúži
tak autorom, zostaviterom, ako i kartolitografom.
Dalšie vzorky sa získavajú pomocou tlačiarní po-
čítačov (obr. 9), pomocou fotosádzacích prístrojov
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Obr. 9. Ukážka niekolkých vzoriek, ktoré poskytuje
tlačiareň počítača (prípadne i obyčajného písacieho

stroja)
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Obr. 10. Ukážka niekolkých vzoriek, ktoré poskytuje
fotosádzací prístroj

(obr. 10), alebo pomocou róznych iných zariadení
(napr. pomocou automatických plotterov, fotogra-
fovaním-kopírovaním róznych dezénov a pod.). Tieto
zdroje róznych tvarov grafických motívov a rózneho
ich usporiadania dávajú do rúk kartografov prakticky
nevyčerpaterné množstvá vzoriek, ktoré sú potrebné
na interpretáciu "prakticky nevyčerpateIného" množ-
stva významov na tematických mapách.
Na rozširovanie sortimentu vzorkových rastrov

niet teda technických prekážok. SÚ prekážky, ale
tie sú skór ekonomicko-technologickej povahy. Aby
sa nemusel vyhotovovať obsiahly súbor veIkoformá-
tových vzorkových rastrov (na rozdiel od základného
vybavenia gradačných autotypických rastrov), v Kar-
toreprodukčnom laboratáriu GÚ SAV sa používajú
buď priamo rastre PROPISOT (čiastočne i TANSO-
TYPE) formátu A5 a A4, alebo ak treba použiť
jemnejšie vzorky - prakticky sa vystačuje maxi-
málne s formátom A3 - používajú sa suché obtlačky
vyhotovené nenáročnou cestou vo vlastných pod-
mienkach (napr. použitím zlupovacieho filmu GE-
VALITH-STRIPPING po nanesení jemnej vrstvy
riedeného nevysýchajúceho lepidla PLANATOL V
38 N). Týmto spósobom sa vyhotovujú priamo
tlačové podklady, t.j. odpadá potreba vyhotovenia
veIkoformátových rastrov, akýchkoIvek masiek a ope-
rácie vkopírovávania vzoriek do tlačových podkladov
pomocou niekorkonásobných expozícií. Efektívnosť

obtláčania vzoriek do príslušných areálov mapy
je priamo úmerná jednoduchosti konfigurácií týchto
areálov. Len pri nadmerne zložitých areáloch efektív-
nost obtláčania sa znižuje do úrovne efektívnosti
klasického spósobu, ale zato ostáva veImi výhodná
mobilnost pre prípad opráv vzoriek napr. po nátlači
(nepotrebné vzorky sa odstraňujú oveIa jednoduchšie
než na klasických tlačových podkladoch, pričom
odpadá potreba dvonásobného "otáčania" kápií na
transpalentné plastické folie). Piitročné skúsenosti
s touto technolágiou potvrdzujú vysokú efektivnost
tohoto sposobu nielen pri vzorkách, ale i pri vyhoto-
vovaní tlačových podkladov názvoslovia a figurálnych
značiek!

Výskum, dokonca i z~kladný, fundamentálny, ktorý
sa robí v oblasti kartografickej interpretácie na GÚ
SAV nie je záležitosť odtrhnutá od praktických
problémov spracovania máp, naopak, z nich pramení
a k nim sa v konečnom dosledku vracia. Hovorí
sa, že nie je nič lepšie, ako dobrý systém, že nie je
nič praktickejšie ako dobrá teária. Aj grafematicko-
-morfematická teária kartografického jazyka (po-
pulárnejšie povedané: grafematický princip karto-
grafických výrazových prostriedkov) potvrzuje svoje
prednosti i v procese tvorby autorských originálov,
i pri reprodukčnom spracovaní akýchkolvek nároč-
ných tematických máp.

[IJ BOARD, Ch.: The cartographer's contribution to
evaluating maps as vehicles for communicating
information. International Yearbook ofCartography,
XVII, 1977, s. 47-49.

[2] BERTIN, J.: Graphische Semiologie. Berlin -
New York, W. de Gruyter 1974. 430 s.

[3] HÁJEK, M. a kol.: Kartografická tvorba a repro-
dukcia. Bratislava, Edičné stredisko SVŠT 1978.
421 s.

[4] PRAVDA, J.: Kartografický jazyk. Geodetický
a kartografický obzor, 23/65, 1977, č. 1, s. 243-248.

[5] Slovník slovenského jazyka. V. diel, V-Ž. Bratislava,
SAV 1965. 352 s.

Do redakcie došlo: 25. 2. 1980
Lektoroval:

Ooc. Ing. Milan Hájek, CSc.,
Katedra mapovania a pozemkových úprav Svf SVŠT,
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Přínos družicové altimetrie k určení
tvaru a gravitačního pole Země Ing. Jaroslav Klokoěník. CSc .•

Astronomický ústav ČSAV. Ondi'ejov

Družicová altimetrie patří mezi přesné moderní me-
tody dynamické družicové geodézie. V posledních
několika letech významně přispěla ke zpřesnění zna-
lostí o tvaru a gravitačním poli naší planety, neboli
k přesnějšímu, věrohodnějšímu určení průběhu geoidu
(v oblasti oceánů a moH) a hodnot Stokesových
konstant (harmonických koeficientů) v rozvoji gra-
vitačního potenciálu v řadu kulových funkcí.

Metoda je založena na měření výšky letu nad po-
vrchem oceánu přímo z palub kosmické lodě nebo
družice. Měření se provádí radarovým nebo lasero-
vým výškoměrem (altimetrem), tj. pulsním radarem
(laserem), který je namířen k nadiru ("kolmo dolů" k
mořské hladině). Měřenou veličinou je tranzitní čas
potřebný k tomu, aby puls z altimetru překonal vzdá-
lenost "družice-povrch oceánu" a zpět. Z tranzitního
času a známé rychlosti šíření světla ve vakuu a po
přidání korekcí pro průchod atmosférou se vypočte
okamžitá výška letu nad měřeným místem hladiny.
Vzhledem k tomu, že se geoid liší od střední "ustálené"
hladiny moře (po odečtení vlivu slapů, vzdutí hladiny
mořskými proudy a vlivem větru) už méně než o je-
den metr (působením proměnného tlaku vzduchu,
různé hustoty vody v různých místech, různé salinity,
apod.), dá se říci, že altimetrem měříme přímo body
na geoidu. (Je samozřejmé, že jen na oceánské či
mořské části geoidu, neboť na pevnině může být sice
průběh topografického povrchu a geoidu korelován,
avšak obecně jde o dvě zcela odlišné plochy).

A1timetrie tudíž může přispět ke zpřesnění určení
oceánslcého geoidu za předpokladu patřičné přesnosti
(a) vlastních výškových měření a (b) potřebné přesnos-
ti určení dráhy družice, z jejíž paluby se měří. Navíc
je třeba zajistit (c) přesnou stabilizaci družice, aby se
neměřily šikmé vzdálenosti místo kolmých a aby se
každá zbytková chyba v pointaci zavedla do měření
jako korekce.

(a) První radarový altimetr pro geodetické použití
byl instalován na lodi SKYLAB (1973) a vnitřní
přesnost výškových měření byla ± 1 -7-5 m [13],
[19]. K této veličině přispěly zejména systematické
a nahodilé přístrojové chyby, nepřesnost zavedení
troposférické korekce a vliv nedokonalého modelování
vlnění mořské hladiny větrem. "Vnější" přesnost,
tj. určení průběhu oceánského geoidu, může být
posouzena pouze nezávislým porovnáním např. s ge-
opotenciálními modely Země, k jejichž určení nebyla
ještě a.1timetrická data použita; vnější přesnost mě-
ření ze Skylabu byla lepší než± 20 m [20].

Modernější radarový altimetr na družici GEOS 3
(1975) měřil s vnitřní přesností ± 0,6 m. [1], [8].
Po určité filtraci výšek dospěl Anderle [1] k přesnosti

± 0,2 m. Skutečná vnější přesnost je odhadována
na několik málo metrů [8], [17].*

Současná úroveň přesnosti radarových altimetrů
již převyšuje přesnost, s jakou je určen průběh geoidu
v dosavadních geopotenciálních modelech Země. Sou-
časně je důležité, že a1timetrie neposkytuje vyWaze-
nou plochu geoidu, nýbrž že zachytí řadu překvapi-
vých detailů (podrobněji v kap. 4. 1. a 4. 2).

(Poznamenejme, že pro geodetické účely se zatím
ujaly radarové a nikoliv laserové výškoměry (jaké
např. byly vyzkoušeny v projektu Apollo); při tom
rozhodovalo ekonomické hledisko)

(b) Z názoru je zřejmé, že pouhé měření výšky nad
geoidem k určení geocentrických souřadnic bodu na
geoidu nestačí (viz ještě kap. 3). Je třeba dále znát
geocentrický průvodič družice v okamžiku měření
výšky, jinými slovy dráhu družice neboli určité
dráhové elementy, platné v době (epoše) měření (vy-
světlení potřebných pojmů lze nalézt např. v [3],
popř. v GaKO 10/1978).

.Vzhledem k tomu, že dráha umělé družice Země je
ovlivňována nejen gravitačními poruchami (gravi.
tační pole Země, lunisolární poruchy dráhy a slapy),
ale i negravitačními silami (u družic v bezprostřední
blízkosti Země zejména odpor atmosféry), dostáváme
se okamžitě do složité problematiky jedné oblasti
aplikované nebeské mechaniky - tzv. dráhové dyna-
miky družic (astrodynamiky). Určení dráhy tak, aby
okamžité geocentrické souřadnice družice byly známy
s metrovou přesností a aby tudíž byla přesnost
moderních a1timetrů plně využita, je velmi složitou,
nákladnou a dnes špičkovou záležitostí. Je to právě
nedokonale určená dráha družice, která je hlavním
zdrojem chyb a limitujícím faktorem družicové alti-
metrie pro geodetické využití. Nepřesná znalost dráhy
a tedy též Stokesových konstant z větší části vysvětlu-
je rozdíly mezi "vnitřní" a "vnější" přesností,
zmíněnou v odst. (a).

Největším problémem jsou ve velmi přesném určení
dráhy družice negravitační poruchy. Lze je minimali-
zovat vhodnou konstrukcí družic (kompaktní geody-
namické družice typu Star1ette a Lageos; "drag-free"
kompenzační systémy jako na družicích Triad),
avšak u a1timetrických družic zatím nic podobného
vyzkoušeno nebylo. Vyjma altimetru nesou totiž tyto
družice vysilače pro dopplerovské sledování se Země

*) V roce 1978 byla vypuštěna oceánografická družice
8EA8AT ), nesoucí vylepšeny radarovy altimetr
s plánovanou přesností ± 0,1 m. Altimetr skutečně přes
čtvrt roku pracoval (a byla získána měření s přesností
blízkou očekávané), pak však na družici došlo k vážné
závadě v dodávce elektrické energie a tu se nepodařilo
odstranit. 8EA8AT 2 má byt vypuštěn v polovině
80. let.
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(pro určení dráhy) i pro vzájemné sledování mezi růz-
nými družicemi, řadu koutových odražečů (pro zpřes-
ňování dráhy na základě laserových měření se Země),
panely slunečních baterií a řadu dalších přístrojů.
Přesné určení dráhy se proto musí zvládnout syste-
matickým a přesným pozorováním ze sítě pozemských
stanic (popřípadě přes další družice).

K určení dráhy Geosu 3 je plynule v provozu celo-
světová síť 20 až 40 dopplerovských stanic [1]. Přes-
nost určení dráhy dosahuje ± 6 m podél dráhy a asi
3 -7- 5 m ve směru topocentrického průvodiče. Další
zpřesnění dráhy je myslitelné s laserovými dálkoměry
druhé generace, jejichž přesnost měření topocentrické
vzdálenosti družice je dnes již v decimetrové úrovni.
(c) K měření kolmé vzdálenosti od povrchu oceánu
potřebujeme družici stabilizovat. Pro Geos 3 byla
použita pasivní stabiIizace (bez motorků na vlastní
sondě), využívající gravitačního gradientu mezi "hor-
ním" a "dolním" koncem družice.

Přístrojové vybavení Geosu 3 bylo umístěno v osmi-
stěnu s pyramidálním zakončením "horní" části.
Na povrchu osmistěnu byly panely se slunečními
bateriemi, s výjimkou jeho "spodní" části (po stabi-
lizaci mířicí k oceánu), kde se nacházel altimetr a 270
koutových odražečli. K vršku pyramidy byla připevně-
na skládací tyč (rozložená je 6,3 m dlouhá - pro
porovnání s jednometrovou výškou osmistěnu).

Po navfAiení na dráhu družice rychle rotovala
a nebyla nijak orientována. Zpomalení rotace zajistil
poslední stupeň nosné rakety, který se pak oddělil.
Poté byla družice uvedena do správné (nepřevrácené)
vertikální polohy elektromagneticky při přeletu přes
magnetický pól Země. Nakonec se uplatnila stabili-
zační tyč, která se rozložila na povel se Země. Díky
nízké dráze Geosu-3 (asi 800 km nad zemským po-
vrchem) je gravitační gradient podél tyče a těla sondy
dostatečně velký, aby konfigurace s rozvinutou tyčí
udržela nabylou orientaci. Na horním konci tyče,
v malém kulovém pouzdře, byl instalován magnetický
tlumič kmitů. Při obletech Země družice reaguje
na změny směru místní vertikály a další vnější vlivy,
rozkývá se, a tlumič tyto kmity likviduje.

Gravitační potenciál v těžišti družice S je dán tímto
rozvojem v řadu kulových funkcí s harmonickými
koeficienty Oflm, 8nmstupně n řádu m:

kde GM je součin univerzální gravitační konstanty
a hmotnosti Země (geocentrická gravitační konstanta),

(ls je geocentrický průvodič hladinové plochy pro-
cházející bodem S o geocentrických souřadnicích
«(ls, rps, A.s) resp. (xs, Ys, zs) a /1 značí rozvoj v řadu.

Po přidání potenciálu odstředivé síly Os ke gravi-
tačnímu potenciálu (1) dostaneme tíhový potenciál
Ws:

Rovnici pro hladinovou plochu procházející bodem S
mající potenciál Ws lze napsat obdobně jako (1),
ovšem s jinými koeficienty [4], [5];

(ls = ~ {I + Ao + ; ~/2 (Anm, Bnm, rps, A.s>}.

(3)

kde uvedené konstanty Ao, Anm, Bnm jsou určitými
násobky Onm, Snm z (1). Geocentrické souřadnice rps, A.s
jsou funkcemi pouze polohy bodu S v prostoru;
v nich je skryta každá nepřesnost určení dráhy družice
S (viz kap. 2, odst. b).

Cílem je vypočíst geocentrické souřadnice průsečíku
P(xp, yp, zp) normály k ploše Ws vedené bodem S
s plochou geoldu. K tomu je třeba od souřadnic
bodu S (xs, Ys, zs) odečíst funkce /3' /., 16' v nichž
bude vystupovat měřená výška ks a vzhledem k růz-
noběžnosti geocentrických průvodičů bodů P a S
ještě určitá "korekce"

přičemž derivace bychom získali z rov. (3).

(Normála k ploše W = Ws v bodě S není ovšem
totožná s normálou k ploše geoidu W = Wo v bodě P
a při přesných výpočtech je třeba tuto skutečnost
uvážit).
Síť bodů P na geoidu z řady profilů měřených výšek

(teoreticky SP = ks) dává podklad pro sestavení
průběhu oceánského geoidu. K vlastnímu výpočtu
"tvaru" geoidu ze sítě bodli P lze použít různých
početních postupů (od sestavení vrstevnicové mapky
převýšení geoidu nad referenční plochou z opakova-
ných, nazvájem se křížících přeletů nad touž oblastí
empirickou cestou až po vyrovnání kolokacemi).
Družicové altimetrie lze využít též k určeni poměru

GMI WO - tzv. délkového rozměrového faktoru ( [4],
[5] ), a dále ke zpřesnění hodnot harmonických koe-
ficientů anmS"m (v praxi již vyzkoušeno např. v [7]
a [14]].

4.1 Tvar a gravitační pole Země

Průběh oceánské části geoidu (např. převýšení geoidu
vůči refenčnímu elipsoidu a tíhové anomálie v blo-
cích i X l) a harmonické koeficienty v rozvoji (1)
zákonitě byly prvními výsledky rozborů altimetrických
měření.
Pionýrskými pracemi jsou např. [13] a [20], dnes

asi 5 let staré (a zcela překonané), zabývající se po-
kusnou altimetrií ze Skylabu III a IV. V [13] před-
vedli několik naměřených profilů a provnali jejich
průběh s profily geoidu vypočtenými z hodnot Cnm,S"m
z tehdy nejmodernějších modelů Země (GEM 6);
altimetrie vynikla záznamem detailů (byla registrová-
na zvlnění < 100km) se kterým generalizované geoidy
modelů Země nemohly konkurovat. Z více profilů
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v Atlantském oceánu bylo možné empiricky sestavit
části "altimetrického" geoidu. V [20] porovnali prů-
běh altimetrického geoidu v oblasti A. = 280 - 300 oE,
ffJ = + 25 až 45 ° s modelem GEM 6; obrázek byl re-
produkován v GaKO 11{1978. Shodná tendence prů-
běhu obou ploch je zjevná stejně jako mírná systema-
tická odchylka ve výšce (v měřítku), což lze přičíst
navrub nepřesné dráhy.

Experiment na Skylabu ověřil způsobilost druži-
cové altimetrie pro mapování geoidu, celková úroveň
přesnosti jedné desítky metrů byla slibná. Podstatný
pokrok přinesla měření z družice GEOS-3, co do počtu
i přesnosti.

V roce 1977 měli v Ohio State University k dispozici
419294 jednotlivých altimetrických měření, v první
polovině 1978 mohlo být celkem využito již 624670
měření [17], [18]. O dokonalosti pokrytu oceánů si lze
udělat představu z obrázku (obr. 1).

Byla zpracována altimetrická data v oblasti Austrá-
lie a Nového Zélandu [6] a průběh altimetrického geoi-
du a tíhové anomálie vypočtené z altimetrických
měření byly porovnány s týmiž veličinami z modelu
Země GEM 8. Rozpory ve výškách jsou od 1 do 5 m,
v tíhových anomáliích většinou pod 5 mgal, při po-
břeží až 8 mgal (1 mgal = 10-5 ms-2).

Další autoři [15] porovnali podrobný gravimetrický
geoid pro východní část USA a severozápad Atlant-
ského oceánu, vypočtený kombinací družicových
a tíhových dat z pozemských měření na souši i na lo-
dích s altimetrickými daty nad Atlantikem. Obě
plochy jasně zaznamenaly hlubokomořské příkopy
a abysální planiny (hlubokomořské plošiny); výborně
se shodly ve tvaru; v převýšení geoidu jsou několika-
metrové systematické odchylky.

Anderle [1] určoval dráhu Geosu 3 z dopplerovských
stanic (kap. 2), dále geoid v oblasti Austrálie a tíhové
anomálie v kalibrační oblasti Bermud a východního
pobřeží USA. Přesnost důkladně filtrovaných pře-
výšení geoidu byla ± 0,2 m, "rozlišovací schopnost"
v geofyzikálně členitých oblastech 50 km.

Rapp [17,] [18] shrnul výsledky analýz altimetric-
kých dat za posledních několik let. Určil altimetrický
geoid z výše uvedeného množství dat s bodovou
přesností ± 0,5 -7-2,0 m (viz obr. 2a, b). Vnější
přesnost testoval porovnáním (a) s nezávislým mode-
lem Země GEM 9, určeným pouze z družicových
ne-altimetrických dat. Uvádí, že v profilu geoidu dle
modelu GEM 9 jsou odchylky od profilu altimetrického

,jen asi o 314metru; (b) s geoidem vypočteným na zákla-
dě analýz drah umělých družic Země jen (1) z dop-
plerovských a za (2) jen z laserových měření. Souhlas
v obou případech po odečtení systematické složky
dosahuje opět asi 1 m; (c) s tíhovými anomáliemi
měřenými z lodí a s profily mořského dna (batymetrií),
kde to dovolil dostatek tohoto pozorovacího materiálu.
Rapp uvádí příklady dvou profilů křížících riftové
zóny zemské kůry.* "Nejrozeklanější" profil je z tí-

*) riftové zóny, rilty - "poruchy poklesového charakte-
ru, podél nichž může docházet ke vzniku oceánské kůry
a podél nichž může dojít k oddělení dvou částí pevnin-
ského bloku" ([U], str. 70). Rifty jsou mj. seismicky
aktivní a jsou zdrojem vulkanické činnosti. Po svém
vzniku se stávají centrem vytváření nové oceánské
kůry a rozpínání oceánského dna.

hových anomálií z měření na moři (s jasnou korelací
s hloubkami dna); altimetrie vede k anomáliím mírně
vyhlazeným, přesto je však nárůst tíhové anomálie
nad riftem výrazný a korelace s předchozími daty
jasná na první pohled; výšky altimetrického oceálUlké·
ho geoidu zaznamenají nad riftem několikametrové
zvlnění. Profil geoidu starších modelů Země by velmi
pravděpodobně na podobnou anomálii vůbec nerea-
goval.

Další přirozenou fází použití altimetrických dat je
jejich zahrnutí do výpočtu harmonických koeficientů
gravitačního potenciálu (např. v [7] a [14]). Do pod-
mínkových rovnic pro zlepšení současných modelů
Země k rovnicím získaným na základě fotografických
a laserovým měření na družice se Země, z dopplerov-
ských měření z paluby družic a k tíhovým anomáliím
ze souší i z moří se přidají podmínkové rovnice
z družicové altimetrie. Vzhledem k množství dat
velké přesnosti a značné rozlišovací schopnosti lze
předvídat podstatné zlepšení modélů gravitačního
pole. Dnes je určeno řádově 1000 koeficientů do stupně
a řádu 30. (Přitom ovšem ne všechny koeficienty jsou
určeny dostatečně spolehlivě; tvrdívá se, že do n ~
...:..m ~ 10 je popis gravitačního pole věrohodný).
Příspěvek altimetrie se již projevil - v modelu
Země GEM IOB (1978) znamenal určení koeficientů
od n = m = 30 do n = m = 36. Připravují se modely
až do (180,180) [10], [18]; v nich by bylo zhruba 30 000
jednotlivých harmonických koeficientů (!) a měl by
být zachycen každý anomální rys plošného rozměru
50 X 50 km.

4.2 Poznámka o dalších aplikacích altimetric-
kých měření

Se zvyšující se přesností altimetrických měření se vra-
cí otázka odlišnosti geoidu a reálné hladiny oceánu.
Vlivy vyjmenované v úvodu je třeba vzít v úvahu
- nejprve snad jako nedokonale vypočtené korekce
altimetrických měření při mapování geoidu, později
jako cíl oceánografických a vůbec geofyzikálních
rozborů.

Mather a kol. [16] se pokusili určit některé hlavní
dynamické parametry topografie mořské hladiny.
Topografií mořského povrchu rozumějí výšky reálné
mořské hladiny v místě a okamžiku měření vzhledem
k určitému modelu geoidu (zde např. GEM 9 s vylou-
čením On"" 8..", vysokých stupňů a řádů). Předběžné
výsledky z r. 1978 nebyly příliš úspěšné. Chyba v ur-
čení dráhy, nejistota v harmonických koeficientech,
je dosud příliš značná. Tak třeba vliv mořských prou-
dů na výšku mořské hladiny by se v altimetrických
datech měl projevit gradienty 0,1 m/l00 km, což odpo-
vídá požadavku ± 0,06 m/100 km na model geoidu;
to dále vede k požadované přesnosti asi 5 X 10-9
v hodnotách plně normovaných O"m, S"m' Taková přes-
nost není dnes v běžných geopotenciálních modelech
dosažena. Např. ze studia pohybů geosynchronních
družic jsou některé harmonické koeficienty známy
asi na± 3 X lO-s - viz GaKO č. 9{1979.

Z řady prací zabývajících se korelacemi tíhových
anomálií a geofyzikálních jevů vybíráme Kearsleyovo
pojednání [9]. Připomíná se v něm např. Lambeckova
studie [12] se zjištěním pozitivních tíhových anomálií
nad oceánskými hřbety (tehdy ještě bez altimetric-
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kých dat). Dále např. Woolard (1969, 1974) nalezl
korelaci mezi tíhovými anomáliemi a tektonickou
aktivitou. Prvním pokusem o interpretaci altimetric.
kých měření v tektonofyzice je zřejmě Roufoseho
zpráva z r. 1978 [19].
Roufose vychází z toho, že krátkovlná část spektra

altimetrických měření « 1200 km, odpovídající har·
monickým koeficientům vysokých stupňů a řádů)
může poskytnout informaci o fyzikálním stavu a vý.
voji litosféry. ** Při pohybu litosféry po astenosféře
dochází k deformaci litosféry. Velikost deformace
závisí mj. na tuhosti litosféry v ohybu a ta je úměrná
třetí mocnině tloušťky litosféry. Tloušťka litosféry
je dále funkcí jejího stáří [19]. Mohli bychom tedy
z patřičně redukovaných altimetrických dat soudit
na tuhost v ohybu a stáří zkoumané oblasti litosféry.
Roufoseho postup (otevřený kritice pro odborníky,

námi zde jen citovaný) lze shrnout takto [19]: namě·
řené výškové profily se redukují o výšky geoidu,
vypočtené z již existujících modelů Země (na základě
souboru Cnm, Snm s uvážením koeficientů jen dourčitého
max. n, ml. Současně se spočte řada profilů z teore·
tických hodnot tuhosti v ohybu (které lze připust,it
pro studovanou oblast). Pak se profily geoidu porov·
nají a vyberou se ty hodnoty tuhosti v ohybu, které
pro danou oblast daly teoretické profily nejlépe od·
povídající redukovaným altimetrickým měřením. Ze
vztahu mezi mocností litosféry a její pevností v ohybu
se hledá její stáří. Analýza byla provedena pro oblast
Havaje a Emperor seamonths a pro dvě další oblasti
mezi havajskými ostrovy a Austrálií.
Není možné postihnout všechny směry, kterými se

může ubírat využití družicové altimetrie [1], [8], [19],
ani to není účelem této poznámky. Geodet a astronom
se ocitá v situaci, kdyvýsledky svých analýz postupu.
je geofyzikům a geologům jako vstupní data pro jejich
rozbory.

Přínos družicové altimetrie k určení tvaru a gravitač.
ního pole Země a pro různé oceánografické a geofy.
zikální studie spočívá především v přesnosti, značné
rozlišovací schopnosti, množství a globálním pokrytu
oceánů měřenými výškami. Metoda je limitována
přesností, s jakou umíme určit dráhu družice a svým
použitím je a patrně zůstane omezena na oblast moří
a oceánů (i když Geos 3 je schopen též mapování
souše a zaledněných oblastí). Družicová altimetrie
se vhodně doplňuje S gravimetrií, s klasickými me·
todami družicových měření (fotografické kamery,
laserové dálkoměry, proměřování Dopplerova jevu
na signálu vysílaném z družic), s metodou sledování
družice z družice a dalšími postupy, které dráhová

**) Litosféra je svrchní část zemského tělesa, zahrnující
kůru a svrchní část pláště Země; mocnost litosféry
dosahuje maximálně zhruba 100 km. Pod Iitosférou
leží astenosféra, která se vzhledem k dlouhodobým
dynamickým procesům chová jako podstatně tvárnější
prostředí než litosféra. Současné tektonické poměry
na zemském povrchu jsou dány pomalými pohyby vel·
kých. litosférických desek (kontinentálních rozměrů)
po astenosf.éře.· .

dynamika družic a dynamická kosmická geodézie
začíná nebo časem začne používat.
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Plníme své povinnosti v investiční
výstavbě?

Ing. Jaromfr Karnold.
Ing. Jaroslav Hlubulek.

Geodetická a kartografická správa
pro Stl'edočeský kraj

a pro hl. m. Prahu v Praze

Investiční výstavba má v systému socialistického
národnEho hJo~podářstVí nezastupUel!nou úlohu pro
zvětšování ekonomického potenciálu země, pro zvy-
šování národního důchodu a oelkové životní úrov-
ně. Pro realizaci investiční výstavby je však třeba
vynaložit každoročně značné finanční prostf,edky ze
státního rozpočtu. Geodetické práce tvoří význam-
nou část tohoto procesu. Svými výsledky mohou
přispět Ik úspoře vynakládaných prostředků vě
všech etapách výstavby. Vlastní g,eodetické prác:e
je třeba dále raciJonaliz,ovat a zhospodárnit a hlav-
ně je efektivně využívat. Činnost g,eodetů v investič-
ní výstavbě úzce navazuj1e na využití ,evidence ne-
movitostí a naopak výsledky geodetických prací ve
výstavbě jsou podkladem pro evidenci nemovitostí.
Cílem tohoto pojednání, členěného do jednotli-

vých částí v souladu s ~deovým záměrem článku,
je pozastavit se u některých Iproblémů zajišťování
geodetických prací v investiční výstavbě, připome-
nout si platné legislativní předpisy a jejich plně-
ní orgány a organizacemi resortu geodézie a kar-
tografie, ale i geodetickými složkami mimoresort-
ních organizací a jejich !hos]JIodářskýmvedením, ale
hlavně ukázat i oesty k zef,ektivnění geodeticlkých
a kartografických prací a v návaznosti i investič-
ní výstavby vůbec.

2.1 V Ý z n a m g e ode t i c k Ý c h p r a c í v i n-
vestiční výstavbě

Geodetické práce představují nepatrný podíl celko-
vých nákladů j,ednotlivých inv'estičních akcí, v prů-
měru 0,5'% objemu stavebních: prací. Pouze u tech-
nicky náročných inv1estic, jako je např. výstavba
pražského metra, dosahují až 3 '% oelkovpho obj,e-
mu. Přes tento relativně malý podíl včasnost
a kvalita g,eodetických prací, výrazně ovlivňují
efektivnost celé investiční výstavby, zejména u slo-
žitých in~enýrských staveb. Kvalita provedení do-
kumentačních geodetických prací v investiční vý-
stavbě pak často ovliivňuje i efektivnost vlastního
provozu základních prostředků.

2.2 Čin n o st g leo d et 'Ů v pro c e s u i n v e s-
tiční výstavby

Výsledky práoe geod,eta jsou nepostradatelné VH

všech etapách výstavby, počínaje obdobím ještě
dávno před jejím zahájením. Státní ma]JlO1vádíla růz-
ných měřítek a účelové mapové podklady velkých
měřítek jsou nezbytnými podklady přípravné a pro-
jektové dokumentace.

Složité řízení o vynětí p'Ůdyz,ezemědělského půd-
ního fondu, případně lesního půdního fondu i vý-
kup, popř. vyvlastnění pozemků dotčených výstav-
bou, které předcházejí žádosti 10 vydání stavebního
povolení, se neobejdou bez podkladů z ,evidence
nemovitostí (výpisy z písemného operátu, snímky
z pozemkových map včetně zákresu hranic intra-
vilánu a údaje o bonitách Ipůdy, geometrický plán).
Nejvýznamnější úloha však připadá geode1Jo~ipři

vlastní realizaci výstavby, počínaje zajištěním vy-
tyčení prostorové polohy objektů a konče soubor-
ným zpracováním dokumentace geodetických prací.
Ani kolaudací stavby ale činnost geodetů nekon-

čí. Závěrečná fáze g'eodetiClkých prací po kolaudaci
spočívá ve vyhotovení geometrického plánu, který
Í'e nutným pokl:adem pro pi'ev,ectení správy národ-
ního majetku, tj. dolronč,ené stavby a pozemků na
uživatele a provedení těchto změn v operátech evi-
dence nemovitosti. Následně iP,akprůběžnou aktu a-
lizacístátních mapových děl na podkladě aktuální
pozemkové mapy evidence nemovitostí závěrečná
fáze práce geodeta končí.

PráCie geodeta tedy přispívá a vytváří podklady
pro řešení právní problematiky v investiční výstav-
bě.

3. Legislativní základna pro činnost geodetů v in-
vestiční výstavbě

3.1 Nlej důl e žit ě j šíp r á v n í pře d p i s y

Základním právním přledpisem, který by měl znát
nejen 'každý odpovědný geodet, alie každý ge.odet,
kt1erý se svou činností lpodíli na realizaci výstavby,
předpisem, který by měli znát i nadřízení geodetů
pii.sobících v invlestiční výstavbě a odpovědní zá-
stupci vše,ch organizací, které jsou účastníky vý-
stavby, je vyhláška č. 10 ČÚGK z 31. ledna 1974
o geodetických pracích ve výstavbě (publikovaná
v částce 1 Sbírky zákonů ČSSR z,e 13. února 1974)
ve znění vyhl. č. 38/1974 Sb. Pro SSR je to vyhl.
SÚGKČ. 11/1974 Sb. (publ~kIOvaná v tére částGe
Sbírky zákonů CSSR.) Další dii.ležité platné právní
předpisy pro ČSR:

Zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí
Vyhl. č. 23/1964 Sb., kterou se p~ovádí zákon
č. 22/1964 - změna vyhl. č. 133/1965 Sb.
Zákon č. 53/1966 Sb., o ochraně zemědělského
p'Ůdnílho fondu - úplné znění vyhlášeno pod
č. 124/1976 Sb.
Vyhl. č. 142/1976 Sb., Kterou se provádějí někte-
rá ustanov,ení zákona o ochraně zemědělského
půdního fondu

- Zákon č. 46/1971 Sb., o geodézii a kartografU
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Vyhl. č. 59/1973 Sb., O provádění giHod'etických
a kartografických prací a kartografických dí-
lech
Vyhli.Č. 60/1973 Sb., o ovělíování geomiHtrických
plánů a jiných výslledků geodetických prací
Vyhl. č. 163/1973 Sb., o dokumentaci staveb -
změna vyhl.č. 31/1976 Sb., vyhl. č. 78/1977 Sb.,
vyhl. č. 68/1978 Sb. a vyhl. č. 152/1978 Sb.
Vyhl. č. 156/1975 Sb., o správě národního majet-
ku
Zákon č. 122/1975 Sb., o zemědělském družstev-
nictví
Záwn č. 123/1975 Sb., o užívání půdy a jiného
zemědělskéh.o majetku k zajištění výroby
Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon)
vyhl. č. 84/1976 Sb., o územně plánovacích pod-
kladech a územně plánovací dokumentaci
Vyhl. Č. 85/1976 Sb., o podrobnější úpravě územ-
ního řízení a stavebním řádu
Vyhl. č. 27/1977 Sb., kterou se vydávají základní
podmínky dodávky geodeUckých a kartografic-
kých prací
Záklon č. 61/1977 Sb., o lesích
Vyhl. č. 99/1977 Sb., o postupu při ochraně les-
ního půdního fondu
Směrnioe ČÚGK č. 4000/1975 - 22 ze dne 31.
10. 1975 pro vyhotovov,ání geometrických plánů
a vytyčování hranic pozemků.
Obdobné předpisy v analogickém znění platí
pDOSSR.
TiHnto čLánek však vychází ze znalostí situace

v investiční výstavbě v ČSR a závěry nutno vzta-
hovat rovněž pouze na české kraje.
Znalost uvedených právních předpisů je nutná

k vlastnímu provádění geodetických prací resort-
ními a mimo resortními geodetickými útvary či slož-
kami.'·"'1

4. Opatření a cesty ke zkvalitnění ěinnosti geodetů
v investiění výstavbě

Stupeň a úrlOveň zajišťov,ání geodiHtických prací
nelze až na existující výjimky považovat za uspo-
kojivé jak z hlediska plnění předpiSŮ, tak
zejména z hlediska odpovídajícího společenského
postavení geodetů v investiční výstavbě. Současná
legislativní základna pro činnost geodetů v inves-
tiční výstavbě není zcela bez prohlémů. Přesto se
domníváme, že skýtá dostatek prostoru i možností
k odstranění známých negativních jevů k celkovému
posílení prestiže geodert:ů.
Geodetická a kartogrflfická správa v Praze při-

stoupila k postupnému řešení jednotlivých problé-
mů, které provázejí geodetické práce v investiční
výstavbě, cestou dílčích jednání a dohod s přísluš-
nými orgány a organizacemi, především s orgány
Národního výboru hlavního města Prahy a Středo-
českého krajského národního výhoru a samozřejmě
ve spolupráci s n. p. Geodézie Praha, popřípadě
s d{llšímu resortními organizacemi. Jsme toho ná-
zoru, že právě cesta postupného řešení nastalých
problémů v dfisledné spolupráci s příslušnými
správními orgány je v současné době nejúčinnější.

V Praze a Středočeském kraji jsou řešeny např.
tyto problémy:

S orgány Národního výboru hl. m. Prahy a Stře-
dočeského krajského národního výboru byla vy-
voláI!..ajednání o dořešení majetkoprávního po-
řádku u nemovitostí z investiční výstavby minu-
lých let.

- Na střediscích &eodézie byl proveden průzkum
funkce informačního systému o změnách v evi-
denci nemovitostí v průběhu investiční výstavby.
S orgány národních výborů a s ostatními staveb-
ními úřady byla dohodnuta opatření ke zlepše-
ní činnosti vyplývající ze stavebního zákona.
V rámci koordinační činnosti Geodetické a kar-
tografické správy jsou v souladu s opatřeními
CÚGK resortním hospodářským organizacím
stanoveny v ročních hospodářských plánech
tzv. prio['itní úkoly prQ práce v investiční výstav-
bě.

V roce 1979 byly vytvořeny na Geodetické a kar-
tografické správě v Praze podmínky k posílení
odborného dohledu na činnost orgánů a orga-
nizací, které jsou oprávněny provádět geodetic-
ké a kartografické práce.
Za nejrozsáhlejší a svým dosahem významné

opatření Geodetické a kartografické správy, které
je v současné době v závěrečné etap!:í projednává-
ní, považujeme zavedení dohodnutého metodické-
ho postupu pro účastníky investiční výstavby.

4.1 Met o d i c k Ý p o s tup k z a j i š t ě n í
geodetických prací v investiční
v Ý s t a v b ě v h 1. m. P l' a z e

Tento metodický postup rekapituluje hlavní povin-
nosti účastníků výstavby a orgánů zúčastněných
na projednávání investičních akcí chronologicky
v celém procesu výstavby, navíc v některých pří-
padech kon~retizuje a interpretuje platné právní
předpisy. V tomto postupu, ktewý je v současné do-
bě již schválen odbory oblastního plánu, výstavby,
dopravy a komunálního hospodářství a zeměděl-
ství, jsou obsaženy např. některé nové prvky:
Odbor oblastního plánu Národního výboru hl. m.

Prahy již při schvalování projektového úkolu upo-
zorní investora na konkrétní plnění vyhl. č. 10/1974
Sb. (jmenování odpovědného geodeta apod.).

Orgány Národního výboru hl. m. Prahy (hlavní
'stavební úřady - na metodickém postupu zúčast-
něné odbory) ve stavebních povoleních budou vy-
žadova.t současně s oznámením data zahájení stav-
by i jméno odpovědného geodeta, případně dolože-
ní výjimky udělené Geodetickou a ka:rtografickou
spr~vou. Ve stavebním povolení rovněž zdůrazní
povinnost souborného zpracování geodetických pra-
cí ke kolaudaci.

Vyhotovení geometrických plánfi bude navazovat
na všechny postupné kolaudace staveb, což výraz-
ně zkrátí dobu pro majetkoprávní vypořádání. ln-
vestorským organizacím, které zajistí včasné zpra-
cování geodetické dokumentace, středisko geodézie
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urychleně vyhotoví geometrický plán dokončené
výstavby.

Snahou Geodetické a kartografické správy bude
rozšířit tento metodický postup na ostatní stavební
úřady a ve spoluráci 'S orgány Středočeského kraj-
ského národního výboru a,pliko\1at stejné zásady
i ve Středočeském kraji.

Cílem všech uvedených opatření je v podstatě
dosáhnout:

Zvýšení efektivnosti v provádění geodetických
a kartografických prací, v odstranění nežádou-
cích duplicit a neracionálních metod.

Zajištění trvalého souladu evidence nemovitostí
a urychlení majetkoprávního vypořádání u ne-
movitostí dotčených investiční výstavbou.
Plnění cílů v předchozích třech bodech přispěje
ke zkvalitnění a zefektivnění investiční výstav-
by vůbec.

Zvýšení společenského významu práce geodetů
v investiční výstavbě a pro národní hospodář-
ství vůbec.

Úsek geodetických prací v investiční výstavbě
a prací souvisejících s touto výstavbou je pI\oble-
matikou velmi aktuální a důležitou.

Geodetická a kartografická správa si je vědoma
společenské závažnosti problematiky investiční
výstavby a tímto příspěvkem chce přispět ke kon-
kretizaci závěrů 14. pléna ÚV KSČ z prosince 1979
na podmínky jednoho z nejzávažnějších úseků čin-
nosti odvětví geodézie a kartografie.
Do redakce došlo 19. 3. 1980

LektorovaI:
Ing. Miloslav KiIberger,

ČOGK

Zavedení metody optického vytyčování svislic optic-
kými provažovači při podrobném vytyčování budov,
zejména výškových, průmyslových objektů, věží,
stožárů komínů atd. bylo inovací zásadního významu
[IJ [2J a tato metoda se stala dnes již samozřejmou
součástí vytyčovací techniky. Znamenala nejen pod-
statné zvýšení přesnosti, ale i významné zvýšení
produktivity práce. Podle [3] se při použití optického
vytyčení svislice uvnitř půdorysu a polární metody
pro vytyčení nosné konstrukce panelových budov
zvýšila přesnost ve srovnání s metodou optického
promítání teodolitem a ortogonální metodou vytyčení
nosné konstrukce v montovaném podlaží z mezní
odchylky ve směru přímek modulové osnovy přibližně
±9 až 12 mm na ±5 až 10 mm a produktivita práce
030 %. Významným předpokladem rozšíření metody
optického vytyčování svislic byl vývoj a výroba
optického zenitového provažovače Zeiss PZL s optic-
komechanickým kompenzátorem, nahražujícím libelu
jako element, určující svislý směr. Z výhod optické
metody vytyčování svislic, které jsou dostatečně
známé, je třeba vzhledem k tématu článku zdůraznit
již uvedenou možnost použít k vytyčování nosné

Ing. Miroslav l;Ierda, CSc.,
VUGTK Zdiby

konstrukce ve vytyčovaném podlaží polární metodu,
Použití polární metody bylo předtím značně omezeno.
neboť teodolitem lze mimo nároží budovy vytyčit
jen svislou rovinu a v rohu půdorysu, kde lze vytyčit
svislici, nezbývá obvykle dostatek místa pro stano-
visko teodolitu, nutné pro použití polárních souřadnic.
Navazovala proto obvykle metoda pravoúhlých sou-
řadnic či spíše pravoúhelníkový systém přímek,
rovnoběžných s modulovou osnovou. Použití mecha-
nického provažování olovnicí se omezovalo a i dnes
se omezuje na přenesení svislice z podlaží do podlaží,
vytyčení pro celou konstrukční výšku se vzhledem
ke známým nevýhodám práce s těžší olovnicí neužívá.

V úvodu je třeba ještě doplnit, že systém pravo-
úhelníků, definovaný lícem nosných. stěn, může být
velmi racionálním způsobem vytyčování montovaných
panelových budov i při použití optického vytyčení
svislic provažovačem PZL vně půdorysu budovy,
jak dokazuje postup, používaný u konstrukčního
panelového systému Larsen-Nielsen. Provažovač se
při tomto postupu staví na pevné konzoly, osazené
v monolitickém přízemí v rozích pravoúhelníků a do
směru svislice se v montovaném podlaží nastavuje
otvor v přenosných konzolách, posuvných ve dvou
kolmých směrech. Otvory v konzolách v montovaném
podlaží se napne silové vlákno a půdorys podlaží
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je vytyčen [4]. Tento způsob je velmi výhodný ze-
jména proto, že omezuje kapacity geodetů na minimum,
na vytyčení systému pevných konzol v přízemí
a kontrolu v dalších podlažích; vytyčení v podlažích
provádí zacvičený pracovník montážní čety.

2. Návaznost vytyěenf svislice a podrobného vytyěeni
podlalf

Pracovním uzlem při použití optického vytyčení
svislice a polární metody při podrobném vytyčení
půdorysu montovaného podlaží je návaznost obou
úkonů. Za předpokladu, že se svislice vytyčuje tech-
nologickým prostupem např. instalačním otvorem
nebo otvorem, který je určen speciálně pro vytyčování,
jde o návaznost optického provažovače na teodolit.
Délky polárních paprsků se zde měří přímo měřickým
pásmem. Návaznost při použití různých přístrojů
na témže stanovisku se nejvýhodněji řeší nuceným
dostředěním, kdy se jeden přístroj zamění za druhý
nebo cílovou značku apod., při čemž centricita je
zajištěna mechanicky s chybou, pro většinu úkonů
zanedbatelnou, a záměnu lze provést velmi rychle,
během několika vteřin.
Při použití optického dostřeďovače Zeiss PZL je

návaznost nuceným dostředěním nemožná, neboť
přístrojem lze vytyčit svislici pouze smě~em vz~ů;u
a poloha svislice se čte nebo nastavuje pouzltlm
různých pomůcek - plošných rastrů, vzájemně
kolmých stupnic, vzájemně posuvných mechanických
tyčinek jako indexů apod. V bodě svislice se pak
namontovaném podlaží dostřeďuje teodolit.
Aby bylo možné využít výhody nuceného dostředění,

byl v NDR vyvinut a konstruován optický nadirový
provažovač se rtuťovým horizontem qNL. VY':~bí
se v malých seriích pro geodetické podmky v kraJlch
[5] a zatím se neexportuje. Elementem, ~rčující~
směr svislice, je rtuťový horizont - hladma rtutI
v nádobce, uložené při vytyčování v otvoru v zákla-
dové desce budovy. Poloha svislice se určí autokoli-
mací, ztotožněním obrazu záměrné značky svislého
dalekohledu s obrazem, který vzniká odrazem svazku
světelných paprsku od hladiny rtuti. Jako provaž ovací
dalekohled se používá nivelační přístroj Zeiss Ni 030,
takže podstatou zařízení je adaptér pro uložení nive-
lačního přístroje do svislé polohy a zdroj světla.
Následná polární metoda podrobného vytyčení byla

v NDR pak zdokonalena spojením s prů~ečíkovou
metodou (Polarlinienschnittverfahren) [6] a zavedena
v bytové výstavbě. Znamenala zvýšení přesnosti
na ±6 mm do výšky 5. podlaží a ±9 mm do výšky
11. podlaží a zvýšení produktivity ve srovnání s po-
užitím provažovače PZL směrem nahoru o 19% [3].

3. Nucené dostředěnfpři vytyěovánf svislic provažovaěem
Zeiss PZL

Aby bylo možné použít nucené dostředění při vy-
tyčování svislic optickým provažovačem Zeiss PZL
a následném použití polární metody, navrhl autor
tohoto článku pomůcku pro využití nuceného do-
středění i u tohoto přístroje (přihláška vynálezu
č. 8095-79). Pomůcku tvoří dutý válec téhož průměru
jako čepy přístrojů Zeiss - teodolitů Zeiss Theo 0.1.0
nebo 020, který je uzavřen na jednom z konců destlC-
kou ze skla nebo plexiskla, v níž je vyryt nebo na níž

je nanesen záměrný kříž se dvěma vzájemně kolmým
milimetrovými stupničkami. Při vytyčování se po-
stupuje tak, že se ve vytyčované svislici v podlaží,
v němž se vytyčuje nosná konstrukce a nad použitým
otvorem přibližně postaví stativ s třínožkou, přísluše-
jící teodolitu, který bude použit pro následné vyty-
čování polární metodou. Třínožka se pomocí teodolitu
urovná do vodorovné polohy, teodolit se vyjme z tří-
nožky a do otvoru pro čep se vsune pomůcka pro
nucené dostředění, jak je uvedeno na obr. 1. Poté
pracovník, obsluhující pomůcku pro nucené dostř~d~ní,
nastaví posunem záměrný kříž pomůcky do sVlshce,
vytyčené provažovačem ve dvou nebo čtyřech vzá-
jemně kolmých polohách. Pokud je požadováno
vytyčení svislice v mezích přesnosti provažovače, čte
se poloha svislice opět ve čtyřech polohách na stup-
ničkách pomůcky. Předpokladem použití pomůcky
je dutý šroub, jímž je upevněna třínožka ve ~y~y-
čovaném podlaží. Jestliže přibližná poloha sVlshce
přesáhne velikost posunu třínožky.na stativu, ~}':o.n
se opakuje. Zorné pole dutého sroubu umoznuJe
nastavení pomůcky i při vytyčování nejvyšších budov
u nás.
Po nastavení třínožky s pomůckou do směru svislice

se pomůcka zamění za teodolit a pokračuje se ve
vytyčování polární metodou s přímým měřením
délek měřickým pásmem. Pro přímé měření jsou
obvykle příznivé podmínky, pásmo se klade na podlahu
a při běžném rozsahu podlaží se u věžových budov
i řadových objektů vystačí s jedním kladem pásma,
neboť se vytyčuje vesměs jen jedna montážní sekce
o délce obvykle 36 m. Je možné použít i zmíněnou
kombinaci polární metody s průsečíkovou podle [6].
Podstatou tohoto postupu je omezení počtu bodů,
které se vytyčují polárně, na minimum (nejčastěji
na určení koncových bodů dvou vzájemně kolmých
rovnoběžek s modulovou osnovou uprostřed půdorysu)
a vytyčení dalších bodů protínáním z délek. Vytyč~ný
bod je při tom určen průsečíkem dvou krátkych
obloučků, nakreslených na podlaze tužkou pomocí
napjatého pásma v odpovídající vzdálenosti.
Výhody podrobného vytyčování polární metodo.u

se uplatní zejména u konstrukcí, kde se vyžadUje
vysoká přesnost vytyčení, dále u členitých půdorysů
věžových domů a průmyslových objektů.
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4. Postup s přerušovanými svislicemi

Při optickém vytyčování svislic provažovačem může
dojít z různých příčin k zakrytí otvoru, používanému
pro vytyčování nebo otvory nejsou ve všech stropech
v téže svislici, což se vyskytuje u budov pro průmyslo-
vé účely. V těchto případech je možné vytyčovat
svislici přerušovaně tj. vytyčenou svislici přerušit
a pokračovat v místě, kde je použitelný otvor ve
stropu a vrátit se zpět do směru původní svislice,
přičemž při použití pomůcky pro nucené dostředění
svislice nedochází k nezanedbatelnému snížení přes-
nosti vytyčení. Postupuje se při tom tak, že poloha
náhradní svislice se určí z původní polohy polárními
souřadnicemi s orientací na vzdálený cíl, viditelný
z obou podlaží nebo na bod jiné svislice. Optické
provážení se provede v místě náhradní svislice a ve
vyšším podlaží se přejde zpět z náhradní svislice
na původní, k přechodu zpět se použijí polární sou-
řadnice, změřené v nižším podlaží. Pokud se k těmto
úkonům použije kromě pomůcky pro nucené dostře-
dění svislice instrumentarium se zařízením pro nucené
dostředění, tj. kromě teodolitu ještě cílové terče
polygonové soupravy pro úhlové měření a základnová
paralaktická lať Zeiss Bala pro délkové měření, je
možné dosáhnout celkovou střední chybu obou
přechodů v hodnotě 0,25 mm, při větším výškovém
rozdílu 0,5 mm. Pro běžné vytyčování např. panelo-
vých budov je tato chyba ve srovnání s celkovou
přesností vytyčení svislic zanedbatelná.
Postup s přerušovanými svislicemi lze obecně

považovat za nouzový, ovšem umožňuje překonat
překážky bez podstatného snížení přesnosti, zvýší
se pouze pracnost provážení.

Při použití optického vytyčení svislic optickým pro-
važovačem a navazující polární metody pro podrobné

vytyčení konstrukce ve vytyčovaném podlaží je
návaznost obou úkonů důležitým technologickým
uzlem. Jelikož v ČSSR se k optickému vytyčování
svislic používá převážně optický provažovač Zeiss
PZL, kterým lze vytyčovat svislice jen směrem vzhů-
ru, byla navržena pomůcka pro nucené dostředění
značky vytyčené svislice a teodolitu, kterým se na-
vazuje na vytyčenou svislici při podrobném vytyčení
polární metodou. Tato pomůcka umožňuje používat
také postup s přerušovanými svislicemi, jestliže'
dojde k zakrytí otvoru, použitého pro provážení
nebo jestliže v konstrukci nejsou výjimečně k dispozici
otvory ve stropech, ležící v téže svislici, aniž by došlo
k podstatnému snížení přesnosti vytyčované svislice.
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BOHM, J., HORA, L., KOLENATÝ, E.: Vyšii geodézie
di) I., ČVUT,1979, Praha, 447 str., 297 obr., 36 Kčs.

528.2/.3(075 )

Profesor Bahm významným způsobem ovlivnil čs. geo-
dézii poválečné epochy. Jeho práce z oboru vyšší geo-
dézie, matematické kartografie a vyrovnávacího počtu
vždy přesáhly úroveň vysokoškolských skript a staly se
dobrou a vždy aktuální pomůckou pro pracovníky ve
školství, výzkumu i praxi.
Učebnice "Vyšší geodézie 1" vyšla již v letech 1955,

1961, 1963 a 1977 a její obsah se postupně rozšiřoval a
vyvíjel až do dnešní podoby, kdy se vedle hlavního au-
tora objevují jména jeho mladších spolupracovníků.
Kniha obsahuje tradiční kapitoly jako referenční kou-

le, referenční elipsoid, budování trigonometrických síU,
přesné měření délek, princip přesné polygonometrie, vy-
rovnání samostatných triangulačních sítí, trilaterace,
tuhost sítě a hospodárnost měření, vyrovnání rozsáh-
lých trigonometrických sítí, sítě s dlouhými stranami
a přesná nivelace. Kromě toho však obsahuje velmi dťi-
ležitou kapitolu o geodetické křivce v konformním zob-
razení, ve které se zabývá též redukcemi měřených smě-
rů a délek v zobrazeních. Dále je zde důležitá kapi-
tola o vyrovnání sítě s měřenými úhly i délkami [kom-
binované), což je aktuální vzhledem k současným změ-
nám v technologii zaměřování polohopisných sítí.
Připojena je též obsáhlá kapitola o sledování ver-

tikálních pohybů staveb a zemského povrchu, vlivu po-
hybu zemského povrchu na výsledky a přesnost nive-
lace [geokinetika).
Samostatnou a velmi dťiležitou kapitolou je též úvod,

ve kterém autoři shromáždili nejpoužívanější matema-
tické vzorce a konstanty, různé elipsoidy a základní in-
formace o meZinárodní soustavě jednotek SI.
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Také "tradiční" kapitoly jsou proti předchozím kni-
hám obohaceny o současné poznatky. Jde především
o problematiku tzv. lokálních sítí a optimalizaci geo-
detických sítí, ale též o nejnovější metody budování
globálních systémů např. použitím dopplerovského prin-
cipu.
Všechny kapitoly obsahují velmi podrobné odkazy na

literaturu, a to vždy až po současnou dobu. Ukázky vý-
početních postupů doplňují názorně teoretický výklad.
Ctenář se může okamžitě orientovat v probírané látce
a snadno rozhodovat, které metody jsou pro kterou
práci vhodné s ohledem na jejich přesnost, složitost a
v neposlední řadě též hospodárnost.
Není úkolem této krátké informace hledat případné

nedostatky knihy. Dovolím si pouze jednu připomínku:
převratné změny v automatizaci výpočetních prací
ovlivňují též některé výpočetní metody oboru vyšší geo-
dézie. Jde nejen o použití velkých počítačů, ale i o malé
stolní programovatelné kalkulátory, které se postupně
stávají běžnou pomfickou. Pro další vydání tedy dopo-
ručuji větší orientaci na tyto počítače.
Většině čs. geodetů není nutno knihu zvlášť doporučo-

vat. Předchozí knihy byly záhy rozebrány a nikdy jich
nebyl dostatek. Také tato kniha, s podstatně bohatším
obsahem, vyšla v poměrně malém nákladu.
Proto na závěr ještě poznámku, a to nejen na adresu

autorů: dílo takto závažné a aktuální by konečně mělo
vyjít v solidní knižní úpravě.

Ing. M. Cimbálník, CSc.,
Geodetický ústav, n. p., Praha

LIKES, J. - LAGA, J.: Základní statistické tabulky.
1. vyd. Praha, SNTL 1978. 564 s., 12 obr., 42 tab., 46 lit.

Geodetická praxe často obsahuje úkoly aplikované sta-
tistiky. Jako příklad uveďme kontrolu geometrických
parametrů pozemních stavebních objektů. Podle návrhu
CSN 73 2150, čI. 21, je možné použití v Ý b ě r o v é k o n -
t r o I y. Podobně v normativním doporučení RVHP RS-
-5635 - 76 Kontrola geometrické přesnosti ve staveb-
nictví, čI. 3.3 se uvažuje použití metod s t a t i s t i c k é
kontroly jakosti.
Aplikace matematické statistiky - např. při hodno-

cení velkého souboru dosažených odchylek geometric-
kých parametrů - má určité odlišnosti od metod vyrov-
návacího počtu a vyžaduje použití řady speciálních ta-
bulek, testů a postupů.
Je proto výhodou, je-li k dispozici publikace obsa-

hující soubor základních statistických tabulek sesta-
vených pro nejširší použití v praxi, ve výzkumu i při
studiu.
Požadavek uceleného souboru splňují Základní statis-

tické tabulky Doc. Ing. J. Likeše, CSc. a Ing. J. Lagy,
kterými se vyplňuje určitá mezera v snadno dostupné
domácí literatuře.
Publikace obsahuje textovou a tabulkovou část.
V t e x t o v é č á s t i jsou ke každé tabulce uvedeny

stručnou formou nezbytné teoretické základy, popis ta-
bulky, návod k použití a numerický příklad. U výkladu
k tabulkám spojitých rozdělení je vždy připojeno gra-
fické znázornění hustoty pravděpodobnosti nebo kvan-
tilu. Výklad k tabulkám je stručný, věcný a respektuje
zásady používané v matematice. Tento exaktní přístup
je u publikací tohoto druhu obvyklý, i když si uživatel,
např. výkonný geodet Zřejmě vyhledá v některé učebni-
ci doplňující informaci tak, aby skloubil poznatky ma-
tematické statistiky se znalostmi vyrovnávacího počtu.
Tab u I k o v á č á s t obsahuje celkem 42 tabulek.

Tabulky jsou rozděleny takto:
1. Spojitá rozdělení.
II. Tabulky pro výběry z normálních rozdělení.
III. Diskrétní rozdělení.
IV. Neparametrické metody.
V. Doplňkové tabulky.

1. č á s t obsahuje tabulky 1 až 4, které se týkají roz-
dělení N [0:1], X~[ v], t (v J a F (v" v,J.
I 1. č á s t obsahuje tabulky 5 až 23. Tyto tabulky jsou
určeny pro výběry z normálních rozdělení. Tak např.
tab. 5 obsahuje činitele pro odhad 11, tab. 8 až 10 se tý-
kají stanovení rozsahu náhodného výběru za různých
podmínek a tab. 18 uvádí kritéria pro odlehlá pozorová-
ní. Důležitou tabulkou je tab. 19, kterou lze stanovit to-
leranční intervaly, tj. intervaly, které se spolehlivostí
1 - (t obsahují aspoň podíl P rozdělení N [f1, 112], a to
I pro případ, že parametry f1 a 11 jsou neznámé. Výbě-
rovf koeficient mnohonásobné korelace lze stanovit
z tab. 20.
Ve I I 1. č á s t i jsou tab. 24 až 28, jejichž výběr a uspo-
řádání je standartní [binomické rozdělení - Poissonovo
rozdělení - hypergeometrické rozdělení a meze spoleh-
livosti některých parametrůJ. Právě těchto tabulek je
možné využít při statistické kontrole jakosti např. k vy-
číslení pravděpodobnosti výskytu zmetku ve výběru.
IV. č á s t [tab. 29 až 38J obsahuje neparametrické me-
tody a je důležitá z toho důvodu, že lze řešit statistické
úlohy [zejm. testy hypotéz], při nichž se 118uředpokládá
speciflkované rozdělení pravděpodobností náhodné ve-
ličiny. Právě tato vlastnost neparametrických metod se
uplatní při kontrole geometrické přesnosti, protože zá-
kladní soubory dosažených odchylek geometrických pa-
rametrů nemusí mít normální rozdělení pravděpodob-
ností. Např. pomocí tab. 2D 17.8 stanovit meze spolehlivos-
ti pro medif.ll; tab. 30 obsahujf) Kolmolwrovovy -
-Smirnovovy statistiky. Podle tab. 30 lze např. pro jeden
vfběr provést neparametrický test shody mezi výběro-
vým rozdělením četnosti a určitým teoretickým mode-
lem tam, kde X2 - test nelze doporučit. Tab. 34 udává
hr'dnoty pro Spearmanův koeicient korelace [pořadový
kť"éf. korelace J: tento koeficient je možno použít jako
charakteristiky korelační závislosti, pokud jde o dvou-
rozměrný náhodný výběr. který nepochází z dvouroz-
měrného normálního rozdělení. Stejně důležitá je tab. 38
pro stanovení neparametrických toleračních intervalů
(úloha obdobná jako při použití tab. 19, kde se před-
pokládá normální rozdělení pravděpodobností J.
V. č á s t - doplňkové tabulky (39 až 42J obsahuje
např. některé funkce přirozených čísel, kombinační čís-
la atd.
Závěrem poznamenejme, že publikace Základní sta-

tistické tabulky je dobře využitelná v geodetické praxi
ať již výběrem tabulek. jejich rozsahem nebo krokem
argumentu. K tomu přispívá i vyhovující typografická
úprava, praktický formát a vazba tabulek.

Ing. Vladimír Vorel,
katedra speciální geodézie FSv - CVUT Praha

Plánování sociálního rozvoje
v 7. pětiletce

Programování a plánování kádrového, personálního
a sociálního !ozvoje je významným nástrojem realizace
politiky KSa. Zásady ke zdokonalování plánovitého
řízení v této ,0blastL vycházejí z úkolů uložených před-
sednictvem DV KSa z června 1978, ze souboru opatření
ke zdokonalení plánovitého řízení národního hospodář-
ství po roce 1980 a z usnesení vlády ČSSR č. 59 ze dne
.14. února 1980.

Plánování sociálního rozvoje v resortu ČÚGK se
bude opírat především o výsledky dosažené při plnění
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komplexních programů pece o pracovníky v letech
1976-1980, které vytvořily solidní základnu a jakousi
první etapu v sociálním programování. I když ne ve
všech organizacích resortu přinesly očekávané výsledky,
jisté je, že umožnily plánovitější postup a racionálnější
rozhodování v této oblasti. Na druhé straně se však
ukázalo, že KPPP nemohou překlenout některé pro·
blémy, zejména z oblast,i řízení. K těm nejpalčivějším
patří především nedostatečná účast centra při plánování
a kontrole plnění sociálních úkolů, nežádoucí rozdíly
v úrovni péče o pracovníky na jednotlivých pracovištích
resortu, malá ochota organizací sdružovat finanční
prostředky na celospolečenské sociální účely, nedosta·
tečná územní koordinace a někde i malý zájem odbor·
ných útvarů organizací spolupracovat s kádrovými
a personálními útvary při zabezpečování úkolů sta-
novených v KPPP.

V zájmu řešení uvedených problémů a dalšího zkva·
litnění řízení sociálního rozvoje bude v 7. pětiletce
řízení této oblasti výrazným způsobem zdokonaleno.
Programy kádrového, personálního a sociálního rozvoje
a na ně navazující pětileté a roční prováděcí plány
budou obsahovat úkoly, které je třeba zabezpečovat
v zájmu dalšího rozvoje pracovních kolektivů podle
stále náročnějších kritérií sociálně ekonomického rozvoje
a při dodržení přísných hledisek hospodárnosti a efek-
tivnosti. Programy a plány kádrového, personálního
a sociálního rozvoje budou proto vycházet z rozborů
dosažené úrovně rozvoje jednotlivých činností a tvořit
tak logickou a organickou součást dlouhodobých zá-
měrů technicko-ekonomického rozvoje resortu. Tyto
dokumenty, které budou tvořit součást jednotného
hospodářského plánu umožní vedoucím hospodářským
pracovníkům důkladněji hodnotit dosaženou úroveň
v sociální oblasti, kvalifikovaně určovat naléhavost
a pořadí důležitosti připravovaných opatření a na
základě toho pohotově reagovat na potřeby, závěry
a připomínky pracujících.

Další velkou výhodou programů a plánů je skutečnost,
že úkoly z oblasti sociálního rozvoje budou rozepisová-
ny jako součást vnitropodnikových plánů na všechna
pracoviště resortu, čímž bude zajištěna stejná péče
o všechny pracovníky bez rozdílu. Hlavní pozornost
v sociální části dlouhodobého programu bude zaměřena
na:
- odstraňování nedostatků v pracovním a životním

prostředí. jeho tvorbu a ochranu v souladu se sta-
novenými normami, odstraňování zdrojú a příčin
pracovních úrazú, nepříznivých vlivů pracovního
procesu na lidský organismus, snižování fyzické
a psychické zátěže. snižování počtu pracovníků na
rizikových pracovištích a počtu žen pracujících
s břemeny nad stanovenou hmotnost,

- rozvoj zdravotní péče poskytované pracovníkúm,
vÝstavbu a modernizaci závodních zdravotnických
zařízení a ve spolupráci s orgány státní správy
i na obsazování míst závodními lékaři v souladu
se stanovenou normou,

- zvyšování účasti pracovníkú na závodním stravování
s využitím mražených, prúmyslově připravovaných
jídel na odloučených pracovištích,

- rozvoj životních podmínek pracovníkú, zejména
bydlení a ubytování, rozvoj předškolních zařízení
a služeb.

- využívání a rozvoj rekreační základny, zlepšování
podmínek pro kulturní, sportovní a zájmovou čin-
nost pracovníkú, způsoby usměrňování těchto aktivit,

- práci se skupinami pracovníkú, vyžadujících ze
sociálně ekonomického hlediska zvýšenou pozornost,

- sdružování prostředků organizací a národních výborů
pro výstavbu a provoz společných zařízení,

- vytváření podmínek pro rozvoj pracovní iniciativy,
společenské angažovanosti, socialistického způsobu
života a rozvoj osobnosti pracovníků.
Z těchto obecně formulovaných dlouhodobých cílů

budou odvozeny již konkrétní úkoly zapracované do
pětiletých a ročních olánú sociálního rozvoje, jejichž
nedílnou součástí budou i ukazatele pětiletého plánu
pro sociální rozvoj a pro investiční výstavbu sociálního

charakteru. Další přílohu bude tvořit jmenovitý seznam
sociálního charakteru a pětiletý plán rozvoje závodního
stravování. Součástí ročního prováděcího plánu budou
ještě doporučené ukazatele ročního plánu pro ozdravná
opatření.

Hospodářské úkoly resortu v 7. pětiletce budou
všestranně náročné a splní je jen ty organizace, které
vytvoří pro pracovníky odpovídající podmínky. Výše
mzdy, i když zůstává přirozeně velmi důležitým mo-
tivačním faktorem, nemůže sama o sobě vyřešit všechny
problémy hospodářského rozvoje, neboť jak ukazují
průzkumy, stále větší počet pracovníkú přikládá větší
význam sociální stránce pracovní činnosti. Naplnění
plánů pracovníkú, jejich stabilizování, využití jejich
pracovních schopností a vytváření podmínek pro rozvoj
iniciativy pracujících v 7. pětiletce je spojeno s řadou
náročných úkolů, na které je třeba soustředit pozornost
již při přípravě pětiletého plánu kádrového, personál-
ního a sociálního rozvoje tak, abychom jeho prostřed-
nictvím vytvořili nezbytné předpoklady pro plnění
hospodářských úkolů.

Václav Soukup,
ČÚGK

TERMINOL6GIA A SYMBOLIKA
V GEODÉZII A KARTOGRAFII

Kartografické termíny v novom
slovníku cudzích slov

Po niekoTkoročnom "vákuu" sa koncom roku 1979
na našom knižnom trhu objavilo nové vydanie Slovníka
cudzích slov (clalej SCS) autorick PhDr. Márie Ivano-
vej-Šalingovej, CSc. a Ing. arch. Zuzany Maníkove,j1).

Je to doteraz u nás najobsiahlejší slovník cudzích
slov (obsahuje 60000 termínov) a aj napriek pomerne
vysokému nákladu (80 000 výtlačkov) a cene (95,-
Kčs) možno veriť, že si dlho nepoleží na poličkách
kníhkupectiev a stihne ho osud jeho menších pred-
chodcov - že sa totiž dostane do rúk svojim používa-
terom celým svojim nákladom.

Autorky uvádzajú,že SCS je etymologicko-výkladový,
čo pri použití maximálne stručných a nedefiničných
výkladov zaradených termínov znamená, že ide o dielo
vedecko-populárne, pričom z hTadiska jazykového
o dielo organizačno -formálno ·lexikálno -inven tarizačné
a z obsahového hradiska o dielo interdisciplinárne.

Jazykovedné hradisko už bolo predmetom prvých
kladných recenzií napr. v bratislavskom Večerníku,
Pravde ap. No hodnota slovníka spočíva hlavne v kvali-
te výkladov, v správnosti vysvetlení jeho jednotlivých
-termínov. Ako celok z tejto stránky je SCS posudzovať
veTmi obťažné, no relatívne oveTa Tahšie je to možné
urobiť pre okruh vybratých' termínov z hradiska
niektorej z parciálnych disciplín. PodTa zoznamu
skratiek SCS rozlišuje 127 odborov tematickej prísluš-
nosti jednotlivých termín ov (popri 83 jazykových
povodoch).

Kartografia v SCS medzi rozlišovanými odbormi
chýba, no napriek tomu je v ňom 21 termínov, ktoré

1)M. Ivanová.Šalingová, Z. Maníková: Slovník cudzích
slov. 1. vydanie. Vydalo Slovenské pedagogické
nakladaterstvo v Bratislave, 1979. 943 s. Recenzenti:
MUDr. M. Betinová, CSc., doc. PhDr. L. Čunderlík,
CSc., univ. prof. MUDr. 1.Kostolný, CSc.
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treba považovať za kartografické. 8ú to tieto termíny
(a ich výklady):

kartirovaf (gréc., geod.) zakreslovať zameraný
polohopis do mapy na podklade mier odmeraných
v teréne
kartobibliografia - (gréc., knihov.) bibliografia karto-
grafických diel
karto diagram - (gréc., geod.) druh mapy znázorňujúcej
štatistické javy a údaje stípcami, kruhmi a obrazcami
kartograf - (gréc.) odborník v kartografii
kartografia - (gréc.) 1. vedný odbor zaoberajúci sa
všetkými otázkami týkajúcimi sa konštrukcie, obsahu,
aplikácie i vývoja máp, 2. spracovanie výsledkov
mapovania do topografiekej mapy, odvodzovanie pre-
hradných zemepisných máp a zostavovanie máp s osobit-
nou tematikou
kartografický - (gréc.) 1. týkajúci sa kartografie,
2. týkajúci sa krtografov
kartogram - (gréc., geod.) mapa, ktorá vhodnými
značkami znázorňuje rozličné javy, štatistické údaje
zobrazeného územia
kartolitograf - (gréc., polygr.) kvalifikovaný pracovník
v kartolitografii
kartolitografia - (gréc., polygr.) vyhotovovanie re-
produkčných a tlačových podkladov, máp a výkresov
litografickou technikou
kartolitografický - (gréc., polygr.) zhotovený, vytlačený
spasobom kartolitografie
karto meter - (gréc.) prístroj na meranie kriviek na
mapách
kartometria - (gréc.) 1. náuka o meraní na mapách,
2. meranie na mapách
mapa - (lat.) 1. zobrazenie povrchu zemského alebo
hviezdnej oblohy v zmenšenom pomeve (mierke),
2. (hovor.) dačo pripomínajúce mapu, 3. obal z tvrdých
dosák (napr. na spisy)
mapér - (lat., odb. trochu zastar.) kto mapuje; topo-
graf
mapografia - (lat. + gréc.) spoločný názov pre topo-
grafiu a kartografiu; zhotovovanie, kreslenie máp
mapotéka - (lat. + gréc.) zbierka, archív máp
mapovací - (lat.) vzťahujúci sa na mapovanie; určený
na mapovanie
mapovaě - (lat.) kto mapuje; topograf
mapovanie - (lat., geod.) súbor geodetických a karto-
grafických prác za účelom vyhotovenia máp vefkých
územných celkov na jednotnom geodetickom základe
a v jednom vyhotovení
mapovat - (lat.) 1. merať, zachytávať, zakresrovať
povrch zemský plošne alebo priestorovo; robiť mapy,
2. zakresrovať na hotovú mapu výskyt, rozloženie
dajakého javu
mapový - (lat.) týkajúci sa mapy, majúci ráz mapy,
používaný na mapy.

Medzi kartografieké termíny treba počítať aj jeden
z troch samostatných termínov "atlas" a to:
latlas - (podfa mauretánského kráfa Atlanta) 1. súbor
zemepisných máp, 2. kniha obrazov, schéma z daktorého
odboru; viazaná zbierka máp, vybratých a usporiada-
ných podfa určitého hradiska a systému;
ako aj prvý výklad termínu "glóbus" - 1. (geogr.,
astron.) gura vhodného polomeru, na ktorej je zobra-
zený zemský povrch. Tu by bola vermi potrebná
zmienka aspoň o tom, že existuje i gl6bus hviezdnej
oblohy, Mesiaca a iných telies slnečnej sústavy, ako
i zmienka o tom, že gl6bus treba tiež považovať za
kartografické dielo.

K uvedeným heslám - termínom (najma zaradeným
podpísmená "k" a "m" možno uviesť tieto pripomienky:
a) 8kratka "geod." je azda namieste len u termínov

"kartírovať" a "mapovanie" (no i to nie pre všetky
ich významy, vieme dobre, že existuje celý rad
negeodetických mapovaní), no vonkoncom už nie
je namieste v prípade karto diagramu a kartogramu
(čo rahko potvrdí rubovorný geodet - aj začiatočník)!

b) Laik ťažko odlišuje obsah významov "kartírovať"
a "mapovanie", ako aj "karto diagramu" a "karto-

gramu". Napr. pre karto diagram by bolo lepšie
znenie: "druh mapy znázorňujúci razne zmeny vo
verkostiach na mape vyjadrovaných javov pomocou
zmien ve vefkostiach alebo v štruktúre zvolených
(diagramových) značiek" a pre kartogram: "druh
mapy, ktorý vyjadruje zmeny v štatistických úda-
joch pomocou zmien v intenzite farieb alebo vzorko-
vých rastrov".

c) Niekorko nepresností je i vo výklade termínu "kar-
tografia". Pre 8CS by bolo vhodnejšie toto znenie:
,,1. vedný odbor zaoberajúci sa otázkami konštrukcie,
grafického vyjadrenia obsahu. reprodukčného spra·
covania, vývoj a a metodiky využívania máp, 2. spra-
covanie máp".

d) Výklad termínu.,mapa" už zastaral, pretože mapy
dávno prestali byť zobrazením iba zemského povrchu
alebo oblohy. Pojem mapy je d610žitá kateg6ria
nielen pre kartografiu, ale pro cdý rad iných discip-
lín. Obsah tohoto pojmu sa vermi rozšířil na celý
rad druhova typov tematickýlilh máp.

e) Aj heslo "mapovanie" je vysvetlené iba pre klasický
druh topografického (geodetického) mapovania, no
i nekartografom je dobre známe, že počíňajúc
minulým storočím sa rozvinulo niekorko dalších
druhov tematického mapovania (od geologického
až po kozmické).

f) Termín "mapotéka", na ktorý nás upozorňuje SCS
treba odporučiť ako vermi vhodný pre tie oddelenia,
ktoré zodpovedajú obsahom tomuto pojmu a pre
ktoré sa po mnohé roky vyvíjajú snahy pomenúvať
ich overa rozsiahlejšími, ,ale o to nepresnejšími
pojmami ako napr. mapové zbierky, kartografické
informačné služby, kartografické dokumentácie ap.
Napriek niektorým drobným nepresnostiam považu-

jem SCS za vefmi cenné a užitočné dielo. Do pozornosti
kartografom a odborníkom, pracujúcim s mapami
odporúčam upresniť si niektoré termíny, ktoré si
zamieňajú často i odborníci - napr. graf, diagram,
raj6n, regi6n, astral6n, register, index - atd.

Je zaujímavá skutočnosť, že v SC8 je vysvetlených
celkom 47 druhov izočiar (izakusta, izalobara, izano-
mála ... atd.). S rozvojom tematickej kartografie sa
ich počet neustále rozširuje a preto do 8CS možno
odporučiť na zaradenie ešto dalšie: izalumchr6na,
izalumklína, izodapena, izodata, izodema, izodištanta,
izofoda, izohydrodynama, izohyla, izokoreláta, izokyja,
izometrála, izopolantropa, izosyneohena, izotima.

Ing. Ján Pravda, OSe.,
Geografický ústav SA V,

Bratislava

V pfípravě pro pfí!tí GaKO jsou:

MARČÁK, P.: Sledovanie vplyvu naplnenia prie-
hradných nádrží na deformácie zemského po-
vrchu

šíMA, J.: Tvorba barevných syntéz na multispek-
trálním projektoru MSP-4

PETROVIČ, M.: Racionalizácia v oblasti automati-
zovanéhospracovania písomného operátu EN
v rezorte SÚGK

VITÁSEK, J.: Zařízení pro měření teplot v přízem-
ních vrstvách
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Z geodetického kalendáře
(červenec, srpen, září)

2. července 1980 - Ing. Vác!av Fučík, odborný asistent
Katedry speciální geodézie CVUT. Dlouholetý asistent
prof. Trnky věnoval svojí dosavadní odbornou činnost
pedagogické dráze. Je význačným odborníkem v zamě··
řování památek. V poslední době se zúčastnil rozsáhlého
měření pro účely dokumentace před rekonstrukcí
Národního divadla.
20. července 1980 - Ing. Lubomír Rosík, odpovědný
geodet Geodézie, n. p., Opava, člen výboru ZP ČSVTS,
aktivní zlepšovatel na úseku geodetickýc!;t a kartogra-
fických prací. Za tvůrčí činnost obdržel "Cestné uznání
PV ROH a ředitele podniku" v r. 1978.
28. srpna 1980 - Ing. Miroslav Pazderský, vedoucí
střediska geodézie v Havlíčkově Brodě, aktivista
OVKSČ, lektor VUML při OV KSČ propagandista KSČ,
nositel Je!,!ortního vyznamenání "Nejlepší pracovník
resortu CUGK" z roku 1974.
30. srpna 1980 - Ing. Miroslav Palata, odborný asistent
Katedry speciální geodézie ČVUT. Po absolvování
vys. školy pracoval delší dobu v odd. nivelace Geode-
tického ústavu. V r. 1965 přešel na vysokou školu.
V současné době se zabývá otázkami úsekové ekonomiky
a teorií systému v geodézii a kartografii.
10. září 1980 - Ing. Josef Hofman, vedoucí oddílu
inž. geodézie v Náchodě, člen okresní rady Svazarmu,
instruktor leteckého oddílu několikrát vyhodnocen jako
"Nejlepší pracovník podniku", nositel dalších vyzna-
menání.

Výroěie 55 rokov:

22. júla 1980 - Ing. Rudolf Šandrik, riaditef Geodézie,
n. p., Žilina. V štátnej zememeračskej službe pracuje
od roku 1948. Vo svojej činnosti vykonával práce
rózneho druhu a. zastával viaceré funkcie. Významná
je aj jeho mimopracovná činnosť. Je nositefom rezort-
ných vyznamenaní: "Čestné uznanie za zásluhy o rozvoj
geodézie a kartografie" v roku 1974, "Najlepší pra-
covník rezortu SÚGK" v roku 1975 a "Zaslúžilý pracov-
ník rezortu" v roku 1979.

29. července 1980 - Jan Skácel, samostatný geodet
Geodézie, n. p., Opava, nositel resortního vyznamenání
"Nejlepší pracovník resortu ČÚGK" z r. 1956, držitel
odznaku "Zasloužilý pracovník podniku" z r. 1974.
4. srpna 1980 - František Jašek, vedoucí oddělení
podnikového ředitelství Geodézie, n. p., Opava, aktivní
stranický funkcionář, nositel medailí "Za službu vlasti"
z r. 1954., "Za. zásluhy o obranu vlasti" z r. 1956,
"Medaile k 30. výročí SNB" z r. 1975.
12. září 1980 - ln!\,. František Prokůpek, profesor
SPŠZ v Praze. Zasloužil se o výchovu mnoha pracovníků
našich středně technických kádrů. Je autorem a spolu.
autorem několika učebních textů a učebnice "Geodézie
pro stavební techniky" pro SPŠ dopravní a vodohos-
podářských staveb.
30. září 1980 - ln!\'. Jiří Karlas, vedoucí střediska
geodézie v Jičíně, člen výboru ZO KSČ SG Jičín
aktivista OV KSČ, propagandista a lektor MěV KSČ,

poslanec MěNY v Nové Pace, předseda komise výstavby
MěNV Noyá Paka, v roce 1962 "Nejlepší pracovník
resortu ČUGK", v roce 1974 obdržel od OVS Jičín
čestné uznání.

Výročí 65 let:

17. července 1980 - Ing. Alois Klecker, vedoucí geodet
Geodézie, n. p., Opava, nyní v důchodu, nositel r~sort-
ního vyznamenání "Nejlepší pracovník resortu ČUGK"
z r. 1965 a držitel odznaku "Zasloužilý pracovník
podniku" z r. 1975.
24. července 1980 - prof. Ing. Matěj Pokora, profesor
geodézie na VUT v Brně, vedoucí Katedry geodézie
na této škole. Převážná část jeho praktického působení
byla věnována hospodářsko-technickým úpravám půdy.
Byl ředitelem Krajského ústavu pro projektování
zemědělské a lesnické výstavby v Brně. Od r. 1958
působil jako docent na zeměměřické fakultě ČVUT
v Praze a od r. 1960 na VUT v Brně. Za svého pedago-
gického dosavadního působení zastával mnoho akade-
mických funkcí. Stejně činný je i politicky a veřejně.
Je autorem skript a spoluautorem vysokoškolské učeb-
nice "Geodézie pro posluchače stavebního inženýrství".
12. září 1980 - Hynek Psota, samostatný geodet
Geodézie, n. p., Opava, nyní v důchodu, dlouholetý
politický pracovník, nositel Jesortního vyznamenání
"Nejlepší pracovník res9rtu CÚGK" z r. 1970, nositel
"Medaile k 25. výročí Unorového vítězství" z r. 1973,
držitel odznaku "Zasloužilý pracovník podniku" z r.
1975.

6. srpna 1980 - Ing. František Voska, býv. vedoucí
zeměměřického střediska Vojenského projektového
ústavu v Praze. Po ukončení studia na čVUT prošel
mnoha organizacemi, kde získal bohatou praxi zejména
v oboru inženýrské geodézie. Nabyté zkušenosti uplatnil
plně při budování a vedení VPÚ. Za svou činnost byl
odměněn mnoha uznáními.
7. srpna 1980 - Ing. Bohuslav Adamec. V letecl; 1962
až 1967 zastával funkci techn. náměstka Ustavu
geodézie a kartografie v Pardubicích, v letech 1968
až 1971 byl Hlavním geodetem pro Východočeský
kraj Oblastního ústavu geodézie a kartografie v Brně.
Za své četné zásluhy a práci v mnoha funkcích mu bylo
propůjčeno státní vyznamenání "Za zásluhy ovýstavbu"
v roce 1964. Aktivně pracuje stále v místě bydliště
v Občanském výboru při MěNV v Pardubicích.

BI ahopřej eme!

Z dalších výročí připomínáme:

7. července 1900 - před 80 lety se narodil v ,Čepici
u Sušice Ing. Dr. František Mašek, býv. vedoucí Ustřed-
ního archívu pozemkového katastru. Několik let
působil jako asistent u prof. Petříka a na Vysoké škole
báňské v Příbrami. Zbytek své odborné činnosti věnoval
práci u pozemkového katastru, kde byl posléze pověřen
vybudováním ústředníh~ archívu. Působil též jako
honorovaný docent na CVUT. Jeho literární činnost
byla velmi bohatá. publikoval i v cizině. Uvádíme
zde jeho knihu "Pozemkový katastr" vydanou v r.
1948. (Zemřel 18. srpna 1953 v Praze).
16. července 1880 - před 100 lety se narodil v Praze
Dr. Bedřich Šalamon, profesor matematické karto-
grafie na UK v Praze, nositel:Řádu práce a stříbrné
medaile ČSAV za zásluhy o vědu a lidstvo. Po působení
na středních školách přechází po habilitaci v r. 1922
na univerzitu, aby se stal jednou z vedoucích osobností
v oboru kartografie, geografie, geodézie a geofyziky.
Rozsáhlá byla jeho činnost vydavatelská a literární.
Byl členem mnoha československých i zahraničních
odborných společností. (Zemřel 26. července 1967
v Praze).
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27. července 1850 - před 130 lety se narodil v Bezděko-
vě na Blatensku Ing. František Fiala, první předseda
geodetické skupiny Technického muzea v Praze. Byl
jedním z velmi obětavých spoluzakladatelů Technického
muzea a jeho geodetických sbírek, vybudoval v muzeu
též astronomické oddělení. Za své zásluhy byl jmenován
čestným členem Technického muzea. (Zemřel 19. února
1930 v Praze).
28. septembra 1905 - pred 75. rokmi sa narodil v Le-
viciach Ing. Vojtech 1'Iolnár. ětúdium zememeračského
inžinierstva začal na Ceskom vysokom učení technickom
v Prahe a skončil na Slovenskej vysokej škole tech-
nickej v Bratislave, ako jej prvý absolvent. Pracoval
v Bratislavc (Triangulačná kancelária; Slovenský ze-
memeračský a kartografický ústav; Geodetický, topo-
grafický a kartografický ústav; Geodetický ústav)
a jeho meno sa spája s budovaním polohových geode-
tických základov na Slovensku. Prácam v triangulácii
a geodetickým výpočtom zostal verný do posledného
dňa svojho života. Zomrell. 1. 1972 v Bratislave.
V roce 1580 - před 400 lety se narodil v Ornans Pierre
Vernier, známý francouzský matematik. V r. 1631
vydal spis, v němž popsal měřické zařízení, neprávem
podle portugalského matematika Pedro Nuneze ozna-
čované jako nonius. V přístroji na stupnici pro měření
délek je použito pomocného zařízení, pomocného mě-
řítka s indexem za účelem dosažení přesnějšího čtení
na desetiny jednotky příslušného hlavního měřítka.
Praktický vynález "vernieru-nonia" byl aplikován i pro
měřítka kruhová.
V roce 1960 - před 20 lety vyšlo první vydání Kapesni-
ho atlasu světa, jedné ze zdařilých edicí Kartografie,
n. p. Od té doby vyšel tento atlas již v mnoha vydáních,
která jsou vždy v krátké době rozebrána. Vyšel také
v mnoha zahraničních versích.

Za Ing. Josefem Životským

Na odpočinku, po kratší nemoci dne 21. 3. 1980 opustil
nenávratně naše řady dlouholetý pracovník resortní
geodetické služby, zasloužilý politický a veřejný funk-
cionář z poválečného období Ing. Josef Životský.

Narodil se jako syn obuvníka dne 21. 10. 1904 v Brně
a hned po absolvování vysoké školy v r. 1926 nastoupil
do státní měřické služby u pozemkového katastru na
Moravě v Uh. Brodě a Boskovicích, kterou brzy zaměnil
za geodetickou službu v Triangulační kanceláři min. fi-
nancí v Praze.

Stavby trigonometrických věží na kopcích a v odleh-
lých lesích od jara do podzimu na území Moravy, Slo-
venska a Podkarpatské Rusi znamenaly pro něho stálý
styk s přírodou a venkovem. Při tom s obzvláštním zá-
jmem všímal si života na vesnicích, stýkal se s drob-
nými lidmi, hlavně s rolníky, pastevci a zemědělskými
dělníky, a poznal tak zaostalost našeho zemědělství za
první republiky, ale i bídu venkovského lidu a její pří-
činy. To mělo vliv na utváření jeho politického názoru,
takže již v r. 1936 vstoupil do KSČ.

Během okupace vyvíjel ilegální odbojovou činnost
v několika organizacích KSČ a nebyv vyzrazen, přežil.

Po osvobození v r. 1945 zapojil se plně do politického
a veřejného života při osídlování pohraničí a budování
našeho rozvráceného zemědělství. Neboť tu bylo jeho
práce více třeba, než při stavění trigonometrických věží.

Jako člen předsednictva tehdejšího zemského výboru
KSČ jezdil po vesnicích, řídil osídlovací práce na se-
verní a jižní Moravě, přesvědčoval rolníky, propagoval
HTÚP a připravoval půdu pro zakládání JZD. Poslouchali
jsme jeho besedy v rozhlase a četli jeho články v Rov-
nosti a Zemědělských novinách. Za zkušenostmi jezdil

do Sovětského svazu a dovedl nám se zápalem vyprávět
o tamních větrolamech, zavlažovacích systémech, osev-
ních postupech a zúrodňování celin. Nezůstával však
jen u obdivu, své nadšení dovedl proměnit ve sku-
tek: desítky zelených pásů - větrolamů na jižní Moravě,
které dnes při projíždění krajinou až romanticky ob-
divujeme, byly vysázeny z jeho iniciativy a jsou jeho
trvalým pomníkem.

V roce 1946 byl ustanoven předsedou Zemské komise
pro agrární operace a byv zvolen poslancem, zastával
funkci místopředsedy ZNV a referenta pro osídlování.
Po zavedení krajského zřízení v r. 1949 zůstal v obdobné
funkci místopředsedy KNV v Brně a zemědělského re-
ferenta. Do r. 1950 byl členem předsednictva KV KSČ.

Současně z pověření byl angažován v řadě jiných teh-
dy významných funkcích: členství v Ústřední plánovací
komisi v Praze, v národní správě podniku Moravský
kra s, v národní správě Moravské banky v Brně, v do-
zorčí radě Živnobanky v Praze aj.

Za odbojovou a veřejnou činnost z poválečného ob-
dobí dostalo se mu řady uznání: pamětního odznaku
druhého národního odboje (1947], Řádu 25. února 1948,
stříbrné medaile "Za zásluhy" (1949], aj.

K původnímu povolání se Ing. Životský vrátil v roce
1954, kdy došlo k celostátnímu soustředění geodetické
služby, zřízení samostatného resortu ÚSGK a založení
OÚGKv Brně. Zde Ing. Životský nastoupil v provozu no-
vého měření a mapování. Dokončovala se poslední tri-
angulace na severu Moravy, ze škol přicházeli noví ab-
solventi a bylo třeba je zasvětit do všech tajů této disci-
plíny. Ing. Životský vytvořil oddíl a zasloužil se o doko-
nalý odborný výcvik všech těchto absolventů, jakož
i o úspěšné dokončení vlastního úkolu v této oblasti.
Za mimořádné pracovní úspěchy byl v r. 1964 vyzna-
menán titulem "nejlepší pracovník ÚSGK".

V r. 1965 odchází na zasloužilý odpočinek. Odpočívat
však nedovedl a pomáhal podniku, pokud mu to zdraví
dovolovalo. Když v r. 1973 byl založen "Aktiv důchod-
ců", stal se ing. Životský jeho prvním předsedou.

Když v r. 1977 byl dotázán, kterou činnost ve svém ži-
votě považuje za nejvíce společensky prospěšnou, od-
pověděl:

1. osídlení moravského pohraničí a HTÚP - jako zá-
kladní podmínku pro rozvoj našeho socialistického ze-
mědělství,

2. triangulaci - jako základ veškerého mapování.
Ano, to byly skutečně dvě hlavní těžiště v jeho celo-

životním snažení politickém i odborném, jímž se za-
sloužil o budování socialistické společnosti zejména
v období poválečném.

Za zvuků sborového zpěvu Státního divadla v Brně,
za hojné účasti soudruhů a bývalých spolupracovníků
z KNV i n. p. Geodezie Brno rozloučila se se zesnulým
zasloužilým pracovníkem ing. Životským i široká veřej-
nost zeměměřická ve smuteční síti městského krema-
toria v Brně dne 28. 3. 1980.

20. 2. 1980 uprostřed tvůrčí práce nečekaně odešel
Ing. Bohuslav Mandys, dlouholetý vedoucí fotogram-
metrického oddělení n. p. Geodézie Pardubice, neúnavný
bojovník za technický pokrok a uplatnění nejnovějších
pracovních metod především v oboru fotogrammetrie.

Narodil se 13. 9. 1931 v Koštěnicích u Pardubic.
Po maturitě na reálném gymnáziu a roční praxi v mě-
řickém oddělení StavoJ'rojektu Liberec vystudoval ze-
měměřickou fakultu CVUT v Praze. Studia ukončil
diplomovou prací z oboru fotogrammetrie v roce 1957
a nastoupil k tehdejšímu Oblastnímu ústavu geodézie
a kartografie v Hradci Králové na pracoviště v Pardubi-
cích, kde získal všestrannou odbornou praxi. Od roku
1962sejako jeden z našich předních odborníků intenzívně
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věnoval fotogrammetrii, nejprve fotogrammetrii po-
zemní pro potřeby rekonstrukce domů a památek.
V roce 1964 vybudoval fotogrammetrické pracoviště
v Pardubicích, které bylo obsazeno 10 pracovníky
a vybaveno univerzálními vyhodnocovacími přístroji,
překreslovačem a stereokomparátorem. Fotogrammet-
rické oddělení se pod jeho vedením stalo jedním z před-
ních pracovíšť resortu. Hledal stále nové uplatnění
fotogrammetrie v zeměměřické praxi, podal několik
zlepšovacích návrhů. Za svou obětavou a průkopnickou
práci byl v roce 1968 vyhodnocen jako nejlepší pra-
covník resortu.

Jeho největším přínosem je první uplatnění metod
analytické aerotriangulace při velkoměřítkovém ma-
pování. Vzhledem k vysokému ekonomickému přínosu
se metoda analytické aerotriangulace stala nedílnou
součástí technologie mapování ve velkém měřítku.
Ing. Mandys metodu analytické aerotriangulace ne-
ustále propracovával a zdokonaloval. Fotogrammetrické
oddělení se pod jeho vedením stalo specializovaným
pracovištěm, které uplatnění této metody zajišťuje
.provšechny ostatní podniky resortu.

Výsledky své práce ing. Mandys prezentoval i na
mnoha mezinárodních akcích především v Budapešti,
Varšavě, Moskvě a Helsinkách.

Odborná činnost ing. Mandyse byla mnohostranná
a rozmanitá. Byl externím učitelem Střední průmyslové
školy zeměměřické v Praze, oponentem mnoha vý-
zkumných zpráva diplomních prací, autorem odborných
článků, dlouholetým členem ZV ROH, členem KV
ČSVTS, členem čs. fotogrammetrického komitétu, za
činnost v ČSVTS obdržel čestné uznání a stříbrný
odznak.

Výsledky jeho průkopnické práce znamenají vý-
znamný a nesmazatelný přínos pro celkový rozvoj
oboru i do budoucnosti. Svým přístupem k plnění
úkolů se navždy zapsal do historie svého podniku
i celého resortu.

Zákeřná nemoc nedovolila Ing. Mandysovi dokončit
rozpracované úkoly a záměry.

Poctivé a neúnavné pokračování v započatém díle
bude naším nejlepším díkem za vše, co Ing. Mandys
pro společnost vykonal a současně i výrazem nejvyšší
úcty k jeho památce.

Seznam diplomových prací, obhájených
absolventy studia zeměměřického
inženýrství na fakultě stavební
při ČVUT v Praze v roce 1978 a 1979

G na katedre geouezle a pozemkových úprav
VG na katedře vyšší geodézie
M na katedre mapování a kartografíe
SG na katedře speciální geodézie

M A dam c o v á Zdeňka
Automatizovaná kresba lokalizovaných karto-
diagramů na DG 1612

G A u g u s t i n Michal
Studie nové cestní sítě pro projeM souhrnných
pozemkových úprav v JZD Klecany (okr. Pr,a-
ha -východ).

SG Baž a n t Zde,něk
Vytyčení mimoúrovňové kř'ižovatky

SG B e ne š o'v á Renata
Vyrovnání mikrotrigolliometrické sftě přehrady
Orlík, zaměřené směrově

Běl e c k Ý Alexej
Posouzení přesnosti přechodného stanoviska
zaméreného ruznými merJckymi postupy
B o h á č e k Jiří
Praha historická a dnešní -- studie map
Čep e k Aleš
Triangulace na vysoké cíle, jsou-li měřeny smě-
ry i délky
D o lež a lov á Dagmar
Zhodnocení dlouhodobého vývoje půdního fon-
du v katastrálním území Žabovióesky - okres
Č:eské Budějovice, analýza hlavních problémů
a návrh opatření
D o lež a lov á Helena
Vyrovnání polygonových pořadů metodou nej-
menších čtverců a určení středních chyb vy-
rovnaných veličin
O 'O uch a František
Zkouška automatických indexů theodolitu Th 2,
THEO 010 A
O u šek Jan
Zkouška zařízení prQ přenášení a vyznačování
bodů TranSilIlark
D uš e k Jiří
Komplexní zpracování zakázky
Fen c I Josef
Měření de,formací Sjezdového paláce
Fr i č Juraj
Vyrovnání mikrotrigonometrické sítě přehrady
Orlík, zaměřené směrově i délkově
F li c h s Jiří
Určení adiční konstanty dálkoměru EOK 2000,
periodické chyby fá:ZiOvacího článku a vlivu
poklesu napětí zdroje
G r a bm ti 11 e r Jaroslav
Využití fotogrammetrie pro kontrolu stavebních
dílců
G ran d i s c h LadIslav
Zkouška přesnosti analogového počítače sklonťt
snímků
H e n d r y c h o v á Alena
Použití malých programovatelných kalkulátorů
při výpočtu středních a dLouhých geodetických
křivek
H rdi n a Václav
Vyrovnání Il1IÍkI'OtrigonometrIcké sítě přehrady
Orlík, zaměřené délkově
II ruš k a Pavel
Kontrola rovinatosti vozovek v podélných profi-
1ech laserovou nivelací
C h a m o ut Luborrrír
VyužItí fotogrammetrie v archeologii
Jan s o v á Stanislava
Zhodnooení rťtzných postupů vytyčování
Ie h 1í k o'v á Milada
Vyšetřování vztahů mezi ekonomikou obdělává-
ní, velikostí a tvarem pozemku orné půdy
J ech Jan
Kalíbrace záznamu slapových variací zemského
tíhového zrychlení gravimetru Gs 15, Č. 228
J i n dři c h Jiří
Sledl()vání dotvarování stavebních konstrukci
laserem
J i r o u š k o v á Jarmila
Využití pI1ogramovatelného kalkulátoru TI 59
v ma pov ání
J ů n Jiří
Měření terestrické refrakce laserem
K á c o v s k Ý Jiří
Vyrnvnání nivelační sítě
K a r a s Josef
Aktualizace mapy velkého měřítka
Kel b lov á Mal.'ie
Rozbor některých teoretických otázek tvorby
hranic hospodářských obvodů při PÚ
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K r 'i e gel s t e i n Martin
Rektifikace železničního oblouku me'todou SSV
K v a s nič k a Roman
Určování dráhových elementů UDZ z topocen-
trických údaj u
Lán Jiří
Technologie kartografické tvorby a reprodukce
železniční mapy
L h o t k a Bohumír
Studie postupných skrývek, těžby a rekultivací
náhradních pO;l:emku ve štěrkopíslwvně Borek
Liš k a Bedřich
Výškové řešení železničního oblouku
M a ň h a lov á Zdeňka
DMT - analýza vybraných aplikací
M a r č a n Miroslav
Použití laseru pro automatické měření rozmě-
ru stavebních dílcu
M a r č a n o v á Marie
Využití mikrozáznamu na středisku geodézie
M a r k ,ov á Stanislava
Možnosti tvorby vybrané tématické mapy s vy-
užitím automatiwvaného kartografického sys-
tému
Ma r k o v i č o v á Yvona
Studie Vyšehrad
M a r t i n Vladimír
Aplikace astronomické triangulace pro cíle na
povrchu Země
Mař í k Vladimír
Pře8nost poloh9Véhoo a výškového určení po-
drobných bodlI při použití elektroniclOOho dál-
koměru
Mat u r o v á Hana
Rektifikace železničního oblouku; metoda příč-
ných posunů
Med u na Petr
Studie těžby štěrko'písků, skládky a rekultivací
pozemků ve štěrkopískovně Ne,ranovice
Ne vy h o š t ě n Ý Miroslav
Přesnost při určování kubatur
N o v á k o v á Renata
P,olynomické zobrazení pro mapu Země
Pel z Petr
Určení distorse komory AFA 1000 a jiných pří-
strojových k,onstant
P f e i f e r Petr
Použití simulace meřických hodnot pro studium
kvality určovaných souřadnic trigonometrické-
ho bodu
P f e i f e r o v á Marie
Studium nebezpe'čné kružnice při určování bo-
du p1'otínáním zpět
P i n e r Vladimír
Analýza hlavních problémů dlouhodobého vý-
voje zemědělského půdního fondu v katastrál-
ním ú2lemí Jinín - okres Strakonice a návrh
nápravných opa'tření
Při bylo v á Hana
Studium pOhybů nivelačních značek na okruhu
Podbaba
Raj c h I Rostislav
Měření cirkurnzenitálem a určení jeho konstant
Roh I í č e k Jiří
Technologie reprodukce, ,map při sníženém poč-
tu tiskových desek
S k á I a Petr
Koncepce tvorby edice automap ČSSR 1:200000
S m r ž Jiří
Kontrola geometrických parametrů dálnice
(ge1odetické určení výškových parametrů I
S o u k u p Stanislav
Kontrola geometrických parametrii dálnice
(geodetické určení polohových pal'ametrii I
S u k d o I á k Vlastimll

Studie e,rozní ohroženosti části pozemkii JZD
Petroupim včetně vypracování výškopiSlu pro
odvodnění v lokalitě B.
Šev čí k Jiří
Objektivní kontrola kvality ofsetového tisku
Š k r a m I í k o v á Helena
Opakovaná měření v testovací síti ve Starém
Městě p. Sn.
Š ID o I í k o v á Václava
Možnosti využiU družicových snímků pro ochra-
nu životního prostředí
S p i n dle r o v á Jaroslava
Vyšetřování vlivu velikosti a tvaru IJ'Ozemku
mné půdy na výkonnost některých agregátů
Š p ů r o v á Ludmila
Vyr,ovnání polygonových pořadll metodou nej-
menších čtverců za předpokladu přesně měře-
ných vrcholových úhlů a stanovení chyby děl-
kového měření
Š t e f k a Zdeněk
Kvalitativní posouzení různých druhů korekci
v nivelačním měření
Van ě k Luboš
Zpraoování měřických podkladů a projektu ko-
munikací pro výstavbu velkokapacitního kraví-
na (kat. území Liteň, státní statek Lochoovice)
Vel f I Bohumil
Určování tížnicových odchylek ve vysokých
horách
V i car i o v á Jana
Studie k tvorbě nové soustavy školních histo-
rických map a atlasů
V i n t e r Martin
Směr.ové řízení protlačovacích souprav lase,ro-
vým svazkem
Vo n d r á č e k Karel
Studie erozní ohroženosti části pOZemků JZD
Petroupim včetně vyprae-ování výš'kopisu pro
odvodněni v lokalitě A.
Voříšek Jan
Určení polohy bodu při splnění podmínek úče-
lově funkce
Z €lm a no v á Renata
Se,staveni vybraných programu pro výpočty ve
footogramme'trii pro malý počítač TI 58 a 59
Z i c h Jiří
Aplikace Markovových řetězců na ,problemati-
lw ochrany životního prostředí

Rok 1979

B á r t a Vlastimil
Lícovaci zařízení a jeho užití v kartografii
Ba š t a ř Vratislav
Vytyčování podrobných bodů oblouku laserem
B e n d a Karel
Uplatnění mikrofilmu na středisku geodézie
B e ne Š Ja1'oslav
Zkušební strojírenská mikrosíf
Ber t I Jaroslav
Projekt odvozni lesní cesty 21/4, 0/30
Bez e c n Ý Zbyněk
Určení distorze objBktivu družicové komory
B í s e k Miroslav
Optimalizace p,arametl"lu oblouku
B I á h a Pavel
Studie erozní ohroženosti části pozemků JZD
Zdislavice včetně vypracování výškopisu pro
odl/lodnění v lokalitě "Na struhách".
Bor t I Jaroslav
Založeni a zaměření bodověho pole a vyhotove-
ní geometrického plánu n. p. Rudý Říjen, Otro'"
kovl00
Brt n a Pavel
Rozbor přesno~ti určování kubatur skrývky na
Dolech Ležáky v Mostě
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B u t t o r a z Enrico
Využití ekonomicko-matematických metod při
řízení geodetických prací
Čáslavka Miloš
Úvodní studie ke zdokonalení zemědělských
map s využitím k·osmických snímkí\
Č e b y k i n Nikolaj
Program pro řešení soustav lineárních alge-
braických rovnic metodou Gaussovou-Seidelo-
vou a metLldou superrelaxační
Č e l' n á Miloslava
Některé aspekty a vlastnosti zobecněné me-
tody nejmenších čtverců
Cer noh o l' S k Ý Alexander
Dílčí automatizované interpretace kosmického
snímku
Č e l' n Ý Alexej
Posouzení přes):wsti přechodných stanovisek a
vytyčení stavebního objektu
D 1o u h á Tatiana
Studie závislosti mezi zemědělským půdním
fondem a soběstačností ve výživě ,obyvatel
D o h n á 1e k Zdeněk
Působení geometrie n8fiostných ložise'k při opti-
malizaci generelů báňských projektů
D o stá 1e k JQsef
Použití fotothecáolitu MK 10/1318 Zeiss JENA
s dvojitým závěsem při sledování deformací
modelů stavebních konstrukcí
Dol' a z i lov á Helena
Fotoelektrická registrace u cirkumzenitálu
D l' a h o t a Zdeněk
TV'Orba statistických map pomocí programu
CORMAP
Dub n o v á Božena, roz. Freundová
Kontrola geometrických parametrů dálnice D 1
[geodetická kontrola vrstvy AB v km 77,2 až
77,8)
Erb e n o v á Dana, roz. Karpytová
Úvodní studie k transformaci obsahu kosmic-
kých snímků
Fa j t a Jiří
Stabilita parametrů dálkoměrných přístrojů
F 1o r i a n Aleš
Trigonometrická nivelace liniových sítí
Fu č í k o v s k Ý Pavel
Řešení hlavních geodetických úloh na počítači
HP 97

Gen z e r Jiří
Studie erozní ohroženosti části pozemků JZD
Zdislavice včetně vypracování výškopisu pro
odvodnění v lok,alitě "Na dílech"
H a k lov á Dana
Historie zahrad na Novém Městě Pražském I
Hla dík Jan
Zkouška gYl'otbeodolitového nástavce MOM G
i C-ll
Hol a n e c Jiří
Modelové řešení pr1ostorové sítě
Hon sa Josef
Subsystém evidence základních prostředků
v geodetickém podniku
Hub i n s k Ý Ivan
Měření terestrické refrakce laserem na údolní
přehradě
C h vát a 1 Lu1>omír
Možnosti uplatuění Markovova řetězce v oblas-
ti plánovacích prognoz oboru geodézie a karto-
grafie
Je c h Vít
Fotogrammetrické měření průhybů dálničního
mostu "Vysočina"
J :in d r o v á Hana
Vertikální pohyby v těžební oblasti Kladno

K a dle c o v á Jiřina
Studie názorných wbrazení archeologických
lokalit
K a rb u s i c k Ý Ivan
Projekt hlavní polní cesty P 6/60 pro JZD Jisteb-
nice
K n i e ž o Peter
Využi.í laseru pro sledování p:Jhybů výškových
staveb
K očí Josef
Geodeticl{á kontrola geometrických parametrů
dállllice (Použit1 statistické přejímky srovná-
váním]
K o c h o v á Jana
Stanovte u vybraných geodetických výkonů re-
laci mezi výkonovými normami a cenou
K o š á t k o v á Hana, rQz. Hloucalová
Technologie reprodukce map při sníženém poč-
tu tiskových forem
K r a j t r o v á Irena, roz. Pokorná
Metoda azimutálních p010hových čar
Krupička J'iří
Využití minipočítače TI 59 v mapování
K u b e c Luoomír
Některé korelační vztahy ve výsledcích nive-
lačních měření
K u bí s k a Zdeněk
Určování výměry katastrálních území z karto-
metrických souřadnic
K u m s t a Zdeněk
Metoda tětivových paprsků
K u t han Pavel
Měření tvarových změn hlavního nosníku ko-
můrkového mo.stu
K u t n ar Milqslav
Zkušenosti se zaváděním racionálního systému
EN na SG
K u z m a n o vo v á Jitka
Vliv velikosti a tvaru půdních celků na délku
technologické dopravy
L i c e h a m r Milan
Pozemní f.otogrammetrie v územnim plánováni
Ma c á k ov á Jaroslava
Posouzeni přesnosti zhušťovaci vytyčovaci si-
tě při metodě přechodných stanovisek
M ach á č e k Petr
Bodové pole PIlO geodetické práce při výstavbě
Ma r č e v Nikolaj
Rozbor přesnosti lokální sHě Most
M i k u 1e c Vladimir
Přesnost automatického indexu svislého kruhu
Nad e m 1e j n s k Ý Dandel
Interpretace družicových měřeni
Něm e c Václav
Vyhlazení šiřkových a časových měře,ní obser-
vatoře Potsdam
N 'Os k o v á Marie
Využiti multisJ)ektrálních snimků pro tématic-
ké mapování .
N o v o t n á Věra, roz. Vochvestová
Studium průbě!1u empirické funkce
P a šek Zdeněk
Hlavní geometrizační konstrukce pro stanovení
11Usroty vrtnýcl:l srti
P i I s k á Eliška, roz. Ehrenbergerová
Stanoveni zásad pro navrhování vhodných tva-
rů hospodářských obv,odů při projektování PÚ
Pot Yš Pavel
Posouzení charakteristik některých druhů po-
zemků a jejich upřesnění se zřetelem na vývoj
zemědělské velkovýroby
P ,ou s k a JarQslav
Použiti fotogrammetrie při určování tvaru po-
vrchu vodni hladiny v plavebnich komorách
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Ten k l' á t Luděk
Vyhotovení zemědělské hospodářské mapy s po-
souzením erozní ohroženosti bloků orné půdY
Va clí k Radomír
Určení polohy bodli z měřených prostorových
vzdálen'ostí
V a v ř i č k a Václav
Určení chyby v dělení vodorovného kruhu theo-
doNtu
Voj k o v s k Ý Jan
Vyrovnání geodetické mikrosítě vodního díla
Orlík s využitím samočinného počítače
Vol k m e r o v á Olga
Projekt mapy okresů ČSSR v měřítku 1:100000
V o l' 1í č e k Alois
Vyrovnání mikrotrigonometrické sítě přehrady
Orlík s využitím samočinného počítače
VI' a n Ý Václav
Met'oda záměrné přímky s využitím laserového
svazku
Vy b í l' a 1 Ivo
Určení geodetických souřadnic bodu
W e ber Jan
Racionalizace a .aktualizace informací u PKVT
W e ber Ladislav
Analýza tvorby TMP
Z i k a Vladimír
Vytyčovací práce liniové stavby pomocí elek-
tronického dálkoměru
Ž á č e;k Petr
Kalibrace slapových záznamů náklonem gravi-
metru

P l' o c h á z k a Pavel
Metodiky vyšetřování stability pevných bodů
na přehradách
Pr o vaz n í k Ondřej
Využití laseru při pokládce kolejí na metru
Rad a Vilém
Trigonometrická nivelace v plošné síti
R o u bal í k o v á Ivana, roz. Senjuková
Vyrovnání geodetické mikrosítě vodního díla
Orlík s využitím samočinného p.očítače
R ů ž i č k o v á Irena
P090uzení přesnosti výchozí vytyčovací sítě při
metodě přechodných stanovisek
Sel n e l' Jaroslav
Racionální využití elektrooptického tachymetru
EOT 2000 na střediscích geodézie

S m e j k a lov á Marie
Velikost a tvar p'ozemků orné piidy při pro-
jektování pozemkových úprav
S o u k u P o v á Ludmila
Vztah plošného a extrémního úhlového zkres-
lení v kartografickém zobrazení
S p á len s k á Vladimíra, roz. Kinclová
Projekt a kalkul.ační subsystěm v technicko-
-ekonomické přípravě výroby
Str ti n s k á Věra
Projekt klllturně-vlastivědné mapy ČSSR v mě-
i'ítkll 1:200000

Š pás o v á Jitka
Zpracování laserových měření
Š tě pán Petr
Porovnání analytické a semianalytické aero-
triangulace
Tec 1 Karel
Možnosti mapování ze zVýšených stanovisek

Ing. Zdeněk Vrběcký,
katedra mapování a kartografte FSu CVUT

u Praze

OPRA'VUJEME
THEODOLITY
NIVELAČNí PŘíSTROJE
ZÁMĚRNÉ LATĚ

--------------------

5PECIÁLNf OPRAVNA PRAHAS,JANÁČKOVO NÁBŘEŽr 15
piHJEM

••••---=.--------------

ISO 00 PRAHA 5, Jan'~kovo nibfeli 15
460 00 LIBEREC, 5. kvitna J1
36000 PLZEIiI, V.I •• lavlnova 25
700 00 OSTRAVA I, MiIi~ove 4

770 00 OLOMOUC. tflda Osvobozeni 27
37001 ČESKé BUD~JOVICE. Hrad.bnl 20
500 00 HRADEC KRÁLOvé. Reulov. 600
080 01 PREŠOV. ulice Červe ne; armády 17
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o problematice výpočtů extrémů funkcí, jedné

z nejdůležitějších oblastí aplikované matemati-

ky v technice a ekonomice;- uceleně informuje
knížka SNTL

OPTIMAlIlAČNI
METODY

Zabývá se vyhledáváním volných extrémů funkcí i úloha-
mi spadajícími do matematického programování. Uvádí

nejdůležitější praktické aplikace jednotlivých metod a

hodnotí jejich výpočetní efektivnost. Obsahuje i semam

algoritmů pro výpočet extrémů funkcí publikova·
ných v běžných počítačových jazycích .

Extrémy funkcí

Volné extrémy

Konvexní úlohy s vedlejšími podmínkami
Lineární úlohy

Lineární úlohy se speciální strukturou

Konvexní úlohy se speciální strukturou

Nekonvexní úlohy

Extrémy při podmínkách celočíselnosti
Seznam algoritmů

Pracovníkům výpočetních středisek a výzkumných ústavů
a posluchačům vysokých škol.

Zde odstřihněte a pošlete na adresu SNTL - Nakladatelství technické literatury, odbytové oddělení,
113 02 Praha 1, Spálená 51


