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519.23:528
KUBÁČEK, L.
Problémy štatistiky
v inžinierskom
vtskume
a praxi
Geode'tický a kartogra flcký obzor, 29, 1983, Č. 3, s.
57-62, 3 obr., lít. 1Z
Potreba aplikiicie
štatistických
metód. v inžinierskej
prácI. Objekt štatlstlckého
skúmanla,
jeho model a
konfrontácia
s konkrétnym
objektom v experlmente.
Základné
šta.tistlcké
úlohy pri konfrontácli
mateme.tického modelu s objektom. Príklady: Dvojetapová et'1lónová slet, vlacetapová
vytyčovací
sief, kallbračný
problém.
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BeCOB

feo.ueaJ1qeCKHH H KapTorpaqmqeCKHH
No 3, CTp. 62-64, 1 pHC.

06aop,

29, 1983,

KpaTKoe nOJICHeHHe TeopeTHqeCKOro OCHOBaHHJI cpe.uHHX oWH60K H BeCOB. Mx CYWHOCTh H aHaqeHHe.

528.9:002
<I>APKAlll,
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528.11
HAMPACHER, M.
Otázka rozměrů vah
Geodetický a kartografický
obzor, 29, 1983, Č. 3, s.
62 -64, 1 obr.
Stručné objasněnI teoretického
základu středních chyo
a vah. Jejich podstata a význam.

528.9:002
FARKAŠ, M.
O činnosti OBIS kartografie
Geode~ický a kartografický
obzor, 29, 1983, Č. 3, s.
R4-67,
2 obr., lit. 5
Odborová informačná sústava kartografie.
Vznik OdbrJrového Informačného strediska [OI3ISJ kartografie, jeho
funkcia a organlzačná
štruktúra.
lnformačná
činnost
OBIS kartografie.

M.
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feo.ueaHqeCKHH H KapTorpaqmqeCKHH
No 3, CTp. 64-67,
2 pHC., JIHT. 5

06aop,

29, 1983,

CHcTeMa HHq.OpMaIJ;HH KapTorpaq.HH.
BoaHHKHOBJIeHHe
~ElliTpa HHq.opMa~HH (OBlS)
KapTOrpaq.HH, ero q.YHK~HJI, opraHHa~HOHHaJI
CTPYKTypa H ero .ueJITeJIhHOCTh.
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KUBAčEK, L.
Probleme der Statistik in der Illgenleurforschung
und
Praxis
Geodetický a kartografický
obzor, 29, 1983, Nr. 3, S.
S7-62, 3 Abb., Lit. 12
Appllkationsgebrauch
der statlstlschen
Verfahren
in
der lngenieurarbeit.
Gegenstand der statistlschen
Untersuchung,
sein Model! und die Konfrontation
mit
dem konkreten
Obje'kt lm Experiment.
Statistlsche
Grundaufgaben
bei der Konfrontatlon
des mathemat1schen MO'del!s mit dem ObjE,kt. Biespiele: Eln Etalon.netz ln zwe'i Etappen, ein Abste'cknugsne,tz in mehreren Etappen,
das Problem der Kalibrierung.
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npaKTHKe

JI.
CTaTHCTHKH B HHlKeHepHOM HCCJIellOBaHHH H

feo.ueaHqeCKHH H KapTorpaqmqe<:KHH
No 3, CTp. 57-62,
3 pHC., JIHT. 12

o6aop,

29, 1983,

ilOTPOOHOCTb npHMeHeHHJI
CTaTHCTHqe<:KHX MeTO;J,OB
B HHlKeHepHoH pa60Te. 06~eKT CTaTHCTHqecKoro HCCJIe.uOBaHHJI, 811'0Mo.ueJIh H cpaBHeHHe c KOHKpeTHbIM 06~eKTOM B 3KcnepHMeHTe. OCHoBHhle CTaTHCTHqeCKHe aa.uaqH npH cpaBHeHHH MaTeMaTHqeCKOH Mo.uenH C 06~eKTOM. ilpHMephI:
.uByxaTanHaJI 9TaJIOHHaJI CeTh, MHoro3TanHaJI paa6hIBO'lHaJI ceTh, np06JIeMa KaJIH6pOBaHHJI.

528.11
HAMPACHER, M.
Frage der Dimension der
Geodetický a kartografický

Beobachtungsgewichte
obzor, 29, 1983, Nr .. 3, S.

62- R4, 1 Abb .

Kurzerliiuterung
der
mittleren
Fehle'r und
und Bedeutung.

theoretischen
Grundlagen
der
Beobachtungsgewichte,.
Ihr Sino
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FARKAŠ, M.
Uber die Tiitigkeit des ODIS von Kartographie
Geodetický a kartografický
obzor, 29, 1983, Nr. 3, S.
64-67, 2 Abb., Lit. 5
Fachinforma,tionssystem
der Kartograrhie.
Entstehung
des Fachinformationssystems
(OBIS) von Kartogra·phie,
seine Funktion
und Organisationsstrnktur.
InformJ.tionsHitigkeit
des OBIS von Kartographie.

KUBAčEK, L.
Les problemes de la statique émanant des rechercheS du génie et de la pratique
Geodetický
a kartografický
obzor, 29, 1983, No 3,
pages 57-62,
3 illustratioons,
12 bibliographies
Nécésslté
ďapplication
des méthodeos de statistique
dans.le's travaux de génie. L'objet des recherches
statistiques,
son modele
et confrontalion
avec l'obJet
concre't de l'e.xpérimentatlon.
Til.ches statistiques
élémentaires
pe·ndant la C'onfrontation du modele mathématique ave.c l'objet. Exemples: Réseau ďétalonnagtl
a dellx étapes, réseau de Jalonnement a plllsieurs étdpes consécutrves, probléme du calibrage.
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KUBAčEK, L.
Problems of Statistics in Engineering Researcll alld
Practice
Geodetický
a kartografický
obzor, 29, 1983, No ~,
Pf 57-62, 3 fig., 12 re,.
Ne.ed of application
0.1 Statistical
methods in the e·nginee.ringpractice.
The object of the statistical
res8'arch
its model and a confrontation
with a cor;crete 'object during an experiment.
Basic statistical
problems
during confrontation
of the mathematical
model with an object. Examples: the two-stage sta"dard network, the multi-stage laying-out network, the
caIibration problem.
528.11

HAiYlPACHER,M.
La question des dimensions des balances
Geodetický
a kartografický
obzor, 29, 1983, No 3,
~.ages 6Z-64,
1 ilílustration
Bref éclaircissement
du fondcment
théorique
des ecreurs moyennes
et des bala,nces. Leur sllbstance
et
importance.

528.11

HAMPACi-lER, M.
The Question of Weight Dimensions
Geodetický
a kartograficky'
obzor,
pp.
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29,
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No
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1 lig.

A brief ci earing-up
square errors and
portance.

the theoretical
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of mean
and im-
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FARKAŠ, M.
On the Activity of DIC of Cartography
Geodetický
a kartografický
obzor, 29, 1983, No 3,
pp. 64-67,
2 fig., 5 rel.
'\
The bra,nch information
system of cartography.
A rise of the Branch lnformatlon
Celntre (BIC) of Cartography, its functlon and organization
structure.
lnformation
activity ot the mc of Cartography.

FARKAŠ, M.
Oe !'activité des Centres ďlnformation Cartographique,
Locaux
Geodetický
a kartografický
obzor, 29, 1983, No 3,
pages 64-67,
2 i!lustrations,
5 bibliographies
Systeme ďlnformation
cartographique
loca!. Formationďun
Centre ď InfDrmation
Cartographique
Local
(OBIS) sa fonct'on et struetme
ďnrganisation.
Activité des Centres ďlnfol'mation
Cartographique.
Locaux.
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~NDr. Ing. Lubomír Kubáček, DrSc.,
Matematický ústav SAV,
Bratislava

Problémy štatistiky v inžinierskom
výskume a praxi

i = 1, ... , k) vyplývajú z teórie objektu výskumu.
MOžu byť rozneho typu, napr. /-l = (( e), d/-l(t)/dt =
V referatívnom časopise Mathemat.ical Reviewsje reb
gistrovaných 77 štatistických disciplín, z ktorých 10,
=
A/-l,
/-l(t)
=
A(x, t) 8(x) dx atď., kde /-l = (/-lI"'"
ako napr. štatistická kontrola akosti, teória spoIahlia
vosti, stocha<;tické diferl='llciálne rovnice, je zaradených ako inžinierske, resp. aplikačné. Samotných in- /-ln)', e = (e1' ... , ek)', ((.) je označenic známej
žinierskych disciplín, resp. disciplín v ktorých možno
vektorovej funkcie s argumentom e, A je matica
koeficient ov sústavy lineárnych diferenciálnych rovvyužiť matematickú štatistiku, je nepochybne ešte
viacej. Veď s kvalifikáciou inžinier sa stretáme v ob- níc, A( ... ) je jadro integrálnej transformácie funkcie e
lasti technických, ekonomických, poInohospodárskych
(.) atď. V ďalšom postačí pod modclom objektu výskuaj prírodných vied. Možnosti využitia niektorých
mu chápať príslušný vzťah medzi p a
Takýlo model
z uvedených 10, resp. 77 štatistických disciplín v rámnazveme deterministický.
ci niektorej disciplíny inžinierskej je neprcdstaviteIne
Hneď ako chceme experimentálne overiť platnmť
veIa, a preto v ďalšom sa obmedzíme len na charakteteórie skúmaného objektu, resp. dosledky znej plyrizovanie niektorých najčastejších a najjednoduchších
situácií, v ktorých vznikajú štatistické problémy v geo- núce, pričom nemažeme zanedbať náhodné fiuktuácie
výsledkov merania ocitneme sa v situácii, v ktorej
dézii (nemožno sa pritom samozrejme vyhnúť subnamiesto veličín /-l1' , ... , /-ln vystúpia náhodné veličiny
jektívnemu výkladu slova najčastejší).
~1' ... , ~n' realizáciou ktorých
získame v experimente
Interakcia štatistickej a inžinierskej disciplíny naako výsledok zmcrania veličín /-lI' ...
stáva obvykle vtedy, keď teóriu objektu inžinierskeho . čísla Xl' ... ,
/-ln' Distribučná funkcia, ktorá jc v IubovoInom reálvýskumu na súčasnej úrovni poznania, vyjadrenú
nom čísle :1; definovaná vzťahom F(x, e) = Pe
matematickým modelom, konfrontujeme s konkrétnym objektom, teda s fyzickým reprezentantom ob- {~< x} (pravdcpodobnosť, že náhodná prcmenná ~ fa
realizuje číslom menším než x), charakterizuje štati,'jektu teórie. Hlavným objeldom v geodézii je samotické vlastnosti náhodnej premennej ~ pri danej hodzrejme naša planéta, a to ako v jej celku, tak aj v jej
note parametra G). Štruktúra distribučnej fllnkcie odčastiach. Existuje však celý rad iných významných
ráža nielen deterministický model (teóriu) skúmaného
objektov skúmaných prostredníctvom geodetických
meraní. Príkladom je stavebný objekt, ak Ba jeho de- objektu, ale aj vlastnos' i fiuktllácií náhodných premenných ~, rcalizáciou ktorých vzniká súbor nameraformácic skúmajú metódami inžinierskej geodézie.
ných údaj ov. Pretože vo všeobecnosti náhodné preKonfrontácia teórie a objektu prcbicha v experimentc;
menné ~l' ... , ~n nemusia byť stochasticky nezávidé,
ak v ňom nemožno zanedbať náhodné fiuktuácie výnamiesto distribučnej funkcic jednotlivých náhodných
sledkov merania, zákonitc vzniká štatistický problém,
premenných uvažujeme združenú distribučnú funkciu
resp. štatistická úloha .• Jej riešenie umožňuje expericelej n-tice náhodných premenných, ktorá pre Iubomentátorovi prijať rozhodnutia roznych typov, napr.
voInú n-ticu reálnych čísiel Ul"'"
Un je definovaná
prijať hypotézu o zhode matematického modelu s jeho
vzťahom
fyzickým rcprczentantom, stanoviť intervaly, v ktorých sa s vopred predpísanou pravdepodobnosťou
nachádzajú hodnoty charakteristických
parametrov
skúmaného objektu, vysloviť predpoveď o zmenách
objektu na určitej úrovni spoIahlivosti atď. Bez použiAko jednoduchý príklad vezmime objekt, u ktorého
tia matcmatickej štatistiky nemožno dosledne riešiť
závislosť medzi veličinou ft (meniacou Ba v čase t)
problémy inžinierskeho výskumu, resp. praxe vznikaa charakteristickými parametrami 81 a 82(konštantjúce v cxperimente.
nými, ale neznámymi) je daná lineárnym vzťahom
/-l(t) = 81
82t. Vykonajme meranie hodnot /-l(t1),
/-l(t2)' /-l(t3)
veličiny /-l v známych a pritom roznych
2. Elementárny
model objektu a jeho konfrontáeia
časových okamihoch tI' t2, t3 tak, že výsledky merania
s konkrétnym objektom v experimente
Xl' x2' X3 mOžeme považovať za realizáciu trojice náhodných premenných ~1' ~2' ~3 normálne rozdelených,
Ak objekt výskumu skúmame z daného aspektu, poso strednými hodnotami E(~i) = /-l(ti) = 81
82ti,
tom obvykle stačí charakterizovať
ho skupinou
i = 1,2,3 a s kovarianciami E{[~i-/-l(ti)][~i-ft(til]}
=
parametrov, ktoré označíme 81"", 8k• Tieto para= (ji.i' i, i = 1, 2, 3, potom združená distribučná
metre však nemusia byť prístupné priamemu meraniu;
parametre, ktoré je možné priamo merať, označíme
funkcia náhodného vektora ~ = (~1' ~2' ~3)' je daná
vzťahom
/lI"'"
/-ln- Vazby medzi veličinami /-li a 8i (i = I, ... , n,

J

e.

XII

+

+
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Xa

Xl

F(Xl,X2,

xa;(9l, (2)

=

fff

-00

Xa

.

l

ua)', A =

= (Uvu2,

Rf!

-00-00

.exp{- ~ (U-A8)':E- (U-A8)}du du dua,
kde u

= .r 't"g(x) dP~(x).

Ee['t"g(~)]
(lj{(2n)a/2[det(:E)]lj2})

l

(1'1, tj'
t

2

8

=

(81,(2)' a

:E

2

Kritérium minimality disperzie (efektívnosť) používame, ak pre dimenziu 8 priestoru Rs platí 8 = 1. Ak
symbolom Ug označíme triedu nevychýlených odhadov Tg(.) funkcie g(.), potom odhad T: spYňa v 80
kritérium minimality disperzie, ak Oe. [T:W] ~
~ 0e.[Tg(
pre každé Tg E Ug také, že Tg =ft T:'
Tu 0e.[TgW]
je označenie pre disperziu náhodnej
premennej Tg (~); táto je definovaná vzťahom

m

1, t
je kovariančná matica náhodného vektora S' ktorá
na (i, j)-tom mieste má prvok ai.i, i, j = 1, 2, 3. Vzťah
pre distribučnú funkciu F(., ... , ... , 81, (2) možeme
považovať za stochastický model takého objektu
výskumu, ktorého deterministický model je daný
lineárnym vzťahom fl(t) = 81 82t. Štruktúra stochastického modelu pritom plne rešpektuje štruktúru
modelu deterministického.

+

Stochastické modely, s ktorými je potrebné pracovať v experimentálnom výskume, mMu byť podstatne
zložitejšie, než to ukazuje uvedený príklad aj keď
teória, ktorá vznikla na báze uvedeného príkladu, nie
je elementárna a mnohé problémy, ktoré tu vznikajú,
nie sú dodnes doriešené.

0e.[Tg(~)]

=

f
Rn

[Tg(X) -

g(

80)]2 dP~. (x).

(Pritom sa samozrejme usilujeme nájsť taký nevychýlený odhad, ktorý spYňa kritérium minimálneho rozptylu pre všetky 8 E 9, a nielen pre niektoré 80,)
Posledné kritérium v prípade 8 > 1 sa zovšeobecňuje
na kritérium združenej efektívnosti odhadu 't";. Odhad
je združene efektívny v 80, ak pre každé
't"g E Ug také, že 't"g oF 't"; a pre YubovoYný8-dimenzionálny vektor u platí u' E't"*g u -S u' E't" g U. Tu
X't"*,
resp. E't"g je kovariančná matica náhodného
g
vektora 't"g(s), resp. 't";(~), ktorá je definovaná vzťahom

't";

3. Základné štatistické úlohy vznikajúce pri konfrontácii matematického modelu s konkrétnym objektom
Ide tu o tri okruhy problémov, a to o určenie hodnot
charakteristických parametrov objektu 81", .,8k na
základe experimentálnych údaj ov Xl'" .,Xn, o overenie
určitej hypotézy o týchto parametroch a o optimálne
navrhnutie experimentu, v ktorom tieto parametre
určujeme. Problematika určenia hodnot charakteristických parametrov objektu 8v ... ,8k sa skúma
v rámci teórie odhadu. Vyjdeme tu z nasledujúcej
schémy (obr. 1), kde Rn je n-rozmerný Euklidov priestor, Bn je Borelova a-algebra generovaná otvorenými
gurami priestoru

Rn, p~ jp pravdepodobnostná miera

definovaná na a-algebre Bn pri danej hodnote vektorového parametra 8 charakterizujúca náhodný vektor
S' realizáciou ktorého vzniká súbor nameraných
údajov Xv •.. , Xn; X = (Xl' ... , Xn)' E Rn. (Podrobnejšie
pozri v [5].) Symbol 9 označuje množinu fyzikálne
alebo technicky prípustných hodnot k-rozmerného
vektorového parametra 8 E 9 C Rk. Funkčná hodnota g(8) známej funkcie g(.): 9 -+ Rs (v jednoduchšom prípade g( 8) = 8) má byť vypočítaná pri
neznámej hodnote parametra 8 z realizácie x náhodného vektora S. Za týmto účelom vytvoríme zobraze.
nie 't"g(.): Rn -+ Rs, ktoré sa nazýva odhadom funkcie
g(.). Toto zobrazenie samozrejme nezávisí od parametra 8 a musí byť tak zvolené, aby 't"gl (Bs) E Bn
(meraternosť

zobrazenia).

Symbol

P~'t"gl

Všeobecnejšie kritérium vychádza z Waldovej teórie
rozhodovacích funkcií [12]. Tu odhad
nazveme
optimálnym v 80, ak pre rubovoYné 't"g oF 't"; platí
R['t";, g(80)] ~ R['t";,
g(80)]; tu R['t"g, g(80)] je
stredná hodnota náhodnej premennej L[ 't";(s), g( 80)],
Realizácia L ['t";(x), g(90)] poslednej náhodnej premennej je strata experimentátora, ktorá vznikne z toho
dovodu, že namiesto skutočnej hodnoty g( 80) použije
hodnotu 't"g(x). Ďalšie kritériá kvality odhadu pozri
v [10].

't";

Vraťme sa teraz k príkladu objektu charakterizovaného lineárnym vzťahom fl(t) = 81 82t. Nech experiment je charakterizovaný tým, že v známych časo-

označuje

pravdepodobnostnú mieru na Bs indukovanú zobrazením 't"g(.); táto pravdepodobnostná miera je východiskom na posúdenie vhodnosti zobrazenia 't"g(.)
v rámci roznych kritérií optimality odhadu. Tak napr.
kritérium nevychýleno sti odhadu 't"g je splnené ak
pre každé 8 E 9 platí Ee ['t"g(~)] = g(8). Tu symbol
Ee(.) označuje strednú hodnotu náhodnej veličiny
uvedenej v zátvorkách, definovanú vzťahom
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l'očník

vých okamihoch tI' ... , tn sme zmerali hodnoty ft(t1), •.• ,
p(tn) tak, že výsledky merania Xl' ... , xn možno považovať za realizáciu komponentov náhodného vektora ~
s vektorom stredných hodnot Ee(~) = 1,
1) =
1, t2
O2

t11

(0

h:

=

tn}
A0 a s kovariančnou maticou :E~= (J2V. Maticu

A nazývame maticou plánu experimentu, V je matica
váhových koeficientov, ktorá je tiež známa a hodnota
(J2
známa mMe byť, ale nemusí. Hodnota (J2{V}i,il
{Vh.i označuje i-ty diagonálny prvok matice V,
je zrejme disperzia i-tého komponentu ~i vektora
~. Situáciu v ďalšom trochu skomplikujeme predpokladom, že parameter 0 nemaže byť lubovolným
elementom priestoru Rk ale patrí do známej lineárnej
variety N, t.zn. splňa podmienku b
B0 = O; tu
vektor b, resp. matica B je známa. Ak m obmedzíme
na lineárne funkcie g( 0) = p'0, potom existuje lineárny odhad To(~) = L' ~ spÍňajúci kritérium nevychýleno sti práve vtedy, ak p E M(A'), kde symbolom
M( A') označujeme podpriestor priestoru Rk generovaný st Ípcami tramponovanej
matice plánu A'.
Kritérium združenej efektívnosti pre triedu nevychýIene odhadnutelných funkcií parametra, t. zn. g( 0) =
=p'0, P E M(A'), splníme napr. nasledujúcou volbou odhadu

+

overenie hypotézy o skutočných hodnotách charakteristických parametrov 81, ... , 8k konkrétneho skúmaného objektu.
Odhad 't'g(~) možno študovať aj z geometrického
hladiska, pričom sa s úspechom využíva teária zovšeobecnených projekčných matíc [3].
Práve uvedený príklad mal za ciel naznačiť bohatosť problematiky štatistického prístupu na riešenie
už aj tých najjednoduchších úloh a ďalej poukázať na
skutočnosť, že v tejto analýze sa obvykle využívajú
poznatky viacerých matematických disciplín. Táto
skutočnosť je typická pre tvorivé využívanie metód
matematickej štatistiky a súčasne je aj jedným z daležitých externých stimulov rozvoj a samotnej štatistiky,
resp. ďalších matematických disciplín.
Ďalší okruh základných problémov, ktoré vznikajú
pri interakcii matematickej štatistiky a nejakej inžinierskej disciplíny, je daný úlohami optimálneho
navrhovania experimentov. Realizácia experimentu
smerujúceho na určenie parametrov skúmaného objektu obvykle vyžaduje nezanedbatelné investície, je
náročná na čas a kvalifikáciu experimentátorov a preto
je prirodzenou požiadavkou "dobre si rozmyslieť" or·
ganizáciu experimentu pred jeho realizáciou. Čo to
znamená "dobre si rozmyslieť" zo štatistického hladiska, budeme demonštrovať na nepodstatnej modifikácii predchádzajúceho prípadu.
Nech

Ee

(~)=

platí:

ft =

A0,

:E~ =

Ak realizujeme experiment charakterizovaný náhod·
ným vektorom ~, o ktorom navyše ešte platí, že je
normálne rozdelený, potom s pravdepodobnosťou
1(1-0:/2)

f

(IjV27t)

exp (-u2j2)

du

= 1-

E

Rn,

O,

(J1,l'

O,

Tu symbol Mt(K),m(R)pre aspoň pozitívne semidefinitné matice K a R (v našom prípade napr. K je identická matice I) označuje zovšeobecnenú Penroseovuin.
verziu matice M, ktorá spÍňa nasledujúci systém podmienok: R M*M M* = R M*; (M*M)'
R = R.
.M*M; K M M*M = KM; (M M*)' K = K M M*
(podrobnejšie v [9,4]); pre zjednodušenie zápisu sú
pravé dolné indexy vynechané.

ft

0 E Rk

e,

=

ft:

O \
O

(J2,2'

ri je počet štatisticky nezávisle opakovaných realizácií
n
~i'

N

~r=

(Ijr;)

komponentu
N

»n,

= L ri je celkový počet meraní,
i=l
(~i.1

+ ." +

~i,r)'

~i,l>

. '"

~i,ri

stochasticky nezávislé náhodné premenné rovnako
rozdelené ako náhodná premenná ~i' Pre kovariančnú
maticu náhodného vektora ~* = (~~,..., ~i;)' potom
zrejme platí
Ú

IX

1(r:x/2)

sa skutočná hodnota
v intervale
[p'é

+ t(IXj2) V D(p'é);

kde D(p''8)

funkcie g( 0)

P''8

+ t(I-

= (J2p'[(A', B')*J'(V,
0,

= p'0

nachádza

IXj2)

V D(p'é)J,

0) (A', B')* pa

°

t(tJ)

je -,ymbol pre tJ - kvantil normálneho rozdelenia
pravdepodobnosti, ktorý je definovaný vzťahom
l(fJ)

tJ =

f

(IjV27t)

exp (-u2j2)

du.

t

O

O,

... ,

(Jn,njrn}

Nech ďalej hodnosť matice plánu A sa rovná počtu
stípcov tejto matice a matica :E~*je regulárna (tu sa
maže stať, že pre niektorý index i je ri = O; v tom
prípade príslušný riadok aj stípec matice :E~ pri
zostavovaní matice :E~*vynecháme a vynecháme tiež
príslušný komponent ~i vektora ~). Tu symbolom :rc
označíme zobrazenie :rc: {I, 2, ... , n} _ [O, 1], pre ktoré
n

Tento interval, nazývaný konfidenčným intervalom,
slúži na posúdenie presnosti v určení hodnoty danej
funkcie g(0) = p'0 a maže byť východiskom na

platí L :rc(i)
i=l

= 1, :rc(i) ~ O, i = 1, ... , n a ďalej

ri

=

= N:rc(i). Zobrazenie :rc budeme nazývať návrh experimentu. Ak pri zafixovanom čísle N si zvolíme ná-
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vrh n, dostáváme nevychýlený a združene efektívny
odhad

v

tvare

0(n)={[A'(nm(l)m(I:~*)}'

~*=

= [A'(n) I:~~ A(n)]-1 A'(n) I:~l ~*.Turiadky matice
A(n) sú totožné stými riadkami matice A, pre indexy
ktorých platí n(i) > O. Ak n(i) = O, potom pri tvorbe
matice A(n) vynecháme i·tý riadok matice A. O ma·
tici A(n) predpokladáme opať, že jej hodnosť 8a
rovná počtu jej st ípcov (= k). Kovariančná matica
odhadu 0(n) je I:é(n) = [A'(n) I:~l A(n)]-I. Ak pri
rovnakom počte meraní N zvolíme iný návrh experimentu nI' n1:1= n, získame kovariančnú
maticu
I:e(n,) , ktorá 8a vo všeobecnosti odlišuje od kovariančnej matice I:e(n) . Pretože kovariančná matica
odhadu charakterizuje presnosť v určení parametrov
objektu (91' ... , (9k' vychádzame znej pri posudzovaní
kvality návrhu experimentu n. Aj tu podfa účelu vyberáme kritérium kvality z celého radu roznych kritérií. Tak napr. návrh n* nazývame D·optimálnym,
ak pre každý iný návrh platí det (I:e(n*) ) ~ det
(I:e(n) ) (pri fixovanom čísle N). Čím je determinant
kovariančnej matice vačší, tým vačší je objem elipsoidu koncentrácie u'I:-~ u = 1, a teda D.optimálny
návrh minimalizuje objem tohto elipsoidu (tu je
vhodné poznamenať, že elipsoid koncentrácie združene
efektívneho odhadu je vnorený do elipsoidu koncen·
trácie každého iného nevychýleného odhadu; preto pri
akomkofvek návrhu n samozrejme použijeme združene
efektívny odhad). Pri použití D·optimálneho návrhu
a združene efektívneho odhadu teda dostávame minimálny objem elipsoidu koncentrácie spomedzi všetkých návrhov a v rámci odhadov pri D.optimálnom
návrhu je tento elipsoid vnorený do elipsoidov iných
odhadov. Z toho samozrejme nevyplýva, že elipsoid
v prípade D-optimálneho návrhu a združene efektívneho odhadu je vnorený do prí8lušných elipsoidov iných
návrhov. D·kritérium je doležité najma pri tvorbe
testovacích sietí, a to pre svoje ďalšie doležité šta·
tistické vlastnosti.

H:
• (9-8•

•..priestor rozhodnutí

í1

nezamietnutie zamietnutie
hypotézy Ho
hypotézy H.

8 = (81', 82')', kde 81 je subvektor užitočných
parametrov a 82 je subvektor rušivých parametrov,
ktorých hodnoty nás nezaujímajú. Rozkladu vektora
8 na subvektory 81, 82 zodpovedá rozklad kovariančnej matice I:*0 na bloky (I:l.l' I:1.2)' Za optimálny
I: 2.1, I:2,2
návrh v tomto prípade považujeme ten, ktorý minimalizuje hodnotu det (I:ll). Podobne možno modifikovať kritérium A.optimality (čitatef si isto všimol, že
kritérium A-optimality a aj jeho práve uvedená modifikácia je špeciálnym prípadom
L.optimality).
Dalšie kritéria optimality a podrobnejšiu informáciu
o optimálnom navrhovaní experimentov pozri v [5,
7, 8].

Ak L je lineárny, pozitívny funkcionál definovaný
na triede matíc typu k X k (pozitivita znamená nezá·
pornosť čí"la L( B) pre pozitívne J'emidefinitnú maticu
B a kladnosť v prípade jej pozitívnej definitnosti),
potom návrh n* nazýváme L.optimálnym, ak pre
každý iný návrh platí L(I:e(n*) ) ~ L(I:e(n) ). Špeciálny prípad takéhoto funkcionálu je daný vzťahom
L(I:
= p'I:
p = D(p' (:J). Ak teda chceme pri
danom počte meraní N minimalizovať disperziu lineárneho odhadu funkcie g( 8) = p'8, zvolíme postup
merania v rámci uvedeného L-optimálneho návrhu
experimentu. Toto kritérium je zvlášť doležité napr.
v základnicovej sieti alebo v sieti pre vytýčenie
azimutu.

Tretí významný okruh problém ov vznikajúcich
v procese konfrontácie konkrétneho objektu inžinierskeho výskumu s teóriou tohto objektu v rámci nejakého experimentu tvoria úlohy overovania hypotéz
o charakteristických parametroch objektu. Riešením
takýchto úloh sa zaoberá teória testovania štatistic.
kých hypotéz. Výjdeme tu zo zjednodušenej schémy
(obr. 2). Tu použité označenia korešpondujú 130 sym·
bolmi na obr. 1, ďalej T(.): Rn-+D označuje testovaciu štatistiku (v matematickoštatistickej
literatúre
~a výrazom "testovacia štatistika" označuje nepod·
statne odlišný pojem; pre ďalší text však tento rozdiel
nie je podstatný), oblasť A vo výberovom priestore
Rn (nazýva sa akceptačnou oblasťou) je definovaná
ekvivalenciou{x E A} <=> {T(x) je element neza·
mietnutia nulovej hypotézy Ho o parametri 8 skúmaného objektu}, priestor rozhodnutí ob8ahuje dva
elementy, a to element zamietnutia a element neza·
mietnutianulovej
hypotézy o parametri 8. Ak experiment rezultuje do takej realizácie x náhodného
vektora ~, pre ktorú platí :x f/: A, potom testovacia
štatistika T zobrazí x do elementu zamietnutia hypotézy. Objekt výskumu teda alebo odporuje príslušnej
teórii alebo náhodné chyby v experimente nás vedú
k chybnému rozhodnutiu. Pravdepodobnosť iX takéhoto chybného rozhodnutia, nazývaná tiež rizikom
testu, alebo pravdepodobnosť chyby 1. druhu, je

Ďalšie doležité kritérium vychádza z minimalizácie
determinantu vhodnej submatice kovariančnej matice
I: V experimente je totiž niekedy vektor para·
metrov 8 rozdelený na dva subvektory 81 a 82,

ňuje skonštruovať testovaciu štatistiku tak, že hodnQtu iX mOžeme zanedbať, potom Ea v prípade x f/: A
musí revidovať správnosť teórie skúmaného objektu.

Iné, často používané kritérium, je kritérium A.opti.
mality. Návrh n* nazývame A.optimálnym, ak pre
každý iný návrh n platí Tr(I:e(n*) ) ~ Tr(I:e(n) ),
kde symbol Tr(.) označuje stopu matice.

e )

e.

e

daná vzťahom
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Záujemcovi o problematiku testovania štatistických
hypotéz možno z citovanej literatúry odporúčať najma
[6].
Okrem tu spomenutých základných okruhov štatistických problémov vznikajúcich v oblasti experimentálneho výskumu existuje značný počet dalších.
podra subjektívnej preferenčnej stupnice roznych
štatistikov vznikne nepochybne iná charakterizácia
využitia štatistických metód v inžinierskom výskume
a praxi.

Cierom nasledujúcich príkladov je ukázať niektoré
z frekventovaných úloh iužinierskeho výskumu, resp.
praxe, ktorých riešenie zdanlivo hraničí s trivialitou,
ale ktorých všeobecné riešenia v súčasnosti ešte nepoznáme. Ide tu najma o to, aby sme ukázali, že na
báze už tých najjednoduchších deterministických modelov vznikajú úplne prirodzene pomerne zložité
štatistické úlohy. Na základe toho si možno vytvoriť
aspoň približnú predstavu o zložitosti stochastických
modelov vychádzajúcich zo zložitých deterministických modelov; to však neznamená, že žiadny štatistický problém nemožno vyriešiť. Pre získanie aspoň
základného stupňa optimizmu možno odporučiť prelistovanie napr. časopisu Technometrics, kde sa nájde
vefa vtipných riešení štatistických problémov, ktoré
sa v experimentálnej praxi s úspechom využili.
Dvojetapová etalónová sieť: Nech e je konvenciou
prijatá to znamená bezchybná hodnota etalónu (označíme ho tým istým symbolom e) nejakej fyzikálnej
veličiny. V prvej etape pomocou priameho zmerania
rozdielov medzi etalónom e a tromi etalónmi ep),
e~l) a eál) podfa schémy na obr. 3 chceme určiť hodnoty etalónov ep), e~l), e~l). Skutočnú hodnotu mera·
ného rozdielu označíme symbolom p s príelušnými
indexami
(napr.
pH~31 = eál) - e~l), pg~o = e - ep), ... ) a symbolom ; s príelušnými indexami
označíme korešpondujúcu náhodnú premennú, ktorej
realizáciou vzniká výsledok zmerania hodnoty p.
Ak náhodné premenné ; z prvej etapy zostavíme do

vektora ~II), parametre ep), e~I), e~l) do vektora 8(1) a priamo merané hodnoty do vektora
"Pl, potom vzťah medzi strednou hodnotou p'l) náhodného vektora ~(I) a vektorom 8(1) vyjadríme takto:
E€)(l) (~Il)) = ,.,,(1=
) A(l) 8(1)
0(1). Tu matica plánu
AIl) (ktorej prvky sú len O, 1,-1) a vektor 0(1) (ktorého elementy sú len O, -e, e) rahko určíme z obr. 3.
Ak meranie všetkých doteraz uvažovaných diferencií
bolo rovnako presné, pričom charakteristika presnosti
je jednotková disperzia (ji a merania boli stochasticky
nezávislé, potom kovariančná matica náhodného vektora ~(I) je ~;(l) = (ji 1 a lineárny nevychýlený a združene efektívny odhad vektora 8(1) je daný vzťahom
Bil) = (A(I)'
AIl))-I
A(!) , (~Il) 0(1)). Pre
jeho
kovariančnú maticu platí ~e(l) = (ji (AII)' A(I))-I.
Ak v druhej etape merania chceme určiť hodnoty
etalónov ei2) a e~2) pomocou zmerania piatich diferencií ep) - e~2), ... , e~l) - e~2) podra schémy na
obr. 3 a použijeme analogické označenie ako v prvej
etape merania [druhú etapu označíme pravým horným
indexom (2)], dostávame vzťah
(~(2)) = A(2).

+

E(@(l))

+

@(2)

prvky matice C(2.I) rahko určíme
zo schémy na obr. 3. Pre kovariančnú maticu ~;(2) náhodného vektora ~(2) opať predpokladajme, že platí
~;(21 = (j~ I. Pretože vektor 8(1) nepoznáme, použijeme namiesto náhodnéno vektora ~(2) vektor Yj(2),
pre ktorý platí Yj(2)= ~(2) - CI2,I) 81Íl,
(Yj(2))=
• 8(2)

C(2,I)8(1), kde

E(@(l))

=

A(2)

8(21,

~tJ(2)

=

(j~

1

+

0(2)

(ji

C(2,I) (AII)'

A(l))-I,

.• C(2,I)'. V

prípade, že hodnoty (ji a (j~, ktoré charakterizujú presnosť merania v prvej a druhej etape, poznáme, určíme lineárny nevychýlený a združene efektívny odhad vektora 8(2) už známym vzťahom 8(2) =
= (A(2)' ~-~2)
A(2))-I A(2)' ~-~2)
y\(2) a nevzniká tu
tJ
tJ
-,

žiadny problém. Akonáhle však hodnoty (ji a (j~ a prio.
ri nepoznáme a nepoznáme ani ich pomel', potom sa
ocitáme v situácii, v ktorej v súčasnosti nevieme zostrojiť všeobecne fungujúci algoritmus pre nevychýle.
ný a združene efektívny odhad druhoetapových etalónov 8(2).
Viacetapová vytyčovacia sieť: Analogický problém
k problému práve opísanému vzniká pri tvorbe siete
pre vytýčenie vefkého stavebného objektu (priehrada,
výrobný komplex ap.) alebo siete pre zisťovanie de.
formácií tohto objektu. Tu vznikajú dva typické
prípady a to sieť výšková a sieť horizontálna. V prvom
prípade parameter
znamená výšku daného bodu,
v druhom prípade parameter 8 je dvojrozmerný
a tvorí ho x-ová a y-ová súradnica daného bodu siete.
N amiesto etalónu si tu predstavme daný bod na zemskom povrchu v rajóne stavebného objektu, ktorý
predpíeaným sposobom súvid s význačnými bodmi
vytyčovaného objektu, resp. bodmi objektu, ktorého
deformácie ea majú sledovať.

e

+

6.

O
-

etolán 1.eto py
-11-

2.

meronie
-'1-

-11-

V

1etope
2.
-II~

Kalibračný problém: V závislosti y = ax
b, v ktorej nepoznáme hodnoty a, resp. b, máme možnosť
v n-tici známých bodov Xv ... , Xn zmerať korešpondujúce hodnoty y (pozri tiež časť 2, Elementárny mo·
del. .. ). Tu hodnoty Xi znamenajú hodnoty etalónovej
veličiny. Údaj y je registrácia neokalibrovaného meracieho prístroja. Úlohou je určiť hodnotu x z registrácie y, t.zn. x = (y - b)/a, Akým sposobom určiť
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odhady a, b z danej n-tice Yl' ... , Yn (nameranej),
aby disperzia odhadu x = (y - b)fa bola minimálna,
resp. aby odhad bol nevychýlený1 Aj tento problém
čaká na svoje doriešenie (podrobnejšie pozri v [11]).

Text tohto príspev ku vznikol z prednášky prednesenej
na 16. celoštátnej konferencii o matematike na vysokých školách technických, ekonomických a pornohospodárskych, ktorá sa konala v Banskej Bystrici
v dňoch 25.-28. augusta 1980; jej cierom bolo len
popularizovať a propagovať matematickú štatistiku
ako jednu z tých matematických disciplín, bez ktorých
si nemožno predstaviť vedecké, resp. vedecky projektované experimenty, ktoré tvoria základ inžinierskeho výskumu a praxe. Táto propagácia maže byť
užitečná aj v širšej geodetickej verejnosti najma preto,
že práve v geodézii sme v poslednom období svedkami
mimoriadne dynamického rozvoj a metód matematickej štatistiky. Záujemcovi o bližšie oboznámenie sa
s predmetnou problematikou možno odporučiť uvedenú literatúru a literatúru v nej citovanú.
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Budiž x náhodná proměnná. Všechny její možné hodnoty tvoří tzv. základní soubor, kterému odpovídá
příslušné rozdělení pravděpodobnosti. Místo této úplné
charakteristiky bývá zvykem charakterizovat tento
soubor střední hodnotou E(x) a disperzí 0'2. Výsledek
jednoho měření je pak pouze jednoprvkovým výběrem
z tohoto souboru o daných charakteristikách. Provedeme-li více měření, může obecně každé měření
být výběrem z jiného souboru o různých charakteristikách. Soubor takovýchto měření nazvěme různorodý soubor. Pro jednoduchost budeme předpokládat,
že všechna měření mají stejný druh rozdělení pravděpodobností obyčejně normální rozdělení. Tento
předpoklad je v praxi obvykle splněn, různé bývá
zpravidla E(x) a 0'.
Při zpracovávání těchto dat metodou nejmenších
čtverců je nutné, aby všechna měření byla převedenanormována do stejnorodého souboru s jedním, tzv.
normovaným rozdělením pravděpodobnosti.

Při normálním rozdělení pravděpodobnosti se tato
situace zapisuje Nnorm• (0,1), což značí, že střední hodnota náhodné proměnné tohoto souboru je nulová
a disperse jednotková. Prakticky dostaneme normox-E(x)

---

O'

.

(tJ.

po-

sun po ose x o E(x) a změna měřítka - vyjádření
v jednotkách střední kvadratické odchylky). Z toho
je vidět, že tato proměnná je bez rozměru - poměrné
číslo.
Jako náhodnou proměnnou můžeme interpretovat
i opravy v. Potom normovaná oprava bude:

Vnorm

=~.

O'

Tyto normované bezrozměrné veličiny můžeme již
podrobit podmínce [v~orm.J = min. Po dosazení de-
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1. Je-li v čitateli vzorce pro volbu váhy jednička, CI
jiná bezrozměrná konstanta, nemá pro nalezení veličiny, pro niž nastává extrém [pvv] = min. žádný vliv.
Jde zde jen o otázku pohodlnějšího či neobratnějšího
numerického výpočtu a úpravu měřítka osy x normovaného rozdělení.
2. Otázka zavedení (Jo (tzv. jednotkový standard):
Vžitá definice, že (Jo přduší měření o váze Po = 1 není
zcela přesná. Z definovaného vztahu plyne P,(J; = 1,
(resp. = k dle bodu 1) pro i = 1,2, ... , n, ale také í=O.
Proto musí při Po = 1 i (J; = 1, (resp. = k). Protože
ale jde o měření obecně s rozměrem, muselo by tudíž
mít rozměr í (Jo a Po' Ale odhad mo počítaný ze vzorce

V

[pvv]
dPOVl'd'a tomuto
-----;;:;:-neo

(Jo>

protoze ve vzorCI
V'

m;

vystupují vlastně normované opravy a tudíž
reprezentuje odhad disperze normovaného souboru tj.
a priori bezrozměrné konstanty. Také Po by pak muselo být bezrozměrné, což je rozpor. Proto je třeba
pojímat (Jo jako odmocnínu z di,perze normovaného
souboru měření. Tím ovšem nepadá skutečnost, že měření z tohoto souboru má váhu Po = 1. V tomto případě mají proto všechny váhy (kromě Po) rozměr a to
rozmer f1i 2 .
Jiná možnost je přisoudit normované náhodné proměnné (bezro,~měrné) opět rozměr např. xnorm.' (JN'
Tím jsme rozdělení pravděpodobnosti Mto náhodné veličiny přisoudili disperzi (JJ, (která zde hraje roli jednotkové disperze (J~) s pHslušným zavedeným rozměrem. (Což může být zcela libovolná jednotka úhlu,
délek apod.) Tento obrat má jen praktický význam.
Smysl zůstává: převedení různorodých veličin do
stejnorodého souboru. Má to tyto důsledky: Váha je
v

2

zavedena vzorcem Pi

=

(J~
(J~

,

s rozměrem podílu čtver-

ců rozměrů veličin (JN a (Ji (tento podíl bude pro
stejnorodé veličiny a při volbě (JN v jejich rozměru bez
rozměru). Mluvit o jednotkové váze nemá smysl.
V obou alternativách pojetí vah se na rozměrech
vypočítávaných veličin nic nezmění. Vychází automaticky správně, neb v odvozených vzorcích nevystupují
normované veličiny, ale původní se svými rozměry.

o

II

Xnorm

1:0'norm:0"norm

Rozměr

aposteriorního

odhadu

mo

=

ViP:,V]

od-

povídá normovanému souboru. Proto je bez rozměru
v prvém pIí2adě a s rozměrem v pHpadě druhém.

xll- x~
0"

V praxi se používá případu druhého. Potom při stejnorodých veličinách ve smy"lu rozměru a stejném rozměru zvoleného (JN, jsou váhy bezrozměrná čísla a mo
v rozměru (JN'
Při různorodých veličinách (opět ve smyslu i rozmě2

ru) mají váhy i mo rozměr. A to váhy rozměr

(J~

a mo

(ji

finovaného vztahu
me-li Pi

=

dostáváme

--i dostáváme
(1i

[;:]

= min. Označí-

používaný vztah

[pvv]

rozměr (JN' Zde se zpravidla volí (JN bezrozměrné a proto
se váhy zavádějí v rozměru odpovídajícím 0i2 a mo
vyjde bez rozměru.

=

Z celého příspěvku je zřejmé a je třeba si uvědomit,
že mo není obecně charakteristikou přesnosti měření či
Jakto sladit s dosavadní praxí ~ kvality vyrovnání. Předem víme, že by měla vyjít jako

= min. A protože normovaná oprava je bez rozměru,

je váha Pi rozměru

0i2.
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zvolené (!lv' Rozdílná hodnota vyšla jen vlivem "náhodného výběru" měření z jednotlivých dílčích muborů. Správnější by tudíž bylo zavádět do výpočtu
všech dalších středních chyb nikoli mo, ale CfN s výjimkou pouze u vyrovnání měření stejné přesnosti. Tam
váhy nezavádíme, jsou tudíž rovny jedné a tím jako
bychom volili CfN rovno Cf zpracovávaného souboru
Toto CfN Qvšem neznáme a nezbývá nám než použít
cdhadu mo•

Tatáž situace nastane všude tam, kde váhy nepočítáme ze středních chyb, ale odhadujeme pomocí jiných veličin.

Lektoroval:
prof. ing. dr. Josef Bohm, DrSc.,
FSv ČVUT v Praze

Ing. Mikuláš Farkaš,
Slovenská kartografia, n. p.,
Bratislava

Potreby plánovitého riadenia národného hospodárstva v ČSSR si vyžiadali vytvorenie komplexnej a
racionálnej sústavy, ktol'á má za úlohu systematicky spracúvať, evidovať a rozširovať informácie
z jednotlivých vedných odbol'ov. Jej organizačná
štruktúra bola založená na vecnom vymedzení sledovanej tematiky. Na tomto princípe bolo konštituovaných 37 odvetvových sústav (1], ktoré sú vnútorne členené na odborové sústavy, taktiež s vecne
vymedzenou tematikou. Inštitucionálne
to zodpovedá hierarchickému
trojstupI1ovému usporiadaniu:
Odvetvové informačné stredisko (ODIS],
Odborové informačné stredisko (OBIS],
Základné informačné stredisko (ZIS).
lch funkcia je popísaná v (3].
Geodézia a kartografia tvoria samostatnú odvetvovú sústavu, ktorej riadiacim koordinačným pracoviskom je ODIS geodézie a kartografiJe pri výzkumnom ústave geodetickom,
topografickom
a
kartografickom v Zdibech (akr. Praha-východ).
2. Odvetvová a odborová informačná
grafie

sústava karto-

ODIS geodézie akartografie,
OBlS kartografie,
OBIS geodézie,
OBlS pre štátne mapové diela,
Informačné pracovisko Kartografie, n. p., Praha,
ZIS-y národných podnikov Geodézia.

Informačná gescia ODIS geodézie a kartografie
zahrI1a kartografiu jednak v rozsahu potri,eb koordinujúoeho odv,etvového riadiac:eho stl'ediska informačnej činnosti pre riadiace orgány a na druhej strane v rozsahu potrieb kartografickej zložky
ústavu.
OBIS geodézie vykonáva kartografickú informačnú činnosť v rozsahu základných informačných požiadaviek kartografického
odd,elenia Výskumného
ústavu geodézie a kartografie v Bratislave.
lnformačná
gescia
OBIS kartografie
zahfI1a
oelú kartografiu vrMane kartografick,ej polygrafie
v rozsahu potrieb celého odboru (4].
OBIS pre štátne mapové dLela sa zaoberá štátnymi mapovými di!elami, na tvorbe ktorých má významný podiel kartografia.
Informačné pracovisko Kartografie, n. p., v Prahe sa zaoberá kartograftou len v rozsahu informačných potrieb podniku.
ZIS-y n. p. Geodézia sa venujú kartografii taktiež len v rozsahu iI1formačných potrieb svojej kartografickej a reprodukčnej zložky, ktoré sú v rámci
tvorby máp v1efkých mierok.
Tok informácií medzi jednotlivými informacnými
pracoviskami odvetvia geodézie a kartografie ~názorI1uje schéma 1. Spolupráca medzi nimi spotíva
vo vzájomnej výmene výstupných informácH, v hoordinácii činnosti jednotlivých stredísk, v pracO\ných poradách, na ktorých sa prerokúvajú aktuál·
ne problémy činnosti, a pod.
Zo spolupra'cujúcich mimorezortných organizácií
treba uviesť Výzkumné stl'edisko 090 v Prahe, kat,edry vysokých škOl v ČSSR, odborné inštitúcie dopravy, národné výbory (NV) a pod.

1983/64

Geodetic~ý a kartografický ob:i;ol,'
r!J~!1í~2!J/71, číslo ~!19113
6S
,~
: . .;

ODIS-y bych
edvlltví • ČSSR

- - - - - - - - :1

- - - - ,..
-.- - i I
:: ~

.tI

II

Ir

II
II

II
II
II
11

II

11

infor.ečné
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iaých odbor.v v ČSSR
iKá kartogrefické
inf.
precoviská v zahreničí

3. DBIS kartografie,
začná štruktúra

jeho vznik, funkcia a organi-

Slovenský úrad geodézie a kartografie (SÚGK) poverovacou listinou Č. 3-2093/1976 zo dřla 30. 6. 1976
poveril Slovenskú kartografiu,
n. p., Bratislava
(SK) funkciou celoštátneho odborového strediska
pre informačnú gesciu vedeckých, technických a
ekonomických
informácií
v odbore
kartografia
[4]. Na výkon tejto funkcie SK vytvorila útvar OBIS kartografie, ktorého činnost riadi štatútom
vydaným SÚGK spolu s poverovacou listinou.
Útvar vykonáva tri funkcie:
zabezpečuj,e
všeobecné
informačné
potreby
z odboru kartografie pre vedeckotechnický rozvoj odboru,
vykonáva informačnú činnosť pre SK va funkcii
jeho ZlS,
koordinuj,e a metodicky riadi činnosť ZlS v odbore kartografie.
Delí sa na:
odbornú vedeckotechnickú
knižnicu,
zbierku kartografických
materiálov,
sekretariát
Názvoslovnej komisie (NK) SÚGK,
archív tlačových podkladov,
- študijno-pu'blikačnú skupinu.

_!..!
__

_JI

~_J

II
II

~j

Sekretariát NK SÚGK je stálym orgánom a vykonáva výskumné,
redakčné
a administratívne
práce v rozsahu činnosti NK.
Archív tlačových podkladov zhromažďuje tlačové podklady máp a atlasov vydávaných SK, ďalej
máp stredných a malých mierok vydávaných SÚGK
a koordinuje získávanie a odosielanie tlačových
podkladov v podniku.
Študijno-publikačná
skupina zastavuje informačný bulleHn a vypracováva študijné správy, rozbory o aktuálnych
problémoch, hodnotenia kartografických materiálov, významnejších kníh a pod.
Daležitú časť zbierky kartografických
materiálov tvorí skupina, ktorá zhromažďuje a spracúva
informácie naaktualizáciu
mapového obsahu podfa
stanovenej koncepcie.
OBlS kartografie nemá vlastného viacjazyčného
prekladatefa a zadáva pveklady iným špecializovaným organizáciám. Rovnako aj vyhotovenie mi krosnímok zadáva oddielu mikrografie,
n. p. Geodézia v Bratislave.

S prihliadnutím
grafie mažeme

Odborná vedeckotechnická knižnica zahfňa knižničný a časopisecký fond, firemnú literatúru, fond
nepublikovaných
materiálov z kartografie, kartografickej polygrafie a ostatných príbuzných vedných odborov (geografia, onomastika a pod.).
Zbierku kartografických
materiálov tvoria jednak všetky mapy a atlasy vydané SÚGK (od mierky
1:10000) a SK, mapy z územia SSR vydávané inými
organizáciami,
kartografické
materiály stredných
mierok vydávané Českým úřadem geodetickým a
kartografickým
(ČÚGK)a Kartografiou, n. p., Praha, mapy a atlasy štátov Európy a mimoeurópskych
území vydávané
zahraničnými
vydavatefstvami,
vačšinou v malých mierkach. Zbterka má aj fond
historických (starých l máp.
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na základné funkcie OBlS kartoJeho informačnú činnosť rozdeliť

podla účelu na:
- všeobecnú činnosť,
.- špecializovanú informačnú činnosť na účely SK.
Do všeobecnej činnosti patrí:
knižničná činnosť vykonávaná v rámci vedeckotechnickej knižnice. Sem patrí získavanie, spracúvanie a sprístupňovanie
vedeckotechnického
informačného fondu z celého vedného odboru
kartografie a príbuzných vedných odborov v potrebnom rozsahu pre kartografiu. Získané materiály sú sprístupňované
pomocou katalógov,
periodickým pulblikovaním prírastkov knižnice
.a sú požičiavané záujemcom. Okrem toho knižnica spracúva rešerše na objednané tematiky
a pod.;
získávanie, spracúvanie a sprístupňovanie máp,
atlasov, glóbusov v zbierke kartografických ma-
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Knihovnícka nnnost /zber a
sprac. VTEI/

Zoznam prírastkov
~p.zbierky

·koozultačná
"a výpožíčná
služba

edícia
názvoslovných
publikácH

dokumentácia
g~iogr•
názvoslovia
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Výskum a štandardizácia geogr.
názvoslovia

"inf. bulletin
"Informátor"

hodno'tenie kart.
diel a odb. lite-·
ratúry

Študijnopublikačná činnost

súborné kata":·
, lógy fondu
zbierky kart •
.materiálov

tvorivé VYUZ1vanie informácií.
zo"zbierky kart.
.rna:teriálov

Zbierka kart. materiá-·
lov /bibliograf.sprac.
fondu, zber sprac. informácií o zmene map.
obsahu

Zdroje dokumentačného
a:faktografického materiálu

Ol!QcleUoktlI-kartosrafickt
roj!nfk

teriálov. Táto obsahuje všetky kartografické publikácie vydávané SK, mapy pre hospodársku
výstavbu stredných mierok vydávané SÚGK a
povinné výtlačky máp, ktoré vydávajú iné inštitúcie na základe súhlasu SÚGK. Z rezortu ČÚGK
obsahuje kartografické publikácie n. p. Kartografie Praha a mRipystredných mierok pre hospod!ársku výstavbu vydávaných ČÚGK. ZO zahr,aničia sa získavajú materiály najma od kartografických
inštitúcií
socialistických
štátov
v rámci výmeny publikácií, ako aj zakúpením
z ostatných štátov. Materiály sú sprístupňované
pomocou ú~emného a tematického katalógu, ako
aj periodickým publikovaním prírastkov. Fondy
sa požičiavajú v rámci SK. lným inštitúciam sa
požiČiavajú na základe dvojstranných
medzipodnikových dohod. Unikátne materiály a historický fond sa zásadne nepožičiavajú;
publikačná činnosť, do ktor1ej patrí už spomínané periodické vydávani1e prírastkov knižnice
a zbierky kartografických
materiálov, najma
však vydávanie informačného bulletinu s názvom "Informátor OBIS kartografie" a špeciáInych bibliografií, súborných katalógov a iných
príležitostných publikácií. V bulletine sú publikované články, štúdie, preklady najvýznamnejších cudzojazyčných odborných časopisov, krátke správy, bibliografie článkov z periodickej
literatúry knižnice OBIS kartografie, ďalej názvoslovná činnosť, ktorou rozumieme zber, výskum, štandardizáciu
a dokumentáciu geografického názvoslovia z územia SSR i mimo neho.
Výsledky činnosti NK sú publikované v edícii
"Kartografické informácie". Podrobnejšie zásady stanovuje v tomto smer,e rokovací poriadok
NK SÚGK [S].
Do špecializovanej

informačnej

činnosti patrí:

zber, spraoovanie a evidlencia informácií na
zostavovanie a aktualizáciu obsahu máp titulov
stredných mierok edičného plánu SÚGK a všetkých titulov edičného plánu SK,
hodnotenie
plánov,

vydaných

titulov

oboch

edičných

poradenská služba vo všetkých oblastiach
mačnej činnosti OBIS kartografie,
usporiadanie pravidelných
knižných noviniek.

infor-

výstav mapových

a

Zber, spracovanie a evidencia informácií pre mapový obsah sa koná podfa schválenej koncepcie.
Pre územle SSR topografický obsah sa aktualizuje
v rozsahu mierky 1:S0 000 v spolupráci s okresnýml rezortnými zložkami, dal1ej vodohospodárskymi,
cestnými inštitúciami a pod. Jeho lwordináciu vykonáva OBIS kartografie. Tematické prvky sa aktualizujú v OBlS kartografi,e na základe informácií
od príslušných podnikov, inštitúcií, NV atd. Topo-
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grafický obsah sa eviduje na evidenčných mapách,
kým tematické prvky sa vedú vo forme zoznamov
a plánuje sa aj zakladanie kartoték. Ze zahraničných území sa evidujú uverejnené zmeny vO forma
kartoték s odkawm na príslušný kartografický
podklad, ktorý obsahuje jej kartografický zákres.
U európskych štátov sleduje OBIS kartografie zmeny v rozsahu asi 1:4000000, kým u štátov súsediacich s ČSSR v rozsahu 1:S00 000. lnformácie
o zmenách sa čerpajú z dennej tlače, odborných
časopisov, kníh, na základe osobných poznatkov
atď.
OBlS kartografie hodnotí všetky prvé vydania titulov. Ďalšie vydania u vačších titulov hodnotí vtedy, keď medzi oboma vydaniami uplynulo vefa času a pod. Hodnot,enia sú evidovánéa
publikované
v Informátori OBIS kartografie.
V rámci poradenskej služby sa podávajú krátke
informácie o požadovaných materiáloch, o aktuálnosti prvkov na mape, odporúčajú sa knižné, časopisecké a mapové materiály na daný účel, riešia sa
problémy, ktoré nevyžadujú dlhší prieskum a pod.
Systém informačnéh,o procesu v OBlS kartografie je
znázornený na schéme 2.
Spolupráca medzi jednotlivými zložkami sa riadi
dvojstrannými dohodami. Úspešná spolupráca sa
vyvíja aj s inými inštitúciami, napr. pravidelne sa
spracúva ZJoznamzmlen na mape sveta pre Mestský
pedagogIcký ústav v Bratislave, vykonávala sa konzultačná činnosť pre viac expedícií a pod.

OBIS kartografie splňa úlohy všeobecnej činnosti
z celého odboru a špecializovanej lnformačnej činnosti na účely SK. Buduje vedeckotechnický informačný fond v rámci knižnice, fond kartografických
materiálov, dokumentuje geografické názvoslovle
a pod.

[I] FARKAŠ, M.: Zber, spracovanie a komunikácia informácií pre mapovú tvvrbu v ČSSR. Informátor
OBIS kartografie,
1980, č. 3, s. 4-10.
[2] MATULA, Z. - FARKAŠ, M.: Údržba a aktualizácia
kartografických
diel. In: Údržba a aktualizácia máp
stredných a malých mierok. Bratislava, 1980, s. 24
až 35.
[3] NEJEDLÝ, A.: Funkcia OBIS goodézie v celoštátnej
sústave VTEI. Geodet. a kartogr. obzor, 26/68, 1980,
č. 11, s. 283-286.
[4] Štatút a poverovacia listina Odbol'ověho lnformačněho strediska kartografie.
Bratislava, SÚGK 1976.
[5] Organizačný a rok ovací poriadok Slovenskej názvoslovnej komisie pri SSGK a okresných názvoslovných zbol'ov. Bratislava, SSGK 1970.
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Hlavní záměry politickoodborné
ČSVTS - společnosti geodézie
a kartografie na rok 1983

Ing. Jiří Vaingát,
tajemník ČÚV ČSVTS-GK, Praha,
Mária Segešová,
tajomníčka SÚV ČSVTS - GK,
"
Bratislava

činnosti

Anotace akce:
- uplatnění počítačů řady SMEP (SM 4/20) pro
vědeckotechnické výpočty v geodézii a kartografii, příp. v oblasti ASŘP
- informace o vhodných periferních zař'ízeních
zvl. těch, které se vyrábějí v socialistických
"tátech.

Plán politicko-odborných akcí na r. 1983 vychází,
obdobně jako v 1'. 1982, z úkolů a z návrhú odborných
skupin (OS) resp. KV (MV) společnosti geodézie a kartografie ČSVTS. Výsledek těchto opatření je zahrnut
do následujícího plánu politicko-odborných akcí:

A. Celostátní akce se zahraniční účastí
1. Název akce: Z konf.

"Nové úkoly geodézie při zajišťováni specifických
potřeb národniho hospodářstvi"
Místo konání:
Jánské Koupele
Datum konání:
IV. Q. (27.-30. listopad)
Trvání akce:
3 dny
Pořadatel:
ČÚV-17 (OS 1701 - inženýrská geodézie)
Organizátor:
DT Ostrava (DT 08)
Zahraniční účast:
21 (ze ZSS)
Odborný garant:
ing. Milan Dokoupil
Anotace akce:
- seznámení účastníků s vybranými pracemi inženýrské geodézie v hutnictví, strojírenství, hornictví, energetice, vodním hospodářství, dopravě,
geologii a speleologii
- nové úkoly geodézie při ochraně životního prostředí
- využívání progresivních metod za účelem zvyšování kvality práce a ekonomické efektivnosti
- vliv výpočetní techniky a postupné automatizace
na hospodárnost inženýrsko-geodetických prací.
2. Název akce: O DNT

"Geodetické oborové dny Brno 1983" (XX. burza
technických zlepšení)
Místo konání:
Brno
Datum konání:
III. Q. (září)
Trvání akce:
2 dny
Pořadatel:
ČÚV-17 (KV-07, 08; OS 1706 Organizátor:
DT Brno (DT 07)
Zahraniční účast:
přednášky 3 zahl'. odborníků
Odborný garant:
Ing. Jiří Složil

B. Celostátní a republikové akce bez zahraniční účasti
3. Název akce: O konf.

"IV. konference odpovědných geodetů"
Místo konání:
Brno
Datum konání:
II. Q. (7.-8. duben)
Trvání akce:
2 dny
Pořadatel:
ČÚV:-17 (OS 1701- inženýrská geodézie)
Organizátor:
DT Brno (DT 07)
Odborný garant:
doc. ing. dr. Josef Zeman, OSe.
Anotace akce:
- je určena pro geodety, kteří vykonávají funkci
odpovědného geodeta podle vyhlášky č. 10 a
11/74 Sb. a pro zástupce organizací, kteřé jsou
odběrateli geodetických prací ve výstavbě
- cílem jf projednání postupné realizace "Souboru
opatření" tak, aby bylo dosaženo jednotného
plánování, koordinace, kontroly a řízení geodetické činnosti ve všech resortech, jimž podléhají
organizltce a podniky oprávněné vykonávat geodetické práce pro vlastní potřebu
- je orientována na zvyšování kvality geodetických pl'ací i řízení geodetické činnosti u projektových a dodavatelských organizací podílejících se
na zabezpečení výstavby.
4. Název akotl: O konf.

"Konference o evidenci nemovitosti"

automatizace)

1983/68

Místo konání:
Brno
Datum konání
IV. Q. (16.~18. říjen)
Trvání akce:
3 dny
Pořadatel:
ČÚV-17 (OS 1704 - evidence nemovitostí)
Organizátor:
DT Brno (DT 07)
Odborný garant:
ing. Franti~ek Wágner
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Anotácia:
Seminár bude zameraný na aktuálne problémy procesu tvorby a aktualizácie máp verkých mierok
s ohradom na uplatnenienových technických predpisov na tvorbu ZMVM.

Anotace akce:
- funkce a význam evidence nemovitostí v ČSSR,
zásady jejího vedení, koncepce a rozvoj, zejména pak možnosti další automatizace.
5. Název akce: O sem.
"Automatizovaný kartografický systém DlGIKART"
Místo konání:
Brno
Datum konání:
III. Q. (září)
Trvání akce:
2 dny
Pořadatel:
ČÚV-17 (MV 01; OS 1706 - automatizace)
Organizátor:
pobočka ČSVTS Vojenského zeměpisného ústavu
Praha z pověření ČÚV-17
Odborný garant:
ing. Marie Horová, OSc.
Anotace akce:
akce bude členěna na
- rozšíření informací o hardware (inovace 1981 až
1983)
- přehled vypracovaných
software za období
1980-1983
- vypracované technologie pro automatizovanou
tvorbu map
6. Název akce: R sem.
"Efektivnost a kvalita fotogrammetrických prací
při mapování ve velkých měřítkách"
Místo konání:
Liberec
Datum konání:
IV. Q. (21.-22. říjen)
Trvání akce:
2 dny
POI'adatel:
ČÚV-17 (OS 1703 - fotogrammetrie)
Organizátor:
pobočka ČSVTS Geodézie, n. p., Liberec
Odbomý garant:
Ing. Jan Petráň
Anotace akce:
- vhodnost zakázek pro fotogrammetrické vyhodnocení
- efektivnost a kvalita fotogrammetrických prací
- praktické uplatnění nových poznatků výzkumu
(AAT - analytická aerotriangulace
orientační
prvky)

+

7. Název: O sem.
"Aktuálne problémy mapovania"
Miesto konania: Považská Bystrica
Dátum konania:
22.-23. september
Trvanie:
2 dni
Poriadater
SÚV-OS 1704
Organizátor:
P-ČSVTS Geodézia Pov. Bystrica
Odborný garant:
Ing. Július Bartaloš

8. Názov: O
"Matematické modelovanie v kartografii"
Miesto konania:
Malacky
Dátum konania:
IV.Q.
Trvanie:
2 dni
Poriadater:
SÚV-OS 1702
Organizátor:
P-ČSVTS Stavebná fakulta SVŠT Bratislava
Odborný garant:
doc. Ing. Irena Mitašová, OSe.
Anotácia:
Matematické metódy v zavádzaní počítačovej grafiky, automatizovaná
metóda kartografického
spracovania máp verkých a stredných mierok,
aktualizácia bázy údaj ov.
9. Názov: R
"Historické mapy"
Miesto konania:
Bratislava
Dátum konania:
17. 3. 1983
Trvanie:
1 deň
Poriadater:
SÚV OS 1702
Organizátor:
P-ČSVTS pri Slovenskej kartografii, n.p.
Odborný garant:
Ing. Albert Kelemen
Anotácia:
Zhodnotenie mapovej zbierky v roznych archívoch
a ich sústredenie podra projektu. Význam historických máp vrezortoch baníctva, národných výborov,
školstva a kultúry.
Pozn.: Legenda
Z
- celostátní akce se zahraniční účastí
O
- celostátní akce
R
- republikové akce
DNT - dny nové techniky
DT - Dům techniky ČSVTS
Zahraniční styky
Zahraniční styky ČSVTS - společnosti geodézie a kartografie budou orientovány především na spolupráci se
sesterskými společnostmi v socialistických státech
tak, jak vyplývá ze závěrů XIII. porady představitelů
těchto společností (konané v r. 1981 v BLR).
Styk s mezinárodními nevládními organizacemi FIG
(Fédération Internationale des Géomětres - Mezinárodní federace zeměměřičů), ISP (International Society of Photogrammetry and Remote Sensing - Mezinárodní fotogrammetrická společnost a dálkový průzkum), IOA (International Oartographic Association-
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Mezinárodní kartografická asociace)
budou i nadále zabezpečovat ČSNK (Čs. národní
komitéty), ČSGK(Čs. geodetický komitét), ČSFK (Čs.
fotogrammetrický komitét), ČSKK (Čs. kartografický
komitét).
V otázkách účasti a angažovanosti ve výše uvedených mezinárodních nevládních organizacích bude
společnost geodézie a kartografie i v dalším období
úzce spolupracovat s VTS-GK socialistických států.
Zajištění politicko-odborné činnosti naší společnosti
v rámci zahraničních styků
a) Plán přijetí:
viz bod A. 1. a 2,
b) Plán vyslání na odborné akce v zahraničí

Plán přijetí a vyslání bude konkrétně zpracován
a předložen na jednotlivá čtvrtletí v r. 1983.
Ediční činnost a spolupráce s odborným tiskem
ČSVTS - společnost geodézie a kartografie v rámci
své ediční činnosti připravuje na r. 1983 vydání
sborníků k plánovaným politicko-odborným akcím,
(uvedeným v bodě A a B).
V souladu s uzavřenou dohodou o vzájemné spolupráci mezi českým úřadem geodetickým a kartografickým (ČÚGK) a ČÚV ČSVTS - společnosti geodézie
a kartografie bude i v roce 1983 využíváno k publikování materiálů naší společnosti odborného časopisu
"Geodetický a kartografický obzor" (GaKO), zejména
rubriky "Z činnosti ČSVTS".
Politicko-organizační a racionalizační opatření

1. Socialistické státy
- "XVII. kongres FIG" - BLR, Sofia
(II. Q., 19. - 28. 6. 1983, počet delegátů podle
možností ÚR ČSVTS)
- vědeckotechnická konference "Geodetické problémy při určování pohybů zemské kůry s cílem
ř'ešení geodynamických problémů" BLR,
Sofia
(IV. Q., 1-2 delegáti)
- "Vědeckotechnická konference o pozemkových
úpravách" BLR (IV. Q., 1-2 delegáti)
- "Konference o aktuálních otázkách využívání
půdy a evidence nemovitostí" - MLR, Budapest
(II. Q., 1-2 delegáti)
- "Konference o otázkách využívání laseru v inženýrské geodézii" - MLR, Budapest
(II. Q., 2 delegáti)
- Porada "Racionalizace tvorby map velkých
měřítek" - NDR, Halle (II. Q., 14.-15. duben,
1-2 delegáti)
- "Geodetické a kartografické dny 1983" - NDR,
Dresden (III. Q., 13.-16. září, 1-2 delegáti)
- dále po 1-2 delegátech na odb. akce pořádané
VTS-GK socialistických států v rámci reciprocity (týká se států, které ještě nepředložily kompletní plány odb. akcí na r. 1983).
2. Statutární výjezdy, dále výjezdy na kongresy a zasedání komisí mezinárodních nevládních organizací
(FIG, ICA, ISP)
- účast statutárního zástupce na XVII. kongresu
FIG - BLR, Sofia (II. Q., 19.-28. červen, delegát - předseda ČSGK)
- Kongres Mezinárodní geodetické a geofyzikální
unie (MUGG) - NSR, Hamburg
(III.Q. - srpen, 2 delegáti)
- zasedání komise A/ICA (výchova kartógrafů) MLR
(III. Q. - září, 1 delegát/3 dny)
- zasedání komise B/ICA (technologie) - MLR
(III. Q. - září, 1 delegát/3 dny).
3. Účast na poradách VTS
'- XIV. porada předsedů a generálních sekretářů
VTS-GK socialistických států - SSSR, Minsk
(II. Q., 3 delegáti/5 dní).

ČÚV ČSVTS - společnosti geodézie a kartografie
bude i v příštím roce věnovat zvýšenou pozornost
rozvoji a usměrňování pracovní iniciativy a tvořivého
úsilí členú na pomoc při plnění hlavních úkolů efektivního rozvoje národního hospodářství v oblasti geodézie a kartografie. Ve spolupráci s resorty a hospodářskými organizacemi se bude i nadále vyhodnocovat
podíl členů ČSVTS na plnění hlavních úkolů odvětví
geodézie a kartografie.
ČÚV ČSVTS-GK bude neustále prohlubovat a podporovat spolupráci se státními a hospodářskými organizacemi (formou dvoustranných dohod) v duchu
usnesení vlády ČSR a ČSSR o poslání VTS na všech
organizačních stupních.

Vermessungstechnik,

Č.

4/82

Gohler, H.: Odpovědnost a úkoly orgánů Domu techniky v oblasti činnosti Vědeckotechnické společnosti
pro geodézii, fotogrammetrii a kartografii při realizaci
programu vzdělávání a zvyšování kvalifikace v 80. letech, s. 109-111.
Deumlich, F.: Světelné dálkoměry pro měření krátkých vzdáleností, s. 112~115.
Sprenger, G.: Geodetické práce při výstavbě budovy
opery v Drážďanech, s. 115-119.
Kramer, J.: Příprava kosmických snímků a materiálů
v Geodézii a kartografii n. p., s. 119-123.
Wirth, H. - Schilbach, G.: K automatizované aktualizaci tematických map, s. 123-126.
Jakob, G.: Referenční a souřadnicové systémy v inerciální navigaci a při inerciálních měřeních, s, 126128.
Marckwardt, W.: Digitální kreslící stůl DZT 90 X 120
VEB Car! ZEISS Jena, s. 129-132.
Liebera8ch, R.: Slovník Domu techniky pro inženýrskou
geodézii - přínos pro výuku cizích jazyků, s. 132133.

1983/70

Geodetický a kartografický obzor
l'očnik 29/71, čislo 3/1983
71

ROZVOJ PRACOVNí I NICIATIVY A SOCIALISTICKÉHO SOUTĚŽENí
Konference "Vzorných pracovníků resortu ČÚGK"

Dn~ 24. listopadu 1982 bylo na slavnostní konferenci
v Ustředním klubu školství a vědy ROH v Praze předáno nejvyšší reEortní vyznamenání. Vyznemenání "Vzorný pracovník resortu v roce 1982" převzalo 22 pracovníků, vyznamenání "Zasloužilý pracovník" bylo udělcno
3 pracovníkům resortu.

Za vyznamenané pracovníky resortu poděkoval SOu
druh Jiří Bureš, pracovník Geodézie, n. p., Liberec
a přislíbil, že ocenění, kterého se jim dostalo, bude pro
vyznamenané dalším podnětem k ještě širšímu podílu na
plnění úkolů resortu ČÚGK.

V čestném předsednictvu zasedali soudruzi:
Ing. František Koubek, předseda ČÚGK,
Ing. Hynek Kohl, náměstek předsedy .ČÚGK~
Ing. Ján Jerga, zástupc~e X. oddělení UV KSC,
Josef Boháč, tajemník CVOS pracovníků státních orgánů, peněžnictví a zahraničníh9 obchodu, ~
JUDR. Vladirr:ír Peroutka, za Uřad vlády CSR,
František Franta, ředitel kádrového a personálního
cdboru ČÚGK.

Vyznamenání "Zasloužilý pracovník" obdrželi:
Miloslav Cejhon, vedoucí střediska, Geodézic, n. p.,
Praha
Ing. Radko Hála, vedoucí oddílu, Geodézie. n. p ..
Praha
Jiří Bureš, vedoucí útvaru zásobování, Geodézie, n. p.,
Liberec.

Vyznamenané pracovníky pozdravil předseda ČÚGK
Ing. František Koubek, který vysoko ocenil jejich práci
a úsilí pro naši socialistickou společnost. Vyzvednul
predevším skutečnost, že do řad vyznamenaných se
vedle staršíeh pracovníků dostávají i věkově mladší
pracovníci, což je výrazem vzájemné péče o mladou
generaei a její aktivní a odpovědný přístup k plnění
nárcčn<-eh úkolů resortu.
poděkování bylo vysloveno i rodinným př'ídušníkům
vyznamenaných,
kteří se slavnostní konference též
zúčastnili.
S pozdravnými projevy vystoupili i soudruzi Ing.
Jerga, Josef Boháč, JUDr. Vladimír Peroutka, kteří
jménem svým i jménem příslušných stranických, odborových a hospodářských organizací poděkovali vyznamenaným pracovníkům Za jejich svědomitou, obětavou
a příkladnou práci.

Ing. Karel Čípa, vedoucí oddělení Českého úřadu geode
tického a kartogtafického
Ing. Jiří Daňhelovský, samostat, inženýr výpočetního
střediska. Geodetický ustav, n. p., Praha
RNDr. Haná Štusáková, 'védollCí redaktor názvoslovné
komise, Geodetický ústa;v"n: p., Praha
Ing .. Jan Král, vedoucí útvaru. Kartografie, n. p .. Praha
Ing. Rudolf Tuma, ekonomieký náměstek ředitele.
Kartografie, n. p., Praha
.
.
Ing. Vladislav Janeček, vedoucí odbor. referrmt. KGKS.
Liberec
Ing. Jaroslav Flégr, vedoucí vědeckotechnieký praco:vník, VÚGTK, Zdiby
Růžena Zajácová, samostatný geodét, Geodézie, n. p.,
Praha
Pavel Bartošek, samostatný geodet, Geodézie. n. p.,
České Budějovice
'.

Vyznamenání
1982" obdrželi:

1983/71

"Vzorný

pracovník

resortu

za

rok

Geodetil;ký;"~ kartogr~fický
ro~ník 29/71, číslo

72

obzor
311983

Fr~ntišok Sláma, samostatný referent, Geodézie, n. p.,
Ceské Budějoviee
Ing. Mário Landl, vedoucí stl-ediska, Geodézie, n. p.,
Plzeň
Ing. Miloslav Valášek, odpovědný geodet, Geodézio,
n. p., Plzeň
Blažena Ovečková, kartografická
kreslička, Geodézie,
n. p., Liberec
Ing. Ivo vVeitoseh, vedoucí oddílu, Geodézie, n. p.,
Liberec
Ing. František
Chmelík, vedoucí hospodářského
střediska, Geodézie, n. p., Pardubice
Ing. Vladislav Pospíšil, technický náměstek ředitele,
Geodézie, n. p., Pardubice
Milena Šandová, samostatný referent, Geodézie, n. p.,
Pardubice

I. odborné setkání absolventů oboru
geodézie a kartografie na FA5T VUT
v Brně z let 1974 až 1982

Pěstování odborných styků absolventa s vysokou školou
prospívá nesporně oběma stranám. Absolvent získává,
zvláště s odstupem času, informace o novinkách a trendu
vývoje svého oboru, škola pak přehled o stavu oboru
v praxi, o jeho potřebách, o uplatnění svých absolventů,
jakož i podněty pro svou další práci. Je to i určitá a uži-

Ing. František Kř'ížek, vedoucí geodet, Geodézie, n.
Brno
Božena Ráčková, samostfLtný geodet, Geodé~ie, n.
Brno
Ing. Vladimír Simonov, vedoucí útvaru, Geodézie, n.
Brno
Vladislava Obrová, samostatný geodet, Geodézie, n.
Opava
Ing. Jan Wawrosz, vedoucí oddílu, Geodézie, n.
Opava
Všem vyznamenaným

p.,
p.,
p.,
p.,
p.,

srdečnč blahopřejeme.
iVlárin Regulyová,
ČÚGK

tečná forma spolupráce vysoké školy s praxí v duchu
zákona č. 39/1980 Sb., o vysokých školách. Tyto úvahy
vedly Odbornou skupinu geodézie a kartografie při Pobočce CSVTS na fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně k myšlence uspořádat ve spolupráci s katedrou geodézie na FAST VUT v Brně 1. odborné setkání absolventů oboru geodézie a kartografie z let 1974 až 1982
s originální myšlenkou, že referáty na jednání přednesou
pouze absolventi. V roce 1974 totiž školu opustili první
absolventi obnoveného zeměměřického studia na VUT
v Brně.
Myšlenka byla realizována ve dnech 5. a 6. listopadu
1982 v budově fakulty Barvičova 85 za účasti 125 absolventů, v přítomnosti představitelů resortu ze Severomoravského kraje a z Jihomoravského kraje, jakož i interních a externích učitelů katedry.
Jednání zahájil doc. Ing. Dr. Josef Zeman. CSc., uvítáním přítomných. Shromáždění pak pozdravil jménem vedení fakulty prof. Ing. Zbyněk Maršík, DrSc., proděkan
pro obor geodézie a kartografie, dále doc. Ing. Miloslav
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Veselý, CSC., vedoucí katedry geodézie. Přítomné pozdravil i Ing. Zdeněk Haša, ředitel KGKS v Opavě. a Ing. Mojmír Kouřil, ředitel Geodézie, n. p., Brno.
Odbornou část jednání otevřel Ing. Jaroslav pouč referátem na téma ,,uplatnění absolventů z let 1974 až 1982
v Geodézii, n. p., Opava", ve kterém mj. upozornil na
nutnost prohloubení výchovy studentů k rozvíjení organizačních schopností, k iniciativě, tvůrčí a řídící práci, ale
také ke studiu cizích jazyků. Ing. Helena Ryšková informovala v referátu "Úkoly KGKS v oblasti mapové tvorby"
o působnosti orgánu státní správy při obnově mapového
fondu podle specifických podmínek kraje. Ing. Anna Šoltysová pozdravila shromáždění jménem KSGK v Košicích
a přednesla obšírný příspěvek "Úkoly resortu geodézie
a kartografie
7. péiťročnice",

va Východoslovenskom

ve kterém se
úseku mapování, EN, tvorby
dářskou výstavbu, budování
atd.
Ing. Josef Weigel, CSc., se

kraji

na obdobie

zabývala úkoly resortu na
a obnovy map pro hospoinformačního systému GK
v referátu

"Použití

interva-

zaměřil na základní principy intervalové aritmetiky a analýzy a uvedl
konkrétní příklady aplikace v geodetických výpočtech
a ve vyrovnávacím počtu, zejména při použití tzv. intervalových inverzních matic.
O budování nové výpočetní a kreslící techniky od sběru dat, přes jejich uchovávání a aktualizaci až po možnosti nejrůznější kresby a výpočtu souřadnic bodů hovořil Ing. Mojmír Nováček v informaci "Budován'í systému
lové aritmetiky

ve vyrovnávacím

počtu"

automatizace
projektování
situativních
úloh v Báňských
projektech
Ostrava".
Potom byly předneseny dva referáty na téma "Technická
mapa města Brna": Ing. Josef

Reška hovořil o sběru informací v terénu pro tvorbu
těchto map a Ing. Nina Kogosová informovala o kancelářském zpracování map.
V příspěvku "Geodetické práce při sledování a výzkumu exogenních vlivů v tzv. kamenných
polích" se zabýval Ing. Zdeněk Fišer uplatněním geodetických metod
při zjišťování pohybů kamenných blokfi v rámci státního
základního
výzkumu. Ing. Eliška Vrzalová seznámila
v referátu "Sledování
svahových deformací
na vodním
díle Karolinka
přesnými geodetickými
metodami"
s projektem a základním polohovým a výškovým zaměřením
sesuvu svahu včetně rozboru přesnosti.
Ing. František Soukup podal v referátu "Nová přístrojová technika
v geodézii"
přehled o novinkách v konstrukci a výrobě elektronických dálkoměrů a doprovodil
jej barevnými diapozitivy. Ing. Jaroslav Slabý se zaměřil
v příspěvku "Velkoprostorová
tachymetrie
při tematickém mapování"
na zkušenosti s použitím dálkoměrů
Opton SM 4 a adaptovaného dálkoměru Zeiss EOK 2000
při tematickém mapování v některých lokalitách Jihomoravského kraje. Ing. Květoslav Berka uvedl v práci
"Stav měřických
Dlouhé Stráně"

prací

na přečerpávácí

vodní elektrárně

informace o budování geodetických základů v nepříznivých klimatických podmínkách nadmořských výšek 780 m až 1340 m.
Ing. Jaroslav Eršil poukázal v přednášce "Činnost odpovědného geodeta na stavbě sklárny
vizní obrazovky ve Valašském Meziříčí"

pro barevné

detické
práce geodetů investora
při výstavbě jaderné
elektrárny
Dukovany"
o obtížných vytyčovacích a kon-

trolních pracích a dokumentaci skutečného provedení
staveb ve složitých podmínkách výstavby.
O využití komory Zeiss SMK 10/1318 při snímání a
o vyhodnocování na stroji Zeiss Stereometrograf
F na
PET fóliích referoval v příspěvku "Vyhotovení
pohledu
budovy železniční
stanice Brno-hl. nádraží metodou pozemní fotogrammetrie"
Ing. Antonín Trubák. Ing. Vlastimil Hanzl poukázal v příspěvku "NetopografiCké
aplikace ve fotogrammetrii"
na různé vyhodnocovací metody

a na jejich uplatnění v praxi.
Druhý den jednání zahájil Ing. Jiří Sporysz přednáškou
geodeta

v praxi

malé

resortní

Doc. Ing. Dr. losef Zeman, CSc.,
předseda odborné skupiny geodézie a kartografie
na FAST VUT v Brně a garant I. odborného setkání

z

PRACí STUDENTSKÉ VĚDECKÉ A
ODBORNÉ Či N NOSTI

Cena Českého úřadu geodetického a kartografického
studentským
vědeckým a
odborným pracím v roce 1982

tele-

na význam funkce odpovědného geodeta při koordinaci geodetických
prací při účasti zahraničních geodetů subdodavatele stavebních prací. Ing. Jiří Rinda hovořil v přednášce "Geo-

"O činnosti

bezpečnostních
měřeních v průběhu přepravy kvartu
z Ostravy do přístavu v Bratislavě. Na to navázala informace Ing. Pavla Kosty "Měření
portálového
jeřábu
2 X 110 tun v přístavu Bratislava",
ve které pojednal
o geodetické kontrole jeřábu v souvislosti s překládkou
kvartu na přepravní loď a seznámil přítomné s výsledky
kontrolních měření.
Improvizovaným výkladem na námět "Letecké snímkování z malých výšek pomocí rádiem řízených modelů"
uvedl Dr. Ladislav Pláňka, CSc., ukázku dvou modelů
letadel, které Geografický ústav ČSAV v Brně používá
ke snímkování pro nejrůznější vědecké, výzkumné a jiné účely. Tím byla zahájena prohlídka řady instalovaných elektronických
dálkoměrů, které pro tento účel
zapůjčily brněnské podniky a organizace včetně odborného výkladu a předvedení obsluhy.
V závěrečné části jednání schválili účastníci setkání
doporučení, ve kterém mj. navrhují, aby tyto odborné akce byly konány vždy po čtyřech létech, a aby k nim byl
vydán sborník přednášek. Průběh celé akce zhodnotil pak
Ing. Stanislav Jaroš, externí učitel katedry. Vyzvedl iniciativu odborné skupiny realizovat takovou akci, na které byly předneseny mnohé referáty
vysoké odborné
úrovně, byla dána mladým inženýrům příležitost vystoupit s příspěvky z rozmanitých oblastí geodézie a kartografie. Vyslovil uspokojení, že někteří absolventi VUT
v Brně zastávají v praxi významná řídící postavení, že
jiní se zase podílejí na špičkových geodetických pracích a že se v praxi dobře uplatňují. Vyzval také přítomné k zapojení do činnosti v ČSVTS a k úsilí pro rozvoj
geodézie a kartografie a jejich významu v naší společnosti.
Jednání uzavřel doc. Zeman konstatováním, že I. odborné setkání zcela splnilo svůj účel, což bylo záměrem odborné skupiny i katedry geodézie.

organizace",

ve které se zabýval problémy materiálového měřického
vybavení, a promítl krátký barevný film o geodetických

V roce 1979 zřídil Český úřad geodetický a kartografický
Cenu ČÚGK pro studentské vědecké a odborné práce
v oboru geodézie a kartografie. Zřízení Ceny ČÚGK je
zakotveno v dohodě o spolupráCi v oblasti podpory studentské vědecké a odborné činnosti uzavřené mezi ČÚGK
a Českým ústředním výborem SSM v dubnu roku 1979.
Podle čI 2 dohody může být Cena ČÚGK udělena třem
vybraným samostatným vědeckým odborným pracím studentů denního studia vysokých škol ČSR, které byly
obhájeny jak ve fakultním, tak i v celostátním kole soutěže "O nejlepší studentskou vědeckou práci".
Cena ČÚGK má napomoci zvýšení zájmu studentů vysokých škol podílet se aktivně na řešení aktuálních problémů teorie a praxe v oboru geodézie a kartografie.
V roce 1982 bylo do soutěže přihlášeno celkem šest
studentských prací, z nichž všechny splňovaly její kritéria. Pověřená komise navrhla udělit dvě první ceny s odměnou 1200,- Kčs bez udělení druhé a třetí ceny. První
cenu získaly práce
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OTÁZKA POZNÁNÍ POLOHOVÝCH ZMĚN BODů
V PŘESNÉ LOKÁLNÍsÍTI autorek Dany Skalické a Hany Jandurové z ČVUT, FSV Praha, jejichž konzultantem byl Ing. Miloslav Ingeduld, CSc.;
VYROVNÁNÍ VOLNÉ GEODETICKÉ POLOHOVÉ SÍTĚ
POMOCÍ PSEUDOINVERZE, jejímž autorem je student
VUT, fak. stavební Brno, Svatopluk Sedláček. Konzultantem k této práci byl Ing. Josef Weigel, CSc.
Obě práce jsou zpracovány do hloubky s originálními
přístupy a týkají se aktuálních problému, obě mohou
najít v praxi široké uplatnění.
V práci OTÁZKAPOZNÁNÍ POLOHOVÝCHZMĚN BODů
V PŘESNÉ LOKÁLNÍ SÍTI autorek Dany Skalické a Hany Jandurové je zpracována jedna etapa výzkumného
úkolu katedry geodézie a pozemkových úprav fakulty
stavební ČVUT. Ve své práci autorky provedly rozbor
úseku, jehož idea je založena na kombinaci zcela jednoduchého testování rozdílu etapových měření, grafického a číselného záznamu do přehledky sítě a obecného
vyrovnání sítě s volbou ruzných typu podmínkových matic. Z hlediska tvaru sítě je řešení omezeno na sítě,
v nichž existuje alespoň jeden bod v blízkosti jejich těžiště. Autorky řešily problematiku na modelu sítě tvořeného trojúhelníkem s centrálním bodem. Závěrem hodnocení všech modelových studií konstatují, že způ.sobem
popsaným v jejich příspěvku je možné odhalit polohové
změny bodu, a uvádějí, s jakou nejistotou. Celý systém
hodnocení je výchozím podkladem pro zkoušky na sítích rozsáhlejších a dává reálnou naději k vyřešení problematiky polohových změn bodu přesných lokálních
sítí.

Práce VYROVNÁNÍVOLNÉ GEODETICKÉ POLOHOVÉ
SÍTĚ POMOCÍ PSEUDOINVERZE Svatopluka Sedláčka je
členěna do dvou částí. V první části se autor zabývá teorií řešení volných sítí a otázkou zavádění vah. K úspěšnému zvládnutí dané problematiky bylo nutné hlouběji
se seznámit s teorií pseudoinverzních matic z vyšší matematiky, která vysoce přesahuje rámec vysokoškolských
přednášek stavební fakulty. Těžištěm celé práce je část
druhá, kde autor předkládá výpočetní program vyrovnání volné sítě v jazyce FORTRAN pro řešení na samočinném počítači EC 1033.
Vítězové převzali Cenu ČÚGK z rukou ředitele útvaru
speciálních geodetických prací a vědeckotechnického
rozvoje s. Ing. Bořivoje Delonga, CSc., dne 17. listopadu
1982.

Vítězum srdečně blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchu v další práci.

Publikace je velmi přehledná, řešená formou tabulek
s následujícím podrobným popisem. Ke každému parametru ad a) (poloha ve vodorovné rovině, výškové parametry) i ad b) (vodorovná vzdálenost, vodorovné úhly,
přímost, rovnoběžnost, převýšení, vodorovnost, svislost,
rovinnost ap.) je v tabulce uvedena základní metoda,
kterou se parametr určuje s další její možnou modifikací. U každé základní metody je stanoven předmět měření a u její modifikace je stručně a výstižně popsán
postup měření.
Otázkám pí'esnosti je věnována velká pozornost.
Kritériem přesnosti je základní střední chyba kontrolního měření. Postup má odpovídající přesnost, nejsou-li
překročeny
předepsané
mezní chyby dílčích úkonů
(např. zařazení bodu do přímky, vytyčení kolmice při
metodě pravoúhlých souřadnic a p.). V některých pří.
padech jsou uvedeny teoretické vzorce odvozené zákonem hromadění středních chyb. Dále jsou stanoveny
omezující podmínky, při kterých lze ještě metodu použít
(např. délka záměry, sklon terénu ap.) a konečně jakým
způsobem se přesnost ověřuje (např. mezní rozdíl mezi
oměrnou délkou a délkouvypočtenou
z měřených pravoúhlýchsouřadnic,
mezní rozdíl dvojice měření ap.).
Pro kontrolní měření délek rovinných úhlů, převýšení
a svislice jsou stanoveny th třídy přesnosti.
Dále jsou stanoveny přístroje měřidla a pomůcky,
které je možno pro zvolenou modifikaci zákl3ldní metody použít. Uvažují SB nejmodernější přístroje, jako elektronické dálkoměry, lasery, ale i pomůcky 31měřidla
užívaná zejména ve strojírenství.
Soubor metodicko - technologických postupů obsahuje velký počet geodetických metod včetně fotogram·
metrických (jsou uvedeny prakticky všechny metody,
které přicházejí při kontrolním měření v úvahu) ~
celkem 49. Přesto je rozsah publikace relativně malý.
Dosáhlo se toho maximální stručností a důsledným
odvoláváním se na již uvedené a popsan§ postupy, přesnost, vybaveni ap. Také návaznost na CSN je uvedena
pouze citováním příslušného čísla článku. Uspořádání
publikace, označování parametrů,
základních metod
a modifikací, vede k rychlému vyhledání patřičné pasáže. Forma
Souboru
metodicko
technologických
postupú klade větší nároky na znalosti a zkušenosti
uživatele. Ta se však při dnešní vysoké kvalifikaci pracovníkú předpokládá.
Doc- Ing. Zdenek Novák CSc,
katedra speciální geoiéZ'ie FSv
ČVUT v Praze

Ing. Jaroslav Kouba,
ředitel

VOGTK

ZE ŽiVOTA ORGÁNŮ A ORGANIZAC(
RESORTU ČÚGK A SÚG K

HERDA, M. - ŠÍMA, J.: Soubor metodicko-technologických postupů kontrolních měření geo~etrických para~etrů pozemních stavebních objektů. Učelová tiskárna
Ustavu stavebních informací, Praha 1981, 74 stran.

Publikace je_metodickou pomůckou pro provádění měření podle CSN 73 2150 Kontrolní měření geometrických parametrů pozemních stavebních objektů. Obsahuje dvě základní kapitoly:
a) Metody kontrolních
měření geometrických
parametrů prostorové polohy
b) Metody kontrolních měření geometrických parametrů
rozměru a tvaru.
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Pod heslem "Automobil ~ výrobní prostředek geodeta" a pod
záštito\3 fng. Fr. Koubka, předsedy CUGK, pořádala
vzorná.
základní
organizace
Svazarmu
AMK Litoměřice ve dnech 15.~16.
října 1982 již_XVII. ročník Geodesia Rallye CSSR, organizované
jako INTERPOHÁll1982
geodetů ~ motoristů z CSSR, NDR,
PLR a MLR. Této velkolepé
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Před tl"iadvacátou hodinou se objevují první vozy,
které již absolvovaly útrapy noční etapy. Do cíle se
řítí první ženská posádka s Ing. Kleintoyou (zvanou
"Mout.onová ze Žižkova") za volantem. I když jí do
šarmu "božské Michelle" i do výkonu jejího vozu
nějaký ten chloupek a kW schází (snad se na mne
nebude zlobit.) vede svúj T 601 se stejným púvabem
i razancí jako Francouzska své Audi·Quattro.
Krátce př'ed púlnocí projíždí cílem noční etapy poslední vúz (polská posádka s poškozeným alternáto·
rem) a začíná úporná práce samočinného počítače
třetí generace EC "Vítková" (pochopitelně Il}ladší).

S o bot a 16.ř'íjna 1982 (8.00-9.00 autokemping Br,?zany)
-

geod8tické branné motoristické akce jsem se zúčastnil
jako člen sboru ro:;~hedčích a tentokrát právě z tohoto
druhého pohledu bych se chtěl podělit o své dojmy se
všemi čtenáři z řad naší odborné veřejnosti.
Veškeré motoristické dění se odehrávalo v krásném
prostředí Llitoměřicka, na laděného již do podzimních
barev. Centrem automobilového i společenského ruchu
byly pohostinné Broza~y. O vlastním průběhu XVII.
GEODESIA RALLYE CSSR podá svědectví následující
chronologický záznam:
Pátek

-

-

15. ř'íjna 1982

(19.00-19,45

-

-

Okolo 9.30 přijíždí první vúz Š 110 L <; posádkou
Ulbricht-Ulbrichtová
(st. č. 3). Razítko do jízdního
výkazu, plácnutí do střechy vozu a .,nadupaná"
škodovka mizí v oblacích prachu, aby se zhruba po
pěti minutách do naší prúJezdní kontroly vrátila.
(Tato PK se totiž musela projet dvakrát - otřelý
trik stavitelů tratě). Posádce tohoto vozu se naše
vizáž tak líbí, že naši prúJezdní kontrolu prOjíždí
(jako jediná) dokonce třikrát i za cenu 15 TB.
Pravda, byly i takové posádky, které naše kontrolní
stanoviště neprojely ani jednou. A tak kolem 11.00
hod. tuto prújezdní kontrolu rušíme a odjíždíme do
Terezína.

-

Následuje tvrdá soutěž ve střelbě z malorážky. Zde
není nic platné řidičské umění, vniveč jde práce s ma·
pou a busolou, nic není platná perfektní orientace
v itineráři. Zde trestné body za chybné zásahy jenom
prší. Pravda, najdou se na druhé straně i posádky
s nástřelem 190 badú z 200 možných!! A pak již
celá soutěž (k velké lítosti všech zúčastněných)
končí. Jede se perfektně připravená a velice náročná
jízda zručnosti. Teprve nyní chápu, proč je pro tuto
disciplinu výhodnější například Trabant než čtyř·
nápravová Tatra 813 s návěsem. O tomto faktu nás
nejvíce přesvědčují posádky Kusý-Kopeček,
Ing.
Kleintová-Štrynclová
nebo Kiihne-Heinz.

-

Soutěž je skončena. Výsledky jsou vyvěšeny ft punc
oficiálnosti jim dává slavnostní vyhlášení vítězú
ředitelem závodu za účasti hlavního rozhodčího zá·
vodu s. J9sefa Sochora delegovaného ÚV AMK
Svazarmu CSSR.Vítězú je mnoho, těch morálních více
než skutečných. Je vyhlášena nejlepší posádka celkového hodnocení, nejlepší ženská posádka, nejlepší
posádka Interpoháru 1982 a nejlepší družstvo Inter·
poháru 1982 a nejlepší zahraniční posádky. ~otěši.
telné je, že Interpohár i v roce 1982 zústává v CSSR.
Vedoucí jednotlivých zahraničních kolektivú nešetří
chválou za dobrou organizaci vydařeného setkání
geodetú spřátelených zemí.
Ceny jsou uděleny, diplomy rozdány, protesty ne·
podány a tak začíná společenská zábava. Ač rozdílné
řeči přece stejné krve, mezinárodní páry krouží po
parketu a sdělují si své největší dojmy.

sál kult. domu
Br07:any)

Ze dvaačtyhcsti př'ihlášených se prezentuje celkem
34 posádek z CSSR, NDR, PLR a MLR. Přichází ne·
příjemná zpráva pro interpohárové družstvo ČSSR:
Ing. Roule nejede! Ladiči "ostrého" vozu ponechali
něco náhodě. Samotný pilot bere dýmku z úst a pou·
ze lakonicky dodává: "Štyft spadl do trýbu" (pro
nemotoristy dodávám, že jde o matičku v motoru poznámka pisatele). Nešťastný jezdec však neskládá
ruce v klín a naopak z vlastní iniciativy pak působí
jako rozhodčí v jedné prújezdní kontrole noční etapy
(včetně svých rodinných př'íslušníkú). Vzácný smysl
pro fair-play,
prostě motoristický nadšenec.
Po slavnostním zahájení a př'ivítání všech posádek
včetně zahraničních účastníků ředitelem závodu
Ing. F. Janovským následUje rozprava s posádkami
a zasedání Interjury.
(20.00-24.00 prostor startu a cíle
v autokempingll Brozany)

-

-

Motory buráeí, ladiči nervózně pobíhají kolem "zí·
vajících" kapot automobilů, čistí se okna i skla
světlometů, ořezávají se tužky, přezkllšlljí buzoly,
prezouvají se boty i pneumatiky. Zastavuji se u již
perfektně připraveného
vozu maďarské posádky
Tiitii-Fabián
(start č. 22) a pokládám první otázku:
"Myslíte si, že trať letošní rallye bude obtížná"?
Odpovídá spolujezdec László Fabián: "Mutassa meg
kérem a térképen az utat Vrbičany"?
"Koszom, nem kérek" odpovídám jako člen sboru
rozhodčích "bocsánatot kérek" dodávám jako slušně
vychovaný "novinář".
přesně ve 20.30 hod. vyráží na trať první vúz SilO L s posádkou Jindra-Jindrová
z AMK SSM
Litoměřice. Přestože začíná drobně poprchávat, je.
dou na "suchých" pneumatikách. Všechny maďarské
posádky jsou penalizovány 10 TB za start se spuštěným motorem. Okolo 22.00 hod. opouští prostor
startu a cíle poslední posádka Kusý-Kopeček
(pozdějš vítězové celkové klasifikace) z AMK Mezi·
boří.

Nával u brány autokempingu, kde jsouvy~ěšeny
výsledky noční etapy. Veselé křepčení kolem vozú
i zasmušilé pokopávání do kol i blatníkú svých
miláčkú, radostná objetí i vyčítavé pohledy mezi
ř'idiči a jejich navigátory. Opět se ladí motory, opět
se oř'ezávají tužky, jenom skla reflektorů se všude
nemyjí, už je Jezdci nebudou potřebovat.
V 9.00 hod. opouští první vúz bránu 'lutokempingu
a vydává se na start denní části soutěže. I Já se svým
kolegou J. Bulíčkem opouštíme prostor startu a eíle
a vybaveni různobarevnými návěštími spěcháme do
druhé prŮjezdní kontroly, kde budeme působit jako
rozhodčí.

-
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17. BENSC J ános
REITH Imrc

(mo-

RALLYE
Pécs
23. S'1'AJUK Anastazy GEORAJD
KROLIKOWSKI
Katowice
Hcnryk
Nejlepší
ženská
posádka:
5. !ng. KLEIN'1'QV Á Eva AMK
ČSSR Trahant
S'1'RYNCLOVA Iva
Praha 3
601 S
b
Žižkov

Obr. 2: Nejlepší ženská geodetická posádka. A. Hamplová-A.
Babická, Geodetický ústav, n. p., Praha

-

Interpohár
geodetú
1. Ing. PE~RNÝ JiH
PEPRNA Jindřiška
2. DURČÁK Karel
Ing. KLIl\JEŠ Bojan
3. Ing. POUC)';liroslav
MUDr. VASIK Jiří

1982 -

Intcrpohár

1982 -

geodetů
1. ČSSR
2. NDR
3. MLR
4. PLR

vítězné
družstvo:
ČSSR 1. 217.4 '1'B
ČSSR 1. 226.9 TB
ČSSR 1. 282.3 '1'13
pořadí
družstev:
6 bodú
15 bodú
24 bodú
33 bodů

Okolo 01.00 hod. zábava končí, páry se rozcházejí.
Vzájemně se ujišťují, že se určitě v příštím roce setkají v sólu pro vítěze. I já se nerad loučím a slibuji,
že se příštího ročníku zcela určitě zúčastním až již
jako rozhodčí, jezdec nebo dopisovatel. Vždyť jde
opravdu o výjimečnou akci. Nejen tím, že řádně
prověří brannou, řidičskou a sportovní zdatnost
geodctů, ale je i výrazem přátelství a spolupráce mezi
gcodety socialistických státú.

XVII. Geodésia Rallye skončila XVIII. ročník!!!

Absolutní
klasifikace
posádek:
1. KUSÝ Vladimír
AMK
ČSSR
KOPEČEK Pavel
Mcziboří
2. SPERÁ'1' Zdeněk
AMK
ČSSR
MA'1'ONOHAYlad. Počerady
3. Ing. PE~RNY JiH AMK
CSSR
PEPRNA Jindřiška Litoměřice
4. DLRČÁK K~'ucl
Geodézie. ČSSR
Ing. KLIMES Bojan u. p., Opava
v

František Hladík,
středisko geodézie,
Louny

ať žije její

'1'rahant 601 S

OSOBNÉ

SPRÁVY

Š 1000 MB
v

S 120 L
v

K životnému jubileu Ing. Stefana Fekiača

Wartburg

Ing. Štefan F e k i a č, l' i a d i t e f národného
podniku
G e o d é z i a B l' a t i s I il V a, sa narodil 16. 3, 1923 v Kriváni, okres Zvolen. Stredoškolské
štúdiá za vršil maturitou na reálnom gymnáziu vo Zvolene v roku 1942. Od
absolvovania
odboru zememeračského
inžinierstva
na
Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave v roku
1946 nepretržite
pracuje v rezorte geodézie a kartografie.

Obr. 3: Nejlepší geodetická posádka: ing. J. Feprll;iÍ-J.
Peprná, AJli( OR Litorn(~ři('c

NejJcp;;í zahraniční
posádky:
8. MEHLHOSE RaJf GEOKAR'1' NDR \,vHl'tburg
ENGMANN Giin- Dresdcn
tel'

V rokoch 1946-1948 posobil na Inšpektoráte katastrálne ho vymeriavania v Martine. Po dvojročnej prestávke
1948-1950,
keď nastúpil na základnú vOJenskú službu,
pracoval na Slovenskom zememeračskom
a kartografickom ústave v Bratislave, ktorý bol premenovaný na
Geodetický, topografický a kartografický
ústava neskol'
na Geodetický ústav (GÚ), v rokoch 1950-1960.
Ako
výkonný pracovník úspešne vykonával najma práce mapovacie a triangulačné
a vďaka svojim vynikajúcim 01'ganizačným schopnostiam bol postupne poverený funkciou vedúcellO oddielu, prevádzky a hlavného inžiniera.
V rokoch 1960-1961
a 1964-1967
posobil na Ústave
geodézie a kartografie v Bratislave vo funkcii zástupcu
riaditefa a v rokoch 1962-1963 bol poverený funkciou
riaditefa GÚ. Na novozriadenej
organizácii Inžinierska
geodézia, n. p., Bratislava posobil od roku 1968. Najskor
vo funkcii námestníka a v roku 1969 prevzal riaditefskú
funkciu až do reorganizácie
v roku 1973, keď bol poverený funkciou riaditefa v Geodézii, n. p., Bratislava.
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Pod
j e h o ve den í m patrí Geodézia, n. p., Bratislava medzi popredné podniky rezortu. Za dosiahnuté
výsledky získal podnik viackrát "Červenú zástavu" predsedu Sl,ovenského úradu goodézie a kartografie (SÚGK)
a Predsedníctva Slovenského výboru odbol'ového zvazu
praoovníkov štátnych orgánov, peiíažníctva a zahraničného obchodu a v roku 1979 štátne vyznamenanie "Z a
z á s I u h Y o v Ý s t a v b u".
Náročné úlohy riadiaceho pracovníka Ing. F e k i a č
zvládol vždy úspešne, a to najma zásluhou neustálého
štúdia a samovzdelávania.
Absolvoval Večernú univerzitu marxizmu-leninizmu
(1958-1961] a kurz vedeckého
riadenia v rámci cyklickej prípravy vedúcich pracovní kov (1968). Je aktivistom KV KSS a dlhoročným lektorom ZO KSS. Svoj,e bohaté skúsenosti
uplatiíuje
i
v rámci Československej vedeckotechnickej
spoločnosti
[ČSVTS), kde zastával r6zne funkcie. V súčasnosti je
členom predsedníctva
Geodeticko-kartografickej
spoločnosti ČSVTS. Po celý čas svojho odborného p6sobenia
sa Ing. Fekiač angažoval za politiku KSČ a aktívne presadzoval plnenie uznesení straníckych orgánov s osobitným d6razom na zabezpečenie
celospoločenských
záujmov.
Záslužná odborná, organizátorská
a politická činnosť
Ing. F e k i a č a bola ocenená viacerými vyznamenaniami
a pamatnými medailami: v l'oku 1967 "Najlepší pracovník rezortu geodézie a kartografie", v roku 1971 štátne
vyznamenanie "Z a v y n i k a j ú c u p r á c u" a "Pamatná medailia" k 50. výročiu založenia KSČ, v roku 1974
"Čestné uznanie za zásluhy o rozvoj goodézie a kartografie", v roku 1976 "Z a s I ú ž i I Ý P r a c o v n í k r ez o rtu
S Ú G K", v roku 1979 "Pamatná medaila" hl.
mesta SSR Bratislavy a v roku 1982 "Čestné uznanie
I. stupiía" Ústrednej rady ČSVTS so zlatým odznakom.
K životnému jubileu 60 rokův mu prezident ČSSR udelil
štátne vyznamenanie "Z a z á s I u h Y o v Ý s ta v b u".
Pri príležitosti životného jubilea úprimne blahoželáme
Ing. Fekiačovi, oceňujeme jeho vyše 36-ročnú činnosť,
ktorou prispel k úspešnému rozvoju goodézie a kartografie na Slovensku, prajeme mu do dalších l'okov vefa
zdravia, vefa tvorivého elánu a nové pracovné úspechy.

K šedesátinám
CSc.

Ing. Radima Kuděláska,

Ing. Radim Kudělásek, CSc., se narodil 25. 2. 1923
v Ostravě. Po gymnaziálních
studiích v Brně studoval
na Vysoké škole technické v Brně obor zeměměřického
inženýrství. Od r. 1949 zastával ril.zné funkce v československé lidové armádě, od r. 1953 pracuje v pedagogické funkci na Vojenské akademii
A. Zápotockého
v Brně. V r. 1960 získal vědeckou hodnoslt kandidáta
technických věd. Působil aktivně jako člen mnoha vědeckých orgánů a komisí, byl členem vědeckých rad
předsedy ČÚGK, náčelníka topografické služby MNO a
mnoha jiných. Patří k těm, s jejichž jmény je spojen
celý poválečný vývoj československé fotogrammetrie.
Rozsáhlá je jeho činnost v ČSVTS, od r. 1957 pracoval
v sekci jemné mechaniky a optiky, později v sekci stavební, podílel se na vytvoření geodeticko-kartografické
pracovní skupiny v Bratislavě a v Brně, kde byl členem
a později předsedou krajského výboru. Po vytvoření společnosti geodézie a kartografie v rámci ČSVTS byl členem předsednictva ústředního výboru a po dvě funkční
období úřadujícím předsedou. V I. 1962-1972 byl členem České rady ČVTS. Pracoval v čs. výboru geodézíe
a kartografie, v čs. fotogrammetrickém
komítétu, kde
zastává funkci vědeckého tajemníka, ve výboru odborné skupiny fotogrammetrie a v jiných funkcích.

Velmi aktivně se podílel i na pracl v Mezinárodní fotogrammetrické společnosti. Byl místopředsedou její IV.
komise a pracoval i v jiných funkcích.
Jeho aktivní práce v armádě byla oceněna vyznamenáními, zejména "Za službu vlasti", "Za zásluhy o obranu vlasti" a čestnými uznáními. Za obětavou práci
v ČSVTS obdržel mnohá čestná uznání různých stupňů,
stříbrný a zlatý odznak ÚR ČVTS, pamětní medaili k 25.
výročí ČSVTS, i nejvyšší vyznamenání ČSVTS plaketu
"Za obětavou práci v oblasti vědy a techniky". Jako
ocenění za rozvoj spolupráce vědeckotechnických společností socialistických zemí mu byl v r. 1971 udělen Hlavní správou geodézie a kartografie SSSR a sovětskými
odborovými orgány titul "Nejlepší pracovník v geodézii
a kartografii SSSR".
Přejeme do dalších let stejný pracovní elán a pevné
zdraví.

Z GEODETICKÉHO KALENDÁŘE

(leden, únor, březen)

22. ledna 1983 - Ing. Jindřich Rozporka - vedoucí provozu mapování v Geodézii, n. p., Liberec. Od nástupu
do výrobní praxe v roce 1956 do Oblastního ústavu geodézie a kartografie v Liberci získal bohaté odborné a
organizační zkušenosti. Záslužná je jeho dlouholetá činnost v rámci československé technické pomoci na Kubě,
kde pracoval nejdříve jako měřič, pak jako odborný
poradce pro topografické mapování a geodetické práce
pro výstavbu a poradce ředitele Kubánského ústavu
geodézie a kartografie pro zřizování katastru a mapování. Aktivně se zap,ojil do veřejně prospěšné práce
v ROH a v ČSVTS.
16. března 1983 - Ing. Marie Matzkeová. Po absolvování
VAAZ v Brně a nástupu do Oblastního ústavu geodézie
a kartografie v Brně v roce 1956 se věnuje převážně
užité fotogrammetrii. Je členem širšího výboru - odborná skupina fotogrammetrie,
místopředsedou
ZP ČSVTS
n. p. Geodézie Brno a místopředsedou ZV ROH. Zúčástni1a se fotogrammetrických
kongresů a mezinárodních
sympozií v Praze, Lausanne, Krakově (1974), NDR Lipsko (1976). Její dosavadní činnost byla ooeněná tituly "Nejlepšího pracovníka
resortu
ČÚGK" (1975),
"Nejlepšího pracovníka podniku" a Stříbrným odznakem
BSP.
30. března 1983 - Ing. Jaroslav Čipera - vedoucí útvaru pro kádrovou a personální práci, n. p., Geodézie
Praha. V resortu ČÚGK pracuje nepřetržitě
od roku
1957; postupně byl pověřován různými funkcemi na střediscích geodézie. V r. 1962 přešel na ČÚGK, kde působil
ve funkci technologa, vedoucího odboru, vedoucího oddělení. Od r. 1975 do r. 1982 vykonával funkci vedoucího střediska geodézie pro okres Praha-východ. Významně se podílel na zpracování technológií v evidenci němovJt.ostí. Je jedním z hlavních tvůrců statistické ročenky o půdním fondu a propagátor1em l'ozborů změn
půdního fondu a ochrany zemědělského půdního fondu.
Od r. 1969 pracuje ve výboru odborné skupiny evidence
nemovitostí při ÚV ČSVTS - společnosti g. a k. Za dosahované pracovní výsledky byl v r. 1976 vyznamenán
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jako "Nejlepší pracovník
resortu ČÚGK". Politicky se
angažuje v různých funkcích. Od r. 1976 vykonával funkci předsedy ZO KSČ při Geodézii, n. p., Praha, současně
byl aktivistou OV_KSČ Praha-východ.
I nadál,e pracuje
ve výboru ZO KSC a je aktivistou KV KSČ.
Výročí 55 let:
9. ledna

Ing. František Klimecký, vedoucí fotogrammetrického
odd. Geodézie, n. p., Brno. P,od jeho
dlouholetým vedením oddíl, o jehož uvedení do provozu
~ r~ 1~58. se zasloužil, dosáhl význačných
pracovních
uspechu jak v oblasti mapování, tak i při speciálních
aplikacích fotogrammetrie
v nál'Odním hospodářství. Jako zlepšovatel ve svém oboru je autorem dvou patentů
do_s_ud,v~ výrobě používaných
[reprodukce
map a promerovam radarových
antén). Jeho práce byla ohodnocena vyznamenáním "Nejlepší pracovník resortu ČÚGK".
18. ledna

1983 -

Prof. Ing. Vladislav Hojovec, DrSc.,
vedoucí katedry mapování a kartografie FSv ČVUT v Praze. Svou pedagogickou
dráhu začal jako asistent prof.
Fialy a již od počátku se věnoval problémům matematické kartografi,e a otázkám výpočetní techniky. Jeho
],edagogická činnost a snaha po modernizaci výuky byly
v r. 1978 oceněny titulem "Zasloužilý učitel". V r. 1981
obhájil doktorskou
disertační
práci "Metodika nových
kartografických
zobrazení a jejich optimalizace".
Bohatá je jeho publikační činnost, stejně tak i činnost veřejná. Působil v řadě stranických
funkcí a byl prodě~anem pro politickovýchovnou
činnost fakulty stavební
CVUT v Praze. Je členem Vědeckého kolegia astl.'onomie,
geofyziky, geodézie a meteorologie
ČSAV, členem Vědecké rady fakulty stavební ČVUT v Praze a předsedou
komise pro obhajoby kandidátských
prací z oboru kartografie.

11. března 1983 - Ing. Jaroslav Hanák, vedoucí MO pro
mikrofilmovou
techniku v Goodézii, n. p., Brno. Stál
u zl.'odu a zavedení této techniky v podniku a výrazně
se projevuje jako úspěšný zlepšovatel na různých úsecích výl.'oby. Jeho iniciativní činnost byla oceněna čestným názvem "Průkopník socialistické
práce" v resortu
(1976) a titulem
"Nejlepší zlepšovatel
resortu ČÚGK"
(1978).
24. března

1983 - Ing. Josef Borecký, vedoucí MO pro
automatizované
zpracování
THM [od r. 1974) v n. p.
Geodézie Brno. Je absolventem Univerzity 17. listopadu
v Praze [1967 - francouzština).
Jako zahraniční expert
UNESCO byl resortem vyslán na provádění geodetických
prací do rozvojových zemí: Vietnam [1958], Alžír [1979,
1980), Ruanda (1981), Džibuti (1982). O svých zkuše120stech proslovil několik odborných přednášek v rámci
CSVTS.

1983 -

30. ledna 1983 - Ing. Slavoj Kádner, CSc., hlavní geodet federálního ministerstva
d'opravy. Jeho cílevědomou
a odpovědnou prací se posílila pozice geodetických pracovníků nejen v resortu ministerstva dopravy. Zasloužil
se o vypraoování mnoha instrukcí, které se vždy vyznačují jasnou technickou formulací. Bohatá je i jeho činnost veřejná, zejména v ČSVTS, která byla oceněna řad'ou uznání.

~.• února 1983 - Ing. František Šilar, CSc., pracovník
CUGK, je znám jako cílevědomý pracovník s velkou vědeckou erudicí. Pro tyto své vlastnosti byl jmenován
před 10 lety hlavním geodetem pražského metra. Zúčastnil se řešení mnoha problémů z oblasti fotogrammetrie,
automatizace, mapování, inženýrské geodézie a informačního systému geodézie a kartografie.
Této činnosti odpovídá i bohatá publikační
činnost. Mnohostranná
je
i jeho činnost veřejná na všech úsecích veřejného života, oceněná řadou uznání.
2~.. února 1983 - Ing. Jiří Sedlák, vedoucí střediska geodezle v Blansku, absolvent Vysoké školy zemědělské
v Brně - obor lesního inženýrství. Získal dlouholetou
praxí výborné geodetické znalosti, kt,eré mohl plně rozvinout ve své současné funkci. Jeho veřejná činnost
v mnoha obor,ech byla po zásluze odměněna čestnými
uznáními.
29. února

1983 - Ing. Zdeněk Vrběcký, odborný asistent
katedry mapování a kartografie, vedoucí laboratoře kartorepl.'odukce na fakultě stavební ČVUT v Praze. Od
r. 1961 pracuje na vysoké škole, kde se zasloužil o vybudování pracoviště mikrofilmové techniky. Autor zlepšovacích návrhů, člen ediční komise fakulty a redakční
rady "Prací stavební fakulty".
3. března 1983 - Ing. Vlastimil Karlík, v,edoucí oddílu
provozu technickohospodářského
mapování
Goodézie,
n. p., Opava, předseda revizní komise ZV ROH. Veř,ejně
je činný jako soudce z lidu u Okresního soudu v Opavě.
Jeho dosavadní práce byla oceněna resortním vyznamenáním "Nejlepší pracovník r,esortu ČÚGK" v r. 1974 a
od r. 1978 je nositelem odznaku "Zasloužilý pracovník
podniku".

Výročí 60 let:
16. ledna 1983 - Ing. Vladislav Pospíšil, technický náměstek Geodézie, n. p., Pardubice. Dlouholetý pracovník podniku - nositel resortního vyznamenání z roku
1957. Veřejně je činný jako člen výboru ZP ČSVTS při
~eodézii, n. p., Pardubice,
člen KV odborné skupiny
CSVTS, člen stavební komise MNV Žiželice, dříve dlouhá léta člen rady a předseda stavební komise MNV Žiželice. V roce 1982 obdržel vyznamenání za socialistickou soutěž.

7. ledna 1983 -

Ing. Antonín Reigl, dřive pracovník technické kontroly OÚGK v Brně, potom vedoucí OMS R,osice [1956-1960)
a po reorganizaci
vedoucí dislokovaného pracoviště SG Brno-venkov v Rosicích [1960-1973).
Jako poslanec
u ONV Rosice
[1957-1960)
vyvíjeli
záslužnou politickou činnost při budování socializace
vesnice a provádění HTÚP ve svém okrese. Obdobně se
angažoval
jako poslanec MěNV a funkcionář
tělovýchovy ve svém bydlišti Ivančicích
[1963-1976).
Jeho
služební činnost byla ohodnocena
titulem "Nejlepšího
pracovníka ÚSGK". Za politickou a tělovýchovnou práci
obdržel řadu diplomů, medailí a čestných uznání. Do
důchodu odešel v r. 1973, ale pro geodézii brigádnicky
pracoval až do r. 1976.
21. ledna 1983 Ing. František Štorkán, dřívější vedoucí redaktor Geodétického a kartografického
obzoru,
dlouholetý pracovník ČÚGK a VÚGTK. Po bohaté praxi
u katastrální
měřické služby, evidence, nového měření
a při osidlovacích
pracích, zastával
řadu vedoucích
funkcí až po náměstka i\editele. Rovněž bohatá byla jeho činnost publikační, a to vše bylo dobrým předpokladem pro funkci vedoucího redaktora
našeho časopisu,
kt.erou zastával řadu let. Byl též redaktorem Zpravodaje
ČUGK. Zasloužil se o zdokonalení
vědeckotechnických
a ekonomických informací z oboru geodézie a kartografie. Jako člen KSČ zastával různé stranické funkce a
aktivně pracoval též v ROH, SČSP a ČSVTS. Jeho obětavá a svědomitá práce pro obor byla vždy dobře hodnocena.
25. !edna 1983 Ing. Jan Otisk, dřívější vedoucí OTK
v OUGK Brno [1966-1967],
potom v n. p. Geodézie Brno
[1973-1976).
V přechodném
období [1968-1972)
byl
ředitelem výrobního úseku u n. p. Inženýrská geodézie
Brno. Za okupace
[1942-1943)
byl gestapem vězněn
jako rukojmí, potom partyzán
[1944-1945)
ve skupině WOlfraJ!l. Za odbojovou činnost byl vyznamenán
odznakem
"Cs. partyzána"
a medailí "Za chrabl.'ost"
(1947). Na odpočinek odešel v r. 1976.
10. února 1983 Ing. František Havelka, dřívější vedoucí kádrového
a personálního
útvaru Geodetického
ústavu, n. p., Praha. Po studiích na VUT v Brně pracoval během války v tehdejším Zeměměřickém
úřadě.
Aktivně se zapojil do politické a budovatelské
práce,
zastával řadu nál'očných stranických funkcí, určitou do-
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bu pracoval v ministerstvu zemědělství v řídící funkci
a v r. 1953 přechází zpět do resortu geodézie a kartografie, kde mu byly svěřeny řídící a organizační funkce
jak na úseku odborném, tak zejména na úseku kádrové
a personální práce. Jeho činnost v resortu byla ohodnocena resortním vyznamenáním "Nejlepší pracovník resortu", jeho aktivní činnost politická pak řadou stranických vyznamenání.
7. března 1983 - Ing. František Procházka, dřívější ředitel Stř,ední průmyslové
školy zeměměřické
(SPŠZJ
v Praze. Rodák z Horní Sytové v Krkonoších, přinesl
si do života píli a houževnatost. Po studiích jako profesor matematiky a deskriptivní geometrie na Karlově univerzitě prohloubil si své vzdělání studiem zeměměřického inženýrství na Vysoké škole speciálních nauk ČVUT
v Praze, kde působil též jako výpomocný asistent. Po
letech působení jako profesor na SPŠS v Praze a reálce
na Žižkově je v r. 1946 povolán, jako výborný pedagog,
na min. školství. V r. 1951 odchází z ministerstva a j,e
mu svěřen nemalý úkol vybudovat SPŠZ. Jeho bohaté
pedagogické zkušenosti, organizační schopnosti, nevšední píle a houževnatost mu dovolily, aby s poměrně malým kolektivem spolupracovníků
plně zvládl tento úkol.
Podařilo se mu vybudovat školu dobré úrovně, dobře
zabezpečenou jak po stránce potřebných pomůcek, tak
i po stránce učebnic. Jeho nezištnost a obětavost, se
kterou přistupoval
ke svým spolupracovníkům
a ke
svým žákům, vytvořily prostředí,
které je dodnes na
škole patrné. Dobré Výsledky pedagogické i organizační
byly po zásluze oceněny, když byl v r. 1963 jmenován
"Zasloužilým učitelem".
11. března 1983 - doc. Ing. Dr. Oldřich Válka, CSc.,
docent Vysokého učení technického v Brně, dlouholetý
vědeckovýzkumný pracovník VÚGTK v Praze. Po studiích
na ČVŠT v Brně a dlouholeté praxi u kat. měřické
služby, kde na sebe upozornil řadou článků v odborném
tisku, byl v r. 1954 povolán do zakládajícího se Výzkumného ústavu geodetického,
topografického
a kartografického v Praze. Jeho práce se soustředila
na rozvoj
výpočetní techniky a automatizace zpracování dat EN,
na zobrazení automatickými koordinátografy
apod. Navrhl některé konstrukce v tomto směru, vyřešil mnoho
výzkumných úkolů a dosažené výsledky publikoval jak
v literatuře, tak i v přednáškách na četných seminářích
a konferencích.
Jeho výzkumná činnost byla v r. 1962
oceněna státním vyznamenáním
"Za vynikající práci".
V r. 1974 přešel z VÚGTK na katedru geodézie stavební
fakulty VUT v Brně, kde převzal výuku v předmětech
programování, automatizaoe výpočtů, map:ování a EN.

15. januára 1983 - prof. dr. Ing. František K.uska, nestor
slovenských geodetov a kartografovo Narodil sa v Liptovskom Hrádku (okres Liptovský MikulášJ. Zememeračské inžinierstvo skončil na Českom vysokom učení technickom v Prahe [ČVUTJ roku 1933 anastúpil
na Katastrálny meračský úrad (KMÚJ v Krupine. V roku 1939
odchádza za prednostu KMÚ do Prievidze. V roku 1946
získal na ČVUT titul doktora technických
vied [dr. J.
1. 1. 1947 prichádza na Slovenskú vysokú školu technickú v Bratislave [SVŠTj, ako mimoriadny profesor pre
odbor vyššej geodézie, kde buduje Ústav vyššej geodézie. V roku 1966 bol vymenovaný za riadneho profesora.
Okrem členstva v r6znych vedeckých a odborných radách vykonával v školskom roku 1949-1950 funkciu dekana na odbore špeciálnych náuk a v rokoch 1955-1958
funkciu prodekana Stav,ebnej fakulty pre odbor geodézia a kartografia. Zaslúžil sa o rozvoj geodézie a kartografie a vychoval rad vedeckých a odborných pracovníkov. Je najplodnejším
autorom študijnej literatúry na
naš'om odbore a autorom prvých knižných publikácH
v slovenčine
(Kartometria,
Matematická
kartografia,
Vyššia geodézia J. V súčasnosti má v tlači [vo vydavaterstve VedaJ nové vydanie knihy pod názvom "Kapitoly
z vyššej geodézie", ktorá je rozšírením p6vodného diela
o ďalšie poznatky vrátane družicovej geodézie. než má
verké zásluhy na vytvorení slovenskej geodetickej a kar-

tografickej terminológie. I v súčasnosti aktívne pracuje
v Terminologickej komisii pri Slovenskom úrade geodézie a kartografi,e (SÚGKJ. Je nositerom "Striebornej medaily SVŠT", "Čestného uznania za zásluhy o rozvoj
geodézie a kartografie"
(1968 J a rezortného vyznamenania "Zaslúžilý pracovník rezortu SÚGK" (1979J.
2. února 1983 - prof. Ing. Dr. Václav Krumphanzl, profesor oboru geodézie na stavební fakultě ČVUT v Praze.
Prošel bohatou a všestrannou geodetickou praxí a v r.
1943 2'Jorganizoval v závodě ČKD Praha zeměměřickou
složku, která se věnovala speciálním pracem, které dnes
označujeme názvem inženýrská goodézie. To byly základy, na kterých prof. Krumphanzl vybudoval později novou disciplínu užité - inženýrské geodézie na zeměměřické fakultě ČVUT. Přednášel tento pi\edmět již od r.
1952/53, kdy pracoval ještě ve VÚGTK. V r. 1958 byl jmenován docentem a v r. 1961 řádným profesorem geodézie.
Jeho velmi bohatá publikační činnost zahrnuje přes 100
článků, pojednání, skript, příruček, výzkumných prací
a knižních publřkací, z nichž jmenujme celostátní učebnici Inženýrská geodézie II, vydanou společně s prof.
O. Michalčákem, která je stále velmi hledanou publikací. Bohatá byla i veřejná činnost prof. Krumphanzla, zejména v ČSVTS. I po odchodu do důchodu pokračoval
ve své aktivní činnosti v útvaru hlavního geodeta pro
pražské metro.
Výročí 85 let:
24. ledna 1983 - JUDr. et PhDr. Ivan Honl, bývalý pracovník Názvoslovné komise ÚSGK (a ČÚGKJ, dlouholetý
pracovník VZÚ. Jeho zásluhou byly revidovány a počeštěny, na vysoké odborné úl'ovni, místní názvy na našich
topografických mapách vytvářených ve VZÚ. Jeho široký
vědecký zájem je dokumentován publikacemi, jež převyšují počet 1000 článků, pojednání, zpráv a r,eferátů.
Velká část těchto prací se týká zeměpisu, kartografie
a vývoje zeměměřictvL V tomto směru je třeba hodnotit
jeho skripta "Úvod do dějin zeměměřictví", jejichž čtyři
díly již vydal ve spolupráci s doc. Ing. Dr. E. Procházkou, CSc. Zasloužil se tím 'o informovanost mladé generace geodetů a kartografů o práci našich předchůdců.
Blahopřejeme!

15. januára 1783 - pred 200 rokmi sa nal'odil v Brezne
[okres Banská Bystrica) Daniel Kmeth, vynikajúci praktik v astronómii, ktorú vyštudoval v Pešti. Od roku 1812
bol asistentom riaditera budínskeho astronomického observatória J. Pasquicha a v roku 1815 sa podieral na
výstavbe hvezdárne Uránia na Gellértovom vrchu v BudíDe. Sám vykonával praktické astronomické a meteorologické merania, ktorých výsledky publikoval
[Budín
1821 a 1823). Vydal aj rozsiahly populárnovedecký
prehrad astronómie
[BudíD 1823 J. Pre vedecké rozpory
s Pasquichom odišiel v roku 1824 za profesora matematiky na Krárovskú akadémiu do Košíc, kde 20. 6. 1825
z:omrel.
23. ledna 1913 - před 70 lety se narodil v Bratislavě
Ing. Arnošt Poláček, bývalý dlouholetý vedoucí odd. projekce a přípravy výroby v OÚGK v Brně, potom u n. p.
,eodézie Brno. Zde uplatňoval bohaté zkušenosti z předcházející praktické činnosti v oblasti mapování a inženýrské geodézie. Přesnost, obětavost, vtip a překonávání
obtížných úkolů s humorem byly jeho skvělými osobními
vlastnostmi. Proto nacházel porozumění a oblibu u všech,
kteří s ním spolupracovali
nebo společensky přišli do
styku. Současně Ing. Poláček byl jeden z nejobětavějších organizátorů vědeckotechnických
akcí, které pořádala ZP ČSVTS, jako byly semináře, konference, burzy
technických zlepšení apod. Rasová perzekuce za okupace zanechala u něho stopy na zdraví, zemřel předčasně
v Brně 2. srpna 1976.
24. ledna 1893 - před 90 lety se narodil Ing. Jaroslav
Payer, honorovaný
docent na Zeměměřické
fakultě
ČVUT. Svou odbornou činnost zahájil jako zeměměřič
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ve stavební službě Čs. armády. Tyto zkušenosti pak pIně
využil jako vedoucí zeměměřického
odd. generálního
ředitelství stavby dálnic. Své znalosti předával studentům zeměměřického inženýrství v předmětech "Základy
dopravního stavitelství" a "Výstavba komunikací". Zavedl první praktická cvičení z vytyčování dopravních
staveb a z těcht'O oborů napsal též první skripta. Skromný a nezištný pracovník se plně zúčastl1>oval i veřejného
života, v NTM a v geodetické a kartografické sekci Společnosti pw historii věd a techniky při ČSAV. Zemřel
18. března 1975 v Praze.
1528 - pred 455 rokmi bola vydaná prvá (dnes známa)
mapa Uhorska, a t,eda i prvá (najstaršia 1 mapa Slovenska. Mapu v mierke 1: 1093000 zostavil Lazarus
Roseti (tajomník ostrihomského
arcibiskupa).
Rukopis
mapy skončil roku 1513. Mapa sa však na verejnosť nedostala a upadla do zabudnutia. O jej vydanie sa zaslúžili viedenskí humanisti Johann Spiesshaimer s humanistickým menom Cuspinianus a Georg Tannstett,er,
ktol'Í odovzdali mapu na vytlačenie Petrovi BiéneWitzovi-Apianovi. P. Apianus vytlačil mapu roku 1528 vyrezanú do štyroch drevených štočkov. Jediný dnes známy
exemplár tejto mapy je jemne kolorovaný akvarelDvými
farbami. Mapa sa rýchlo dostala do sveta. Rosetiho mapa
zobrazuje územie Uhorska od Viedne až po Trajanov
most a od Východných Beskýd po pobrežie Dalmácie.
Na vtedajšiu dobu to bola vdmi presná a podrobná mapa. Vidno to napr. na zákrese vodopisu na území Slovenska. SÚ v iíom iba nepatrné chyby. Napriek t,omu, že
ide o hrubú techniku [drevorez), je na mape i podrobná topografia. Názvy na území Slovenska sú vačšinou
v správnej slovenskej podobe. Mapa je pootočená viac
ak-o o 45" doTava, t. j. orientovaná
na severovýchod.
To je pravdepodobne aj príčinou toho, že na nej nie je
zakreslené územie Kysúc, Oravy a Záhoria. Dnes sa táto
mapa nachádza v zbierkach Széchényiho knižnice v Budapešti.
1763 - pred 220. rokmi bola zriadená Banská akadémia
v Banskej Štiavnici, prvá vysoká škola tohto druhu na
svete. Predpokladom pre prijatie bolo absolvovanie gymnázia a 1-2-ročná
prax. Na akadémii sa používali progresívne vyučovacie metódy. Prednášanie teoretických
predmetov sa spájalo s praktickými cvičeniami v laboratóriách [ktoré boli na svoju dobu vynikajúco zariadené) a s praxou v baniach. Prednášky i všetky školské pomOcky boli zdarma. Absolventi boli povinní vrátiť
sa do inštitúcie, ktOl'á ich na štúdiá vyslala. V roku
1824 bola zlúčená s Lesníckym inštitútom [zriadeným
v roku 1808) a dostala názov Banská a lesnícka akadémia. Študovali na nej poslucháči z celej Európy a vychovala veYa odborníkov, ktol'Í sa uplatnili v Európe
i v zámorL PndYa jej vzoru sa organizovalo vyučovanie
na polytechnike v Paríži a na iných vysokých školách.
Vo veYkej miere prispela k rozvoju hutníctva, banského
meračstva, banskej kartografie, geológie, lesníctva atd.
Národnostné spory, ktoré vyvrcholili v roku 1849 odchodom nemeckých a slovenských poslucháčov, a zavedenie madarč(ny ako vyučovacieho jazyka sp6sobili
úpadok akadémie. V roku 1904 sa premenovala na Vysokú školu banskú a lesnícku a v apríli 1919 sa presťahovala do Šopronu [M]jRl.

Pro další GaKO připravujeme:
Č. - ALBERT, K. H.: Nové zaměření a obnova vyznačení průběhn státních hranic mezi
ČSSR a NDR a vyhotovení nové hraniční dokumentace
RADOUCH, V.: Některé aspekty testováni: nulových
hypotéz v geodézii
MICHALČAK, O. a kol.: Meranie deformácií základov objektov jadrovej elektrárne V-I
HYLMAR,
F.: Vyrovnání osnov směrů měřených
v řadách a skupinách
KADLEC,

11. září 1982 navždy odešel od své práce i z kruhu svých
přátel Ing. Dr. Bohumil Pour.
Narodil se 3. 5. 1905 v Jeřicích. Vystudoval státní reálku v Kostelci nad Orlicí. Vysokoškolského absolutoria
dosáhl v roce 1929, kdy získal inženýrský diplom v oboru zeměměřičskéhoinženýrství
na Českém vysokém učení technickém v Praze. Ještě jako student ustanoven
na svém mateřském vysokém učení asistentem v ústavu
praktické geometrie profesora Petříka.
Lákal jej svět inženýrské praxe. Vstoupil do tohoto
světa v roce 1931. V letech 1931-1938 je zaměstnán ve
Státním pozemkovém úřadu v Praze. V letech 1939 -1951
působí v inženýrské komoře ČSR, potom v Investiční
bance v Praze [1951-1955),
v Báňských projektech
v Praze [1956-1958),
ve Stavebních závodech Jáchymovských dolů v Příbrami (1958-1959), v n. p. Orgrez
v Praze [1959-1965) a konečně na generálním ředitelství Českých energetických závodů v Praze [1965-1969).
Zaměstnanecký pracovní poměr nikdy nevyčerpal zásoby jeho tvůrčí inženýrské potenciality až do dna. Inženýr Pour ve všech životních obdobích hledá a nalézá
prostor pro realizaci svého pojetí inženýrství jako poslání ve službách civilizace a kultury.
Kvalifikovaně a nikoli sporadicky publikuje. Napsal
více než 200 prací. Patrně největší proslulost získala
jeho kniha "O nové inženýrství"
[nakl. Práce, Praha
1946); kriticky zhodnotila historii i současnost fenoménu inženýrského vzdělávání a podala originální formulaci programu přípravy "nového inženýrství", přípravy
tvůrčích, totálních, komplexních inženýrských subjektů.
Nota bene: na základě obhajoby rukopisu této knihy
udělila Ing. Pourovi jeho alma mater v roce 1945 titul
doktma technických věd.
Mnoho práce vykonal pro české a československé inženýrské hnutí; organizoval proces účasti československých inženýrů na 1. světovém kongresu inženýrů v Paříži (1946). Reprezentoval československé inženýrství na
mezinárodním poli, když šlo o participaci na studiu vysoce aktuálních
otázek současného lidstva; fungoval
v roli experta komise OSN pro životní prostředí (1971).
Angažoval se v práci realizované Československou vědeckotechnickou
společností, zastával postupně funkce
vědeckého tajemníka, místopředsedy a předsedy Městské
rady vědeckotechnické společnosti v Praze; přispěl svým
podílem k i'ešení úkolu optimalizace pražského životního prostředí [vyznamenán za tuto pracovní aktivitu
Cenou hlavního města Prahy za rok 1969). Byl externím
spolupracovníkem
státní technické
inspekce ochrany
ovzduší zřízené při ministerstvu lesního a vodního hospodářství vlády ČSR. Souběžně se věnoval studiu otázek
ochrany životního prostředí formou redakční práce \e
Věstníku českého svazu stavebních inženýrů, který vydával v letech 1973-1978. V letech 1937-1950 byl vedoucím redaktorem Zemědělského věstníku, později Zeměměřického obzoru.
Sporadicky, ale aktuálně a na velmi solidní úrovni
se vracel k pedagogické práci: v letech 1946-1950 jej
hostila akademická půda Českého vysokého učení technického v Praze, v letech 1950-1951 akademická půda
Vysoké školy technické v Brně.
Soustavně kontaktoval se svým mateřským vysokým
učením jako člen komise pro dějiny ČVUT v Praze.
V tvořivé práci neustal ani v čase pokročilého podzimu
života. V roce 1981 odevzdal k publikaci knihu svých
pamětí ("Inženýrská hledání"). V roce 1982 spolupracoval
s ostravským televizním studiem na přípravě pořadů
z dějin techniky. Nedokončenou
zůstává jeho studie
o významné postavě české vědy a techniky, profesoru
Vladimíru Listoví.
Odešel člověk z rodu inženýrských osobností. I v jeho
osudu se naplnila slova J. G. Fichta, jenž přikazoval
vzdělanci patřit k "morálně nejlepším lidem své doby",
dávat "dobrý příklad", snažit se "rozvíjet dále svůj obor",
považovat jedině smrt za kompetentní k "vyvázání z lidských povinností".
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Nedlouho před dovršením
75 let
zemřel dne 5. října
1982, po delší vážné nemoci, prof.
Dr. Václav Pleskot, profesor aplikované matematiky na Vysoké škole
speciálních
nauk
ČVUT v Praze a
její děkan v letech
1950-52. Jako děkan měl podíl na
zřízení samostatné
Zoměměhcké
fakulty v r. 1952 na
které vedl Katcdru matematiky
a
deskpritivní geometrie v 1. 19521959. Pro své pedagogické schopnosti, snahy o modernisaci výuky a vysokou politickou
uvčdomělost byl v 1. 1952-1954 pověř~n funkcí prorektora a v 1'. 1955 jmenován rektorem CVUT. Po odchodu z fakulty vedl matematickou laboratoř fakulty
jaderné a technické fyziky.
Svoji bohatou pedagogickou činnost, jíž zasvětil celý
život, zahájil již VI'. 1930, kdy nastoupil jako asistent
1] prof. Hrušky
na Ústav aplikované matematiky
CVUT. Habilitoval se v r. 1948 a VI'. 1949 byl jmenován
profesorem. Těžištěm práce prof. Pleskota byla nomografie a grafické metody. Z tohoto oboru je většina jeho
literárních prací, z nichž jmenujme celostátní učebnici
vydanou v r. 1963, která byla přeložena též do maďarštiny.
Význmnná byla i veřejná činnost zesnulého, jak
stranická, odborová, tak i v JCMF a jiných instit,ucích.
Tato jeho činnost, stejně jako záslužná práce pedagogická a vědecká byly v r. 1967 oceněny státním vyznamenáním "Za zásluhy o výstavbu" a v 1. 1972 a 1917 stHbrnou a zlatou "Felberovou medailí" udělenou CVUT.
Absolventi zeměměhckého studia, které učil, i široká
obec geodetů a kartografů, budou vzpomínat s úctou
na práci vykonanou prof. Pleskotem pro náš obor.
v

Brtna Miroslav
Studie použití kartézského systému pro výpočty lokálních sítí
Brtnová
Daniela
Studie vhodného poměru vah naměřených směrů a délek
při společném vyrovnání za podmínky metody nejmenších čtverců
Ďurák Jiří
Zemědělská hospodářská mapa a rozbor erozní ohroženosti pozemků
Fliedr Bohuslav
Modelové vyjádření účelových sítí, aplikovatelných pro
metodu blokové tachymetrie
Hořejší
Miroslav
Trigonometrické určení převýšení ve výzkumné síti
Staré Město pod Sněžníkem
Hruška František
Zásady tvorby hranic hospodářsk)'ch obvodů při projektování pozemkových úprav
Hůlek Mirko
Projekt tcrénních úprava úpravy odtokových poměrú
na nejvíce znehodnocených lokalitách ccntrální části
Stromovky
Choutka
Ladislav
Vliv zemědělské vclkovýroby na čistotu vod, její organizace v ochranných pásmech zdrojů pitné vody
Jansa Milan
Některé otázky tvorby blokú ph projektování pozemkových uprav
Kafka Václav
Vyhotovení geodetických podkladů pro inve"tiční výstavbu a jejich přesnost
Línek Josef
Určení prúběhu záměrné realizované světelným svazkem
laseru optickým provažovačem PZL
Macoun Pavel
Návrh terénních uprav, otevřeného odpadu a veřejné
komunikace na lokalitě Stará Stromovka
Němec Jiří
Konstrukce spojení PZL s lascrem TKG 206
Sahulka Miroslav
Vliv veLkosti půdních celkú na zemědělskou dopravu
Skalická
Dana
Aplikace l'ešení volných sítí
Soukup Jiří
Proj-;;kt zemědělského letiště a příjezdové komunikace
pro CSSS Domažlice, hospodářství Vlkanov
Švehla Vladimír
Nová metoda určení polohy geodctického bodu zaměřením dvou bodů daných
Taláček
Petr
Možnosti mimoekonomického vyhodnocování procesu
narušení zemědělské krajiny
Žofka Stanislav
Vliv velikosti a tvaru púdních celkú na technologickou
dopravu

Seznam diplomových prací obhájených
absolventy oboru geodézie a kartografie
stavební fakulty ČVUT v Praze v roce 1982

Katedra

geodézie a pozemkových

Dvořák
Jaroslav
Působení chyb v kombinované síti
Fučík Karel
Testování parametrů dálkoměrů ze souboru délek
Hnízdil
Jiří
Prověrka
dělení kruhů astronomického
univerzálu
Kern DKM 3-A
Hiibner
Miloš
Určení souřadnic hvězd metodou stejných výšek

úprav

Boháčová
Bohuslava
Vlastnost použití různých tvarů bloků při projektování
pozemkových úprava jejich srovnání s tvarem ideálním

Jukl Jindřich
Vliv variací tlaku vzduchu na slapová měření gravimetrem Gs 15, v. č. 228

1983/81

Geodeth;ký a kartografit:ký. obzor
ročník 29171, číslo 3/1983

82

Kamberská
Blanka
Určení systematické chyby kompenzátorů indexů svislých kruhů teodolitů
Kocian Čestmír
Určení distorse gunsdorfského astrografu
metodou
kolokací
Konvalinka
Jaroslav
Ověření komparátoru Zeiss a jeho užití při komparaci
základnových latí
Lašek Josef
Testování přígtroje AGA 700
Lhotáková
Ludmila (roz. Malá)
Optimalizace vah vstupních veličin geodetických úloh
Suchopár
Pavel
Zkoušky moderních teodolitů
Šiman Jiří
Rozbor opakovaně měřené polohové sítě
Zelenka
Josef
Vliv kovarianční funkce na výsledky kolokace

Katedra mapováni a kartografie
Bálek Petr
Souborné zkoušky stereometrografů laboratoře fotogrammetrie
Bryknarová
Jana
Přesné určení centračních prvků na měřických věžích
Cachová
Olga
Studie areálu Strahovského kláštera
Danda Josef
Informativnost aerokosmických materiálů a cesty k jejímu zvýšení
Dušek Vladimír
Použití fotogrammetrické metody v ortopedii
Filaun Vojtěch
Základní mapa ČSSR a Křovákovo zobrazení
Chmelíř Jiří
Určení zanoření a podélného náklonu plavidel metodou
pozemní fotogrammetrie
Koukolová
Jarmila
Použití kapesního kalkulátoru s minimálním počtem
programových kroků pro řešení geodetických úloh
Kraus Miroslav
Posouzení možností mikrografického zpracování map
velkých měřítek
Krejčí Miroslav
Zaměření morového sloupu na Malostranském nám.
v Praze
Mach Miloš
Studium polohové přesnosti bodů podrobného bodového
pole
Maierová
Marcela
Studie využití kosmických videoinformací při tvorbě
tematických map z oblasti životního prostředí
Málková
Dana
Zkouška měřického systému UMK - Zeiss JENA
Rucký Ivan
Racionalizace výpočtů souřadnic bodového pole
Svobodová
Danuše
Zobrazeni s malým plošným zkreslením
Šisler Ladislav
Excentrické měření zenitových úhlů
Šloufová
Zdeňka
Problematika
počítačové tvorby tematických
map
s kvalitativně homogenními areály
Šmída Jiří
Návrh obecného algoritmu transformace kosmických
videoinformací pro vyhotovení fotomapy
Tábor Zdeněk
Souborné zkoušky stekometru a analogových pÍ'ístrojů
pro pozemní fotogrammetrii
Trávníček
Václav
Problematika určování výměr katastrálních území
Vašíčková
Monika
Zaměření fasády městské věže kostela Panny Marie
Sněžné v Chomutově metodou pozemní stereofotogrammetrie

Katedra speciální ge9dézie
Belza Zdeněk
Vytyčení čtvercové sítě polární metodou
Beníschek
Miroslav
Projekt rybníka pro ČSSS Votice, hospodárství
Beránek Pavel
Vytyčení čtvercové sítě polární metodou

Prčice

Falátek
Petr
Posouzení přesnosti metody přechodných stanovisek
FrancI Miroslav
Vytyčování výšek trigonometrickou metodou
Glaserová
Vlasta
Měření deformace stavebního objektu
Janko Ludvík
Zkoušky laserových provažovačů a odečítacích prostÍ'edků
Klusáček
Jiří
Vytyčování podrobných bodů liniové stavby z vytyčovací sítě
Král Karel
Kontrola geometrických parametrů silničních komunikací. Použití statistické přejímky měřením
Křikal
Tomáš
Určení svislosti sloupů kotle elektrárny Mělník III
Kynčl Miloš
Určení průběhu záměrné realizované světelným svazkem laseru teodolitem Theo 020 A
Mencl Miloslav
Vytyčování výšek trigonometrickou metodou
Morávková
Věra
Přesnost vytyčování podrobných b.odů oblouku
Munzar Zdeněk
Metoda dlouhých tětiv - posouzení přesnosti podrobných bodů a zkoušky přístroje LFG I
Parák Vojtěch
Geodetické podklady pro rekonstrukci malé vodní
elektrárny
Pechar
Josef
Metoda dlouhých tětiv - posouzení přesnosti podkladu
Prskavec
Václav
Studie erozní ohroženosti části pozemků ČSSS Votice,
včetně vypracování výškopisu pro projekt odvodnění
na dané lokalitě
Řezníček
Miroslav
Studie erozní ohroženosti části pozemků ČSSS Votice,
včetně vypracování výškopisu pro odvodnění v lokalitg
hospodářství Prčice
'
Řezník Milan
La,erové měření na základně v Drážďanech
Schořovský
Jan
Konstrukce laser teodolitu Theo 020 A TKG 206
Soukup
Petr
Sledování svislých posunú při stavbě
splaškového sběrače pro JZM

nadsídlištního

Šimáčková
Jarmila
Projekt následných opatření po PlT, včetně, měřických
podkladů
Šlajchrt
Jiří
Vliv atmosféry na výškové zakřivení laserového svazku
Valter Michael
Využití stávajících leteckých snímků pro vyhotovení
základní průzkumné mapy v měřítku I : 2 000
Vingralčík
Jiří
Vyhodnocení geodetické mikrosítě, zaměřené směrově
a délkově
Vostatek
Karel
Metody a prostředky
účely
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katedra mapování

k využití

laseru pro zvláštní

Ing. Zdeněk
a kartografie FSv ČVUT

Vrběcký,
v Praze

Soutěž GEOFOrO '79
Autor: M. Skořepa
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NAUCNY SLOVNIK 1- VII
Sedmidílný slovník, jehož druhé, podstatně přepracované a
aktualizované vydání začalo vycházet téměř po dvaceti letech,
obsahuje abecedně řazená, bohatě ilustrovaná hesla ze všech
oborů technických věd a technologie, a to jak z oborů klasic~ých, tak i z odvětví, která se v současné době rychle rozvíjejí.
Učelem slovníku není vysvětlovat encyklopedickým způsobem
celé obory, nýbrž přiblížit čtenářům - technikům i netechni·
kům -- jednotlivé pojmy, jak se s nimi ve své práci a v odbor·
ném a jiném tisku setkávají.

"'(1)
~

u

Matematika

o-

e:

Fyzika

..c:
u

Chemie

(1)

Energetika

~

Elektrotechnika
Stroj írenství
Stavebnictví
Kosmonautika
Jaderná fyzika a technika
Elektronika
Automatizace
Výpočetní technika
Kybernetika
Sdělovací technika
Televizní technika

aj.

Slovník je určen technikům, inženýrům, projektantům, vědec·
kým, výzkumným a vývojovým
pracovníkům.
pracovníkům
v technických provozech. vynálezcům, zlepšovatelům, studujícím vysokých a středních škol technických i širšímu okruhu
čtenářů s hlubším zájmem o techniku.

Zde odstřihněte

a pošlete

na adresu

SNTL - Nakladatelství technické
Spálená 51, 11302 Praha 1

literatury,

odbytové oddělení,

