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681.3.06+528.235

RATIBORSKt,J.

Oplnf Yfpolletnl prolram laodetlck6 610by

Geodetlck9 a kartograf1ck9 obzor, 35, 1989, Č. 6, str.
135-140, 3 obr., 4 tab., lit. 10

Nové postupy a ,v9početnl programy sestavené pro
vtlkovou, polohovou a prostorovou alt, Umol!ňujl 'e-
lit IIbovolnt typ geodetlcké sltě včetně kvalltatlvnl-
ho hodnoceni v9sledkd jednotn9m systémem. Uk6zka
jednoho z momtch 'elenl geodetlcké sltll, p'lklad
vtpočtu s(tě.

681.31PC IBM:(528:061.14(437.1/.2)]

BOLESLAV,J.

Kompatlhllnl pollltalle Y roortn leo!l6zle a karlOlra.le

Geodetlck9 a kartograf1ckt obzor, 35, 1989, Č. 6, str.
140-142, 1 obr., Ut. 6

popis nastupujlcl techniky - (IBM) kompatlbllnl osob-
ni mlkropoč(tače. Jejich historie, charakterlstlcké rysy.
Sezn4menl s Jejich prvnlml Instalacemi v resortu
CůGK i s plánovantml oblastmi jejich vyul!itl. .

528.517:528.11

BUCKO,E.

Urllenie z6kladnfch charakteristik presnosU elektro-
nickfch diarkomeroy

Geodetlck9 a kartogratickt obzor, 35, 1989, ~. 6, str.
143-146, 3 obr., 4 tab., 11t.5

Určenie z4kladntch charakterlsUk presnostl elektro-
nlck9ch dialkomerov na testovacej z4kladnlci v teré-
ne. Metodika testovania na z4kladnlci v Hlohovc1.Skd-
senostl a vtsledky z lej 10-ro/:ného vyul!lvania, ktoré
potvrdzujd nutnost testovanla elektronlcktch dialko-
merov.

528.541.2

SANDA,V.

NOYfnlyelallnl p'lstroJ na l!eskoslovenském trllu

Geodetlck9 a kartograf1ck9 obzor, 35, 1989, Č. 6, str.
146-149, 2 obr., 1 tab.

Zkoulky, porovn4nl a ddaje vtrobce o novém nivela/:-
nim p.lstroji N-3KL,sovětské vfroby, pro technickou
nlvelacl s mol!nosUdod4nl optického mikrometru jako
doplňkového p'lslulenstv1. Srovn4nl parametrd N-3KL
s dalllmi zahraničnlmi p'lstroji. Uveden9 p.lstroj se
m4 dovél!et do CSSRod roku 1989.

528.2.004.1(100)

SlMA, J.
SYlloy6 6royei technololU v geod6z11 a kartolrafU

Geodetlck9 a kartograf1ck9 obzor, 35, 1989, Č. 6, p'lIo-
ha na pokračov4nl, 8 tab.

Stru/:n4 charakteristika světové drolině technologU v bu-
dov4nl a ddrl!bě z4kladnlch geodetlcktch slU, mapo-
v4nl, evidenci nemovltosU, inl!enfrské geodézll, d41·
kovém prdzkumu Země, kartografU (včetně tisku map)
a v tvorbě automattzovanfch in.Ol'mal!nfch systémd
se vztahem ke geodézll a kartografU.

681.3:06 +528.235

PATIiI60PCKIiI, SI.:
nOIlH.. pIlCII8TH.. nporp.MM. ,r80,Qe3"II8C1COii 38·

".11"
reoAe3HllecKHH H KapTorpa~HllecKHH 0630p, 35,
1989, 1'1' 6, CTp.135-140, 3 pHC., 4 Ta6., nHT. 10

HOBble MeTOAbI H paclleTHble nporpaMMbI, COCTa-
Bn8HHbl8 Anll BblCOTHOH, nnaHoBoH H npoCTpaH-
cTBeHHoH ceTeH. 06ecnellHaBIOT pew8HHe reOAe·
3HllecKoH ceTH npoH3BonbHoro THna, BKnlO'laTenbHO
Ka'l8CTB8HHOH OlleHKH pe3ynbTaToB eAHHoH CHCTe-
MOH. npHMep OAHoro H3 B03MOllCHblX peweHHH reo-
Ae3HllecKoH ceTH, pacII8Ta ceTH.

681.31 PC IBM: [528:061.14(437.1/.2) l
60nECnAB, 171.:
BHOAPOH"O COBM81Q88MblX 3BM B BOAOMCTBOroo-
A03"H" K.pTorp~HH
reoAe3HllecKHH H KapTorpa~HllecKHH 0630p, 35,
1989, 1'1'6, CTp. 140-142, 1 pHC., nHT. 6

OnHcaHHe BHeAplleMoH T8XHHKH - (IBM) COBMe-
ll4aeMble nepcoH8nbHble 3BM. IiIx pa3BHTHe, xapaK-
TepHble lIepTbI. 03HaKoMneHHe C HX nepBoH YCTa-
HOBKOH B BeAOMCTBe 4yrK H C nnaHHpoBaHHblMH
o6nacTlIMH HX npHMeHeHHlI.

528.517:528.11

6Y4KO,3.
OnpeAOIl8HHO OCHOBHblX xBp.nepHCTHK TOIIHOCTH
3118KTpOHHblXAallbHoMopOB
reoA83HllecKHH H KapTorpaepH'leCKHH 0630p, 35,
1989, 1'1' 6, CTp. 143-146, 3 pHC., 4 Ta6., nHT. 5

OnpeAeneHH8 OCHOBHblX xapaKTepHcTHK TOIIHOCTH
3neKTpoHHblX AanbHOMepOB Ha KOHTponbHOM 6a3H-
ce Ha MeCTHOCTH. MeToA npOBepKH Ha 6a3Hce
B rnOrOBl4e. OnblT H pe3ynbTaTbl AeclITHneTHero
nonb30BaHHlI, nOATBepllCA81OIl4He He06xOAHMOCTb
nOBepKH 3neKTpOHHblX AanbHOMepOB.

528.541.2

WAH,lI,A, B.

HOBblH HHBonHp Ha I18xocnoBaqKoM pblHKe
reOAe3HlleCKHH H K8pTOrpa~lt'leCKHH 0630p, 35,
1989, 1'1' 6, CTp. 146-149, 2 pHC., 1 Ta6.

IiIcnblTaHHlI, cpaBHeHHlI H AaHHble H3rOTOBHTenll
o HOBOM HHBenHpe THna H-3Kn COBeTCKoro npo-
H3BOACTBa Anll T8XHHlleCKoro HHBenHpoBaHHlI
C B03MOllCHOCTblO nOCTaBKH onTHlleCKoro MHKpO-
M8Tpa KaK AononHHTenbHoH COCTaBHOH 'laCTH.
CpaBHeHHe napaMeTpoB H-3Kn C APyrHMH npH60-
paMH 3apy6ellCHoro npoH3BoAcTBa. npHBeAeHHblH
npH60p AonllCeH nOCTaBnllTbClI B 4CP C 1989 r.

528.2.004.1 (100)

WIiIMA, fíI.
nHKOBblH ypoBeHb ToxHonorHII8CKHX npolleccoB
B reOA03HH H KapTorp~HH
reoAe3HllecKHH H KapTorpaepHllecKHH 0630p, 35.
1989, 1'1' 6, npHnollCeHHe C npoAonllCeHHeM, 8 Ta6.

KpaTKall xapaKTepHCTHKa ypOBHlI TeXHOnOrH'leCKHX
npOl4eCCOB B c03AaHHH H cOAepllCaHHH OCHOB·
HblX reOAe3H'leCKHX ceTeH, KapTorpaepHpoBaHHH,
YlleTe HeABHlICHMOCTeH,HHlICeHepHOH reOAe3HH, AHC·
TaHqHoHHOM 30HAHpOBaHHH 3eMnH, KapTorpaepHH
(BKnIOIIHTenbHO nellaTH KapT), a TaKlICe B C03AaHHH
aBTOMaTH3HpOBaHHblX HH~opMa"HOHHblX ,CHCTeM,
OTHOClIll4HXClI K reOAe3HH H KapTorpaepHH.



681.3.06+528.235
RATIBORSKt,J.
IUn vollstlndllllll Rechenprolramm der leodltlschen
Auflabe
Geodetlck9 . a kartograflck9 obzor, 35, 1989, Nr. 6,
Selte 135-140, 3 Abb., 4 Tab., Lit. 10
Neue Verfahren und Rechenprogrammeslnd fUr eln
HOhen-, Lage- und Raumnetz zusammengestellt. Sle
ermllgUchen elnen beUeblgen Typ des geodlltlschen
Netzes elnschUessUch der quaUtatlven Auswertung der
Ergebnlsse mlt JUlfe des elnhe1tllchen Systems zu 111-
sen. ,robe elner der mllgUchen Lllsungen des geodll-
tlschen Netzes, eln Belsplel der Netzberechnung.

681.31PC IBM:(528:061.l4(437.1/.2)]
BOLESLAV,J.
1C0mpatlbleRecllner 1mder Geod"le and Kartolrapllle
an
Geodetlck9 a kartograflck9 obzor, 35, 1989, Nr. 6,
Selte 140-142, 1 Abb., Lit. 6
Beschrelbung der neuen Technik - (IBM) kompatlble
Personalmlkrorechner. Ihre Geschlchte, charakterls-
tlsche ZUge. Informatlon Uber lhre ersten Installatlo-
nen 1m Berelch des TAGKund geplante Berelche lhrer
Anwendung.

528.517:528.11
BUCKO,E.
Bestlmmung von GrundlenaullkeUscllarakterlstlkeD
der elektronlschen EnUerDunlsmesslerlte
Geodetlck9 a kartograflck9 obzor, 35, 1989, Nr. 6,
Selte 143-146, 3 Abb., 4 Tab., Lit. 5
Bestlmmung von Grundgenaulgkeltscharakterlstlken
der elektronlschen Entfernungsmessgerllte auf elner
Feldelchbasls. Methodlk der Testung auf der Elchba-
sls ln Hlohovec. Erfahrungen und Ergebnlsse lhrer
lG-Jahrlgen Anwendung, dle dle Notwendlgkelt der
Elchung von elektronlschen Entfernungsmessgerllten
bestlltlgen.

528.541.2
ŠANDA,V.
Eln neues Nlvelller auf dem tschechoslowaklschen
Markt
Geodetlck9 a kartograflck9 obzor, 35, 1989, Nr. 6,
Selte 146-149, 2 Abb., J. Tab.
PrUfungen, Verglelch und Angaben des Produzenten
Uber das neue Nlvell1er N·3KL der sowJetlschen Pro-
duktlon, fUr das technlsche Nlvellement mlt der Mll-
gUchkelt der Lleferung des optlschen Mlkrometers als
Ergllnzungszubehllr. Verglelch der Parameter des
N-3KLmlt welteren auslllndlschen Gerllten. Das ange-
mhrte Gerllt soll ab 1989 ln dle CSSR lmportlert wer- .
den.

528.2.004.1(100)
ŠIMA,J.
Das Weltnlveau der TecllDolollen lu der Geodllsle UDd
Kartolraphle
Geodetlck9 a kartograflck9 obzor, 35, 1989, Nr. 6,
Folgeanlage, 8 Tab.
Kurze Charakterlstlk des Weltnlveaus der Technolo-
glen ln der Blldung und Laufendhaltung der
geodlltlschen Grundnetze, der Landesaufnahme, der
Llegenschaftsevldenz, der Ingenleurgeodllsle, der Fer-
nerkundung der Erde, der Kartographle [elnschl. des
Kartendruckes} und ln der Blldung von automatlsler-
ten lnformatlonssystemen 1m Bezug zur Geodllsle und
Kartographle.

681.3.06+528.235
RATIBORSKt,J.
Complete Computatlon Prolram of the Geodet.lc Pro-
hlem
Geodetlck9 a kartograflck9 obzor, 35, 1989, No. 6,
pp. 135-140, 4 tab., 10 ref.
New procedures and computatlon programs wrltten
for helght, sltuatlon, and spatlal networks. They glve
posslblllty to solve an arbltrary type of geodetlc net-
work lncluded quaUtatlve evaluatlon of results by
meansof the unlque system. The lIlustratlon of one
posslble .solutlon of the geodetlc network, example of
the network computatlon.

681.31PC IBM:(528:061.l4[437.1/.2)]

BOLESLAV,J.
Compatlble Computers ID .be Branch of Geodesy and
Cartosraphy
Geodetlck9 a kartograflck9 obzor, 35, 1989, No. 6,
pp. 140-142, 1 flg, 6 ref.
Descrlptlon of the (IBM) compatlble personal mlcro-
computers. Thelr development and charasterlstlc fea-
tures. Acqualntance wlth thelr flrst lnstallatlons ln
the branch of Czech Offlce for Geodesy and Carto-
graphy as well as wlth planned spheres of thelr
appUcatlon.

528.517:528.11
BUCKO,E.
Determlnlnl Ballc Cbaracterlstlcs of Accuracy of Elec-
tronlc Dlstance Meters
Geodetlck9 a kartograflck9 obzor, 35, 1989, No. 6,
pp. 143-146, 3 flg., 4 tab., 5 ref.
Determlnlng baslc charaterlstlcs of accuracy of elec-
tronlc dlstance meters at a fleld caUbratlon base.
Method of caUbratlon at the base ln Hlohovec. Expe-
rlence and results of 10-years' caUbratlon conflrm
the need of testlng the electronlc dlstance meters.

528.541.2
ŠANDA,V.
A New Levelllnl lnstrument at Clleclloslovak Market
Geodetlck9 a kartograflck9 obzor, 35, 1989, No. 6,
pp. 146-149, 2 flg., 1 tab.
Tests, Comparlson, and data of manufacturer data
about the new Sovlet N-3KL levell1ng lnstrument for
technlcal levell1ng havlng the posslb1l1ty of addlng
the optlcal mlcrometer as supplementary accessorles.
Comparlson of the N-3KL parameters wlth other fo-
relgn lnstruments. The mentloned lnstrument ls to be
lmported to CSSRslnce 1989.

528.2.004.1(100)
ŠIMA,J.
World-Wlde Level of Technololies ln Geodesy and
Cartolraphy
Geodetlck9 a kartograflck9 obzor, 35, 1989, No. 6,
enclosure to be contlnued, 8 tab.
Brlef characterlstlcs of the world-wlde level of tech-
nologles ln bulldlng-up and malntalnlng baslc
geodetlc networks, mapplng, real-estate Inventory, en-
glneerlng geodesy, the Earth's remote senslng, car-
tography [lncluded prlntlng the maps}, and ln creatlng
automated lnformatlon systems related to geodesy and
cartography.
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Úplný výpočetní program
geodetické iílohy

ln,. Jan Ratlborský, CSc.,
katedra ,eodézle a pozemkových úprav

FSvČVUT v Praze

Výpočet souřadnic bodú geodetických sítí, včetně kva·
litativního hodnocení výsledkú, je závislý na stupni
vývoje výpočetní techniky. Přestože byly známy exakt-
ní zpúsoby určení souřadnic vyrovnáním metodou
nejmenších čtvercú, umožňující kromě určení souřadnic
i přímé kvalitativní hodnocení výsledkú, byly v době
před zavedením počítačú hledány zjednodušující po.
stupy výpočtú, řešící zpravidla jen vyrovnané sou·
řadnice. Z takto určených souřadnic byly zpětně odvo-
zovány vyrovnané délky, směrníky, úhly apod. Vy-
rovnání zprostředkujících pozorování byla nahrazo-
vána výpočtem aritmetických prúměrú, vyrovnání
podmínková odděleným vyrovnáním jednotlivých
podmínek. Kvalitativní hodnocení bylo zajišťováno
nepřímo a mnohdy velice složitým zpúsobem.
Zavedeni počítačú umožňuje kompletně řešit danou

problematiku jediným výpočetním postupem, a. to
i pro sítě o velkém počtu bodú. Cílem tohoto článku
je seznámit čtenáře s jedním z možných řešení geode.
tických sítí.

Pod pojmem geodetická úloha budeme rozumět určení
souřadnic v předem zvoleném souřadnicovém systé.
mu, včetně kvalitativního hodnocení. &šení geodetic-
ké úlohy vychází z definice zprostředkujících veličin
8i, i = I, m, které je možno současně vyjádřit jak z mě-
řených veličin, tak i ze souřadnic. Tuto skutečnost je
možné zapsat uspořádanými množinami funkčních
vztahú

_ {81= fPI (tI' ... , t,) }
Dl/)- •••••••.• ,

8", = fPm (tI' ... , t,)

{

81 =ft (Xt, ••• ,~)}
A<e)= • • • • • • •• ,

8",=f",(x1, ... ,x.)
za podmínky

_ {Ul (Xl' ... '.~n) = O}
G(a:)- •••••••• ,

gp (Xl' ••. , X.) = °
ve kterých t = (tI' ••• , t,) představuje skutečné hod.
noty měřených veličin, x = (Xl' ••• , x,.) skutečné
hodnoty konfigurace (souřadnic) a s = (811 ••• , 8m)
skutečné hodnoty zprostředkujících veličin. Funkční
vztahy fPl' fP., •.• , fP"" resp. Ul'U., .•. , Up musí
b~ nezávislé.
1íeěenf geodetické úlohy vychází z matematického

modelu
Dm=~), G<e) == 0, (2)

ve kterém G<el je množina. p nezávislých podmínek

pro jednoznačné umístěni řešené úlohy ve zvolené
souřadnicové soustavě.
Označme t* = (t~, ... , t:) jako výsledky měřeni

a v = (VI' .•. , V,)l) jeho opravu, xO = (:4, ... , x~)
jako přibližné souřadnice a h = (tlx1, ••• , tlx ••)1) jeho
opravu. Linearizovaný model geodetické úlohy (2)
je pak dán maticovým zápisem

D v =A h-I, G h = O , (3)
(m.,) ('.1) (m•• ) (n.l) (m.l) (P••) (•••1) (p.l)

ve kterém je r počet měření, m počet zprostředkujících
veličin, n počet neznámých a p počet podmínek pro
jednoznačné umístění sítě. Matice jsou dány množina-
mi příslušných parciálních derivací .

Označíme·li t = (tI' •.. , t,) a x = (Xl> ••• , x.) jako
skutečné hodnoty měření a souřadnic, t' = (ti, .•. , t~)
a x' = (xi, ... , x~) jako vyrovnané hodnoty měření
a souřadnic, c* = (sr, ... , e:')1) a c = (Sl' •.. , s,)1)
jako r·rozměmé náhodné vektory skutečných chyb
měřených a vyrovná.ných veličin a slIJ= (SlIJI' ••• , S"",)l)
jako n-rozměmý náhodný vektor skutečných chyb
vyrovnaných souřadnic, můžeme definovat následu-
jící vztahy

c = t - ť = t -- (t* + v) = (t - t*) - v =. =~-~ W
Cg,=x-x/.

Chybový model úlohy (2) je dán zápisem

D c =A Cg, - (Dli') - A(a:'» =A Cg" G Cg, = O
(•• ,) ('.1) (m.lI) (11,,1) (m.l) (m••) (11,,1)(P •• ) (•• 1) (p.l)

(5)
1íeěenf linea.rizovaného modelu (3) je popsáno v [3],
[4] a řešení (5) chybového line&rizovaného modelu
v [6], [7]. •
K jednoznačnému umístění sítě v souřadnicovém

systému je třeba p nezávislých podmínek uvedených
v tabulce 1.
V případě nutného počtu podmínek je řešení lineari·

zovaného modelu (3) dáno vztahy: .

h = (A2'PA + G2'G)""I A2' (DP*""ID2')""I1 = N1A2'PI
y = P*""ID2'P (Ah -I), (6)

1) S ohledem na z'pis __uspofManýoh hodnot měfeni,
soufadnio a zproatfedkujfofch veliěin jsou obdobn1J;n
. zp'6s0bem zaPány i vektory y, ft, e, e., e•• aěkoliv
spnf.vntSozna&ni by .de mělo být y2',ft2', e2', e.2', e.2'.
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Tab. 1 Počty podmínek pro umístění sítě v souřad. respektující navrhovaný tvar sítě odsunutfm z mapy
systému projektu sítě), seznam navrhovaných záměr s apriornf-

mi odhady chyb měřeni.
Ve variantě ANALÝZA je možné u vázaných sítí

řešit nejen chybové modely a kovarianční matice (8)
až (11), tj. nejen projekci chyb měřených veličin f:*,
ale i chybové modely řešící projekci chyb souřadnic
daných bodů f:4. Označíme-li n1 počet určovaných
souřadnic a na = p jako počet pevných souřadnic,
můžeme zapsat

~= K f:* - K4 f:4 , (13)
(tll.1) (tll.r) (r.1) (tll.II,) (tl,.l)

Nadby·

Typ altě Nutný počet tečný
(volná alt) počet

(vázaná Bit)

Výšková 1 >1

Rovinná 3 - v síti je m:ěřená > 3 (4)
délka

4 - v síti není měře-
ná délka

Prostorová 6 - v sítí je měřená > 6 (7)
délka·)

7 - v sítí není měře-
ná délka

ve kterých P*, resp. P jsou matice vah měřeni, resp.
vah zprostředkujících veličin. Řešení oprav měřeni v
se děje za podmínky vTP*v = min.
Při počtu p pevných souřadnic (jak pro volnou, tak

i pro vázanou síť) je vhodné určovat jen n1= (n - p)
souřadnic.
Matice N -1 se pak určí ze vztahu

N-1 = (Ai P A1r"1. (7)
(tll.tll) (tll.m) (m.m) (m.tll)

Chybový model, tj. projekce skutečných chyb měření
f:* do skutečných chyb výsledků, je podle [6] dán
předpisem pro:
a) vyrovnané souřadnice

~ = N-1ATPD f:* = K f:*, (8)
(tI.1) (tI.r) (r.t)

b) vyrovnané hodnoty měřeni

f:= (ET - P*-lDTP( Es -AN-tATP)D)f:* =L f:*.
(r.t) (r.r) (r.1)

(9)

Znalost chybového modelu (8) a (9) a kovarianční
matice měřených veličin M(.o) umožňuje řešit kova-
riančni matice:
a) vyrovnaných souřadnic

M(x')= KM(.o)KT = mBKP*-lKT, (10)

b) vyrovnaných hodnot měření

MW)= LM(.o)LT = mBLP*-tLT = (11)
= ~LP*-l,

ve kterých moje dána vztahem

mo = VvTP*v/(m - n + p) . (12)

Z kovariančnich matic (10) a (11) je možné určit
střední chyby jednotlivých vyrovnaných souřadnic
a vyrovnaných měřeni.

2.1 Analýza výpočtu

Linearizovaný model geodetické úlohy je možné řešit
až po zaměření sítě. Chybový model geodetické úlohy
je však možné řešit ještě před zaměřením sítě. K jeho
realizaci ve variantě ANALÝZA našeho výpočetního
programu je potřebné určit souřadnice sítě (s přesností

f:= L f:* -L4 f:4'
(r.t) (r.r) (r,l) (r.tI,) (tI,.I)

Rozložíme·li matici A na submatice A = (A1, Aa),
(m.tI) (m.1I1)(m.lIt>

kde submatice A1 odpovídá určovaným bodům a sub-
matice Aa daným bodům, viz [7], je matice K;l dána
předpisem

L4 = P*-tDTP( Es - A1N -lAlP)Aa . (16)

Kovarianční matice vyrovnaných souřadnic a vyrov-
naných měření s ohledem na chybové modely (13)
a (14) jsou dány předpisy

M(x')= <roKP*-lKT + 0'~K4K~ , (17)

Mlt') = <roLP*-l + ~)'L4L~ ,
kde 0'0 je apriorní (základní nebo výběrový) standard
měřených veličin a O'x)' je standard charakterizující
souřadnice daných bodů, tj. nesoulad mezi souřadni-
cemi a skutečnou polohou středů stabilizačnich značek
bodů.
Další podrobnosti, odvozeni a závěry jsou v litera-

tuře [7].

3. Programové zabezpeěenf

Ve stručnosti popsaný výpočetní systém geodetické
úlohy je z pedagogických i provoznich důvodů rozdělen
do čtyř samostatných programů v programovacfm
jazyku FORTRAN DOS/EC uložených na paměťových
médiích počítače EC 1027 výpočetního střediska sta·
vební fakulty ČVUT v Praze. Programy jsou uvedeny
v tabulce 2.

8lt

výllková 1 rovinná prostorová

GPUVYSKA GPUVOL GPUPROGPUMNK

Programy umožňují řešit jak vlastni geodetickou
úlohu (včetně kvalitativního hodnocení výsledků),
tak i apriorní kvalitativní hodnocení ve variantě
ANALÝZA.
Programy (kromě GFUMNK) umožňují řešit danou

síť buď jako volnou, tj. s nutným počtem podmínek
na opravu přibližné konfigurace, a nebo s většfm poč-
tem podmínek jako síť vázanou. Při řešení volné sítě
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Typ podmínky:
Helmertova modifikovaná transformace na všech-
ny body - H

"~ hi = min.
(=1

Helmertova modifikovaná transformace na vy-
brané body - HV

,,'
~ ~ = min. n' < n.

i=l

Pevný referenční bod a směrník - BS
Nutný počet pevných souřadnic (volná síť) - NS
Nadbytečný počet pevných souřadnic (vázaná
síť) - V

Typ

I GPUVYSKAI
Program

podmlnky
GPUVOL I GPUPRO

H I I I
HV k' E (l,k) k'E (2,k) k' E (3,k)

B8 - I -
NS 18 3S,4S 68,7S

V p> 1 p> 3 (4) p> 6 (7)

jsou opravy měření v nezávislé (podmínky na umístění
sítě v souřadnicovém systému vycházejí z lineární
transformace), liší se proto jen výsledné vyrovnané
souřadnice. V jednotlivých programech je možné
volit podmínky na opravu přibližné konfigurace tak,
jak jsou uvedeny v tabulce 3.
Součástí všech programů jsou testy vstupních veli-

čin eliminující hrubé chyby souřadnic nebo měření.
Dále se testuje, je-li nadbytečný počet zprostředkují-
cích veličin, nutný počet podmínek pro umístění sítě
apod.
Vlastní výpočet je doplněn řadou kontrol uváděných

v [1]a poskytuje (podle typu programu) další informa·
ce, jako např.:

- střední chyby vyrovnaných měření a jejich průměr-
né charakteristiky,

- střední chyby vyrovnaných souřadnic včetně
průměrné souřadnicové a polohové střední chyby
a parametrů střední elipsy (v.prostorové síti elip-
soidu) chyb,

- vyrovnané délky a směrníky mezi všemi body sítě
včetně středních chyb těchto délek a směrníků

ProllTam Počet Počet měřeni rbodů k

GPUVY8KA 50 100 převýšení

GPUVOL 50 260 délek a směrů

GPUMNK 31 61 délek a úhlů

GPUPRO 30 260 délek, směrů, zen.
úhlů

a středních chyb souřadnicových rozdílů tix a !J.y
mezi jednotlivými body sítě.

Opravy měření jsou testovány k předem zvolenému
riziku lX. Při překročení testu je naprogramován odhad
chyby měření [7]. Při řešení vázaných sítí je prováděn
odhad chyb souřadnic daných bodů.
V programu GPUVOL je možné také zadat souřad-

nice dvou různých etap (zpravidla základní a poslední)
a určit vektory polohových změn bodů mezi těmito
etapami a etapou počítanou. V současné době je pro-
gram rozšiřován o výpočet tenzoru deformace [9].
Program GPUVOL umožňuje řešit libovolný typ
rovinné sítě včetně polygonových pořadů.
Ve variantě ANALÝZA umožňuje program GPU·

VOL řešit:

- apriorní kvalitativní hodnocení sítě, v níž je za-
měřen i nutný počet měřených veličin,

- odhad velikosti systematické chyby měření k ne-
centrálnímu parametru tS, který je funkcí chyby
1. druhu lX a chyby 2. druhu (J,

- jednoduché kritérium návrhu středních chyb mě-
řených veličin vzhledem k průměrné polohové chy-
bě mp za podmínky minimálního součtu vah mě-

r
ření ~ pr =min. [8].

1 ,
Údaje získané z varianty ANALYZA poskytují

uživateli cenné informace zejména o vlivu tvaru sítě
a výběru měřených prvků na výsledky vyrovnání.
Program GPUMNK. řeší vyrovnání polygonového

pořadu jako speciálního případu rovinné sítě, podle
metody vyrovnání měření s podmínkami. V programu
jsou též řešeny mezní hodnoty úhlového a polohového
uzávěru OU) a Op pro daný tvar polygonového pořadu,
tzn., že pořad nemusí splňovat geometrická kritéria
daná v [10].
Programy jsou sestaveny pro počty měřených ve-

ličin a bodů sítě uvedených v tabulce 4.
S údaji o souřadnicích je uváděn i tzv. charakter

bodů, na jejichž základě program vyhodnotí typ
podmínky na opravu přibližných souřadnic, uvede-
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1000.0200;>403.1953
Z144.14Z8
740.78751~7;>.Ol'>14

SIAIIIOVISKO:5
DELKA NA

707.105Z
1414.209Z
707.10<'7

11.14.21 'Z

;>.58
Z.58
7.582.58

999.'1800;>71.4IH.1
1831.2739Z5~':i.7l'>97
1415.6'169

1.00001.0000
1.0000
1.0000

ME RENI- SI'!E.RY
UHLOVA MlkA 400 GON

STAlltOVISKO:1
S ME R NA

4 389.51636 Z.58 1.0000
5 59.99987 2.58 1.0000Z 1'O.4834Z 2.~H 1.0000
ZPUSOB PRIPOJENI SI1E: VAZANA 511 V MATICI A JE VYNECHANO F SlOUPCU
POCEl BODU ~ Sili: 5
POCET BODU NA NICHZ JSOU MERENY SMERY: ~
POCEl NE7NAMYCH: 2
porET MERENYCH SMERU: 16
POCEl MERENYCH DELEK: 4
POCEl MERENYCH VElICIN: ?O
POCEl ZPROSTREOKUJHICH l1hlU: 11
POtET ZPROSTREDKUJICIO' POZOROVANI: 15
POCET PODMINEK: 8
PorEl PODI"INKOVYCH ROVNIC: O
VYROVNANE DEI.KY

STAI\IOVISKO:5
DElKA NA

ZE SOIlRAD. Z I<OV.OPR.

1 707.117.1 7.5274 7.5274 9.58 ;>.84(,0 0.6267 U.61
2 1414 .Z1f> 5 7.;>543 7 .Z54., 7.;>;> -1'l.7853 0.787"'1 O.SZ
3 707.1243 18"61.60 18.6460 9.58 -29.~175 0.6U7 1.50
4 1414.Z430 79.1\283 Z9 .8Z8 Z 7.;>2 -;>8. 970 0.787"'1 Z.15 37.89

PRU~ERNA STREONI CHY~A VYROVNANYCH DElEK= 8.48(1'11'1)
PRUMERNA HODNOIA MERENE DElKY=1060.fSF3IM)
PRUMERNA HOOI\IOTA VYR0VNA~E DElKY=1U~O.f.741(M)

ných V tab. 3. V programech je tak vlastně prováděna
vždy obdoba řízené regularizace jako v programovém
vybavení počítačů SMEP [2].Směřenýmiveličinami se
zadává charakteristika přesnosti. V programu GPU.
VYSKA může být střední chyba měřeného převýšení
nahrazena délkou pořadu.

Pro ilustraci je uveden příklad výpočtu sítě z obr. 1.
Jedná se o síť o pěti bodech, ve které je určován cen·
trální bod ó. Body I až 4 jsou považovány za pevné.
Jedná se tedy o řešení vázané sítě. Jak je patrné z části
tiskového protokolu na obr. 2 a obr. 3, má určovaný

bod v rovinné síti charakter 3 a body pevné mají cha-
rakter O, (charakter bodu umožňuje rozlišovat pevné
a určované body řešené sítě). Na základě zadaných
středních chyb měření se vypočtou váhy měření podle
známého vztahu

• «fo
Pí = <1;'

Součástí tiskového protokolu je přehled o počtu bodů
v síti, o počtu zaměřených, prostředkujících měření
a typu podmínky na opravu přibližné konfigurace
(viz tab. 3).

Současně s vyrovnanými délkami jsou uváděny
hodnoty středních chyb vyrovnaných délek, dvojí
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STANOVISKU:'
SIHR NA EPS OPRAV A UHLI

********(0.1 MGONZ VYR .SOUR
-12.860928.45704 3R9.~1627 -0.911P 9.30 14.2397 0.6475 0.07

5 59.99A49 -13.7726 10.03 -29.8359 0.5900 1.142 nO.l,il4H9 14.6844 9.30 0.6475 1.17
PRUMERNA STR[ONI CHYBA VYROVNANYCH ~MEfW= 9.45(0.1 MG.ON)
[pvv]= 3189.69
(PVV)= 3189.69 KONTROLA
MO= 15.6640
POCE T NAI>l:JYHCNYCH MEkENI= 13
VSTUPNI MO(HOA)= 2.58
HO:HOA= 6.07
INTERVAL SPOLEHLIVOSlI: 0.61- 1.39

VYRGVNANE SOURADNICE

1000.0200
24D3.29532144.1428740.7875
1572.0707

999.9POO271.48411831.2739
2559.7697
1415.6318

OPRAVA KONf IGURACElHH)
OY DX

0.0000 0.0000
0.0000 0.0000
0.0000 0.0000
0.0000 0.0000
9.2907 4.8575

MP UH.S TOCENI (GON) PLOCHA ElIPSY

1 PEVNY BOD
2 PEVNY BOD3 PEVNY BOD4 PEVNY BOO
'; P.P3 P.11 7.22 9.5P 12.00 60.0
ODHAD MAXIMALNI SlREONI SOURADNICOVE CHYBY=15.2?IMM)
ODHAD HINIMALNI STREONI SOURAONICOVE rhYBY=14.79(HM)
ODHAD PRUMERNE STREONI SOURAONICOVE CHYBY=15.031HM)

PRU~ERNA SOURAONICOVA CHYBA: 8.4P21MM)
PRUMERNA POLOHOVA CHYBA= 11.9961MM)
R= 9.5761HM)
VYROVNANE SMfRNIKY A OflKY

STANOVISKO:l
SMEk NA SP'llRNIK

OE l KA

130.484021581.10,3

M51f,10.1 M(;ON)
MS (MM)

0.000.00
0.000.00
u.ooU.OI)
6.509.58

59.998';>1.
1414.2<71
'89. ')1';1.0
1581.1~48
59.99762707.1127

výpočet oprav v a absolutního členu I. Koeficient r
udává, jak se měřená veličina podílí na nadbytečném
počtu zprostředkujících veličin, koeficient t je test
oprav k předem zvolenému riziku IX (apriomí hodnota
IX = 5 %).

U vyrovnaných směrů je význam jednotlivých koe·
ficientů obdobný. Dvojí výpočet oprav je však.vyčíslen
pro zprostředkující úhel (druhý výpočet oprav v tomto
případě není uveden, protože přesahuje formát A4).
U vyrovnaných délek resp. směrů je také uvedena
průměrná střední chyba. vyrovnaných délek resp.
směrů.
Dále jsou tištěny hodnoty yT p.y včetně kontrolního

výpočtu, počtu nadbytečných zprostředkUjících veli·

MOYlMM>
I'IIHII'IM)

D.OO
0.00

0.00
0.00
8.113
8.11

čin, mo podle vztahu (12) a testu vzájemného poměru
(10 : mo' Je·li tento poměr v intervalu 1 ± 2[J., resp.
větší než 1+ 2[J., [J.= VO,5 : (m - n + p), jSO\lcha·
rakteristiky kovariančnich matic vyrovnaných sou-
řadnic a 'vyrovnaných měřeni počítány ze vztahú (10)
a (11).V případě, že platí (10 : mo < 1- 2[J.,je v ko·
variačních maticích (10) a (11) nahrazena hodnota mD
hodnotou (10'

S hodnotou vyrovnaných souřadnic jsou uvedeny
opravy přibližných souřadnic. Společně s hodnotami
středních chyb vyrovnaných souřadnic mz, my jsou
uvedeny hodnoty stfedni elipsy chyb, tj. mlllB, tnwB,

úhlu stočení 00, polohové chyby mp a obsah elipsy.
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S prumernou chybou vyrovnaných souřadnic m-
a průměrnou polohovouchyboump je uvedena extrém-
ní hodnota polohové chyby vypoětená. z max. vlast.
ního čísla A max. kovarianční matice vyrovnaných
souřadnic KP·-IKT

U vázaných sítí je proveden odhad průměrné sou-
řadnicové chyby pevných bodů. V uvedeném modelo-
vém příkladu byla průměrná. souřadnicová chyba
pevných bodů zvolena 20 mm.
Jako doplňující informace jsou uvedena vlastní čísla

kovarianční matice KP.-IKT, která použijeme při
hodnoceníkvality sítě. Na závěr výpočtu jsou uvedeny
hodnoty délek, směrníků mezi jednotlivými body sítě
včetně středních chyb vyrovnaných délek, směrníků
a souřadnicových rozdílů a relativní chyby vyrovna-
ných délek.

Cílem tohoto článku bylo poskytnout informace o:no-
vých postupech a výpočetních programech které,
umožňují řešit libovolný typ geodetické sítě. Z dosa-
vadních zkušeností je patrné, že vyrovnání sítě je
nutné doplnit správnou interpretací kovariančních
matic vyrovnaných souřadnic a v opakovaných vý.
počtech etapově měřené sítě i správnou interpretací
vektorů polohových změn bodů [5]. Programy GPU-
VOL, GPUMNK se již staly nedílnou součástí výuky
studentů 3. ročníku oboru geodézie a kartografie.
Našly také uplatnění ve výzkumu i v geodetické
praxi, např. při sletlování stability svahu Krušných
hor na lokalitě Jezerka [5], při stanovení apriorních
odhadů polohové sítě pro výstavbu metra v Havaně
na Kubě, jaderné elektrárny v Temelfně a dalších.

Uvedené programy jsou k dispozici na katedře geodé.
zie a pozemkových úprav fakulty stavební ffirUT
v Praze.
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Lektoroval:
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Kompatibilni počitače V resortu
geodézie a kartografie

RNDr. Jl'f Boleslav,
Geod6zle, s. p., Brno

Kompatibilní', osobní počítače dobývají svět a ani
resort geodézie a kartografle není výjimkou.
V roce 1988 byl Výzkumným ústavem geodetickým,
topografickým a kartografickým (VOGTK) pro-
střednictvím Geodézie, n. p., Brno, zakoupen první
kompatibilní osobní počítač a později další. Na zá-
kladě rozhodnUltí předsedy Ceského úřadu geode-
tického a' kartografického (COGK)jsou tyto počí-
tače využívány pro vývoj programového vybavení
v rámci prací na tvorbě Základní mapy velkého mě-
řítka a vedení evidence nemovitostí (EN).

Počátek éry kompatibilních osobních počítačfi spa-
dá do roku 1981, kdy největší světový producent
počítačů. - firma IBM(Internationale Bussines Ma-
chines) - vstoupila na trh mikropočítačů. se svým
IBM PC (Personal Computer, tj. osobní počítač).
V současné době na trhu již zdaleka nerozhodují
jen samotné výkonnostní či kvalitativní parametry
určitého zboží, ale také celá řada dalších otázek,
jako jsou servis, poradenské služby a v neposlední
řadě i tradice, návaznosti a objem výroby. Mohli
jsme být svědky toho, jak se zprvu podceňovaná řa-
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da osobních počítačil IBM PC, postavená na mikro-
procesorech Intel -řady 86 a vybavených operačním
systémem MS DOS .firmy Microsoft, rozšířila :po ce-
lém světě. Po prvním typu z roku 1981 následoval
typ PC/XT v roce 1983, PC/AI v roce 1984 a v roce
1987 potom zcela nová řada PS/2. Dominantní po-
stavení IBM v oblasti mikropočítačil nespočívá při-
tom Jako v případě velkých výpočetních systémil
v tom, že by sama vyráběla nadpoloviční vě~inu
světové produkce. Její podlI na celkové produkci
mikropočltačů se v současné době pohybuje zhruba
kolem 20 %. Podstatné však je, že drtivá většina
ostatních výrobci1 byla donucena vyrábět počltače,
které jsou s výrobky IBM tzv. kompatibllnl. Pod
tímto pojmem se v podstatě rozumí funkční shod-
nost vybavení technického a tím I přenositelnost
vybavení programového. Lze NcI, že IBM-kompati-
bilní osobní počnače se staly nepsaným světovým
prOmyslovým standardem. U osmibitových mlkro-
počUačil v podstatě Jediným standardem byl ope-
rační systém CP/M a následkem toho existovala
obrovská roztříštěnost Jak v oblasti technického,
tak I programového vybavení a z ní plynoucí nákla-
dy na jeho převod. Standard kompatibilních počí-
tačil naproti tomu umožňuje přenos téměř veškeré-
ho programového vybavení i na produk~1 rOzných
výrobcil. Tato kompatibilita samozřejmě není ani
nemOže být stoprocentní, avšak stupeň zde dosaže-
ný Je rozhodně velkým pokrokem.
Z výše uvedených skutečností je zřejmé, že sou-

časná orientace resortu na tento druh výpočetni
technIky Je velmi správná a lze JI jen uvítat.

3. Konltsurace

Sestnáctlbltový osobni mikropočítač, Instalovaný ve
VÚGTK,má následuJícl konfiguraci:
- procesor NEC V20 (ekvivalent Intelu 8088),
- operačni pamě( 640kB,
- 2X pevný disk 20 MB,
- pružný disk 360 kB,
- klávesnice 84 znakO,
-- EGA karta,
- EGA monitor (16 barev, 640X350 bodil),
- tiskárna STARLC10.
Jedná se o ekvivalent IBM PCiXT, vykazující vOčl
orIginálu při Nortonově testu téměř dvojnásobnou
celkovou prilchodnost. Je vybaven operačním systé-
mem MS-DOS3.2.

4. Dali. kompatiblln. mikropoěltaěe y resortu COGK

Nasazením prvnlho kompatibilního počítače samo-
zřeJmě celá věc neskončila a Již v září byly ve
VÚGTKInstalovány další čtyři. v' tomto případě se
Jedná o počltače KS/X, dodávané Kancelářskými
stroji, k. Ú. o. Jejich konfigurace Je podobná, Jako
v případě předchozím, pouze místo barevného EGA
monitoru JSou vybaveny monochromatickým typu
HERCULES a Jen Jedním pevným diskem. Z těchto
počltačů ústav zapiljčil po Jednom podnlkOm Geo-
dézie Brno a České BuděJovlce pro přípravu pro-
gramového vybavení v rámci kooperace těchto pod-

nlkíi na řešení výsledkO výzkumu a pro ověřování
Jeho výsledkd. Kromě těchto čtyř systémil byly
ještě pořízeny z podnikových prostředkil po Jednom
počltačl do podnIku Geodézle Opava a Geodézle
Brno.

5. Oblasti vyultU kompattbllDlch osobDlch poěltai!6

Jak Již bylo řečeno v [2], lze kompatibilní počltače
nasadit v podstatě ve všech oblastech lidské čin-
nosti. Proto se I v resortu CÚGKpředpokládá širo-
ké spektrum aplikací, sahající od oblasti vedení pí-
semného operátu EN na střediscích geodézie přes
problematiku mapování a inženýrské geodézle až
po oblast řízení podniku i hospodářských středi-
sek. Je pouze třeba vždy zvolit vhodný typ, konfi-
guraci a počet a organizačně celou věc dokonale
zabezpečit, mimo jiné například včetně získání
resp. tvorby vhodného programového vybavenI. Na
rozdlI od vě~iny Jiných resortil lze přitom pravdě-
podobně očekávat, že významnou roli sehrají i pře-
nosné a přenositelné kompatibilní mikropočltače,
které umožní automatizaci činnosti i na úrovni nej-
menších organizačních Jednotek (tj. měřlckých
oddllO a čet) přímo v terénu.

Do dnešního dne bylo v dané oblasti kromě získání
výše popsané techniky dosaženo těchto výsledkil:
a ) byla vypracována a schválena základní koncep-

ce nasazení této techniky v resortu CÚGK,
b) byl stanoven gestor pro oblast šestnáctibitových

počltač11 v resortu - VÚGTKa gestor za základ-
ní programové vybavení - Geodézie, s. p., Brno,

c) byla rozdělena gesční činnost za Jednotlivé apli-
kační oblasti, a to následujícím zpilsobem:
- evIdence nemovitostí: Geodézle, s. p., Ceské

BuděJovice,
- mapování: Geodézie, s. p., Opava,
- Interaktivni grafika: GKP, Geodézie, s. p.,

Praha,
d) gestor za základni programové vybaveni vypra-

coval návrh metodiky tvorby, údržby a distribu-
ce programového vybavení,

e) v součinnosti gestora šestnáctibitových počíta-
čil (VÚGTK) a gestora za Jejich základní pro-
gramové vybaveni (Geodézle, s. p., Brno) bylo
provedeno týdenní školení zainteresovaných
programátorů resortu, na němž byli seznámeni
s touto teechnikou pracovníci, kteří za její za-
vádění budou zodpovídat u jednotlivých podnikO
resortu.

Mezi problematikou AlP (automatizace inženýr-
ských prací) a kompatibilních osobních mlkropo-
čltač11 existuje velmi úzký vztah. V podstatě lze
říci, že aútomatizace inženýrských prací Je u nás
I v celosvětovém měřltku v současné době založe-
na převážně na kompatibilních osobních mikropo-
čltačích, -které jsou pouze pro tuto aplikační oblast
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ve srovnání s průměrem vybaveny jednak bohatší-
mi periferiemi pro gra.fiku(plotry, tablety, monito-
ry s vyšši rozlišovací schopnosti, scanery apod.),
jednak výkonnějš'ími základnimi jednotkami (rych-
lejšími procesory, matematickými koprocesory, vět-
ší operační pamětí). Vztah mezi kompatibUnimi
mikropočítači a AlP lze tedy schematicky znázor-
nit (obr. 1).

Z něho je zřejmé, že oblast AlP představuje pou-
ze určitou část aplikačního spektra kompatibilních
osobních počítačů; na druhé straně i problematika
AlP je založena (pouze však z menší části) na ji-
ném technickém vybavení, než jsou kompatibilní
počitače. Z těchto dťivodů je velmi vhodná a vysoce
žádoucí koordinace prací v obou výšeuvedených
oblastech, která je v resortu CÚGKprováděna.

V nejbližší budoucnosti je třeba podle názoru auto-
ra hlavní tísllí napřU těmito směry:
a) vybavit dostatečnými počty této techniky pro-

gramátory resortu,
b) seznámit je a zaškolit pro tuto techniku,
c) vytipovat, ziskat a instalovat na všech resort-

ních systémech jednotné základni programové
vybaveni,

d j souběžně s tvorbou aplikačniho programového
vybaveni vyškolit uživatele pro práci s touto
technikou,

e) instalovat ji na výrobnich stfediscich resp. lltva-
rech podnikového ředitelství za tíčelem ověřo-
vacího a později rutinního provozu,

f) vyřešit na analytické, programové i organizační
úrovni převod stávajícího převážně centralizo-
vaného způsobu zpracování informaci na decen-
tralizovaný (distribuovai1yl. Tento požadavek
v sobě mimo jiné zahrnuje vytvoření vhodných
propojení mezi stávající (EC 1045, SM 4/20,
8-bitové mikropočítače) a novou technikou, tj.
kompatibllnimi mikropočitač1.

Pro co nejrychlejši uskutečnění těchto cíhl je za-
poti'ebí aktivovat všechny dostupné kapacity a mož-
nosti resortu, poněvadž pouze timto zpťisobem je
možné udržet krok se světovým vývojem v dané ob-
lasti.

Tomuto cíli by měly rovněž napomoci i mnohé
odborné akce v CSSRi v zahraniči se zaměřením na
využití kompatibilních osobnich počítačl1v geodézH
a kartograf11, například připravovaná konference
o šestnáctibitových osobních počítačích v rámci
Geodetických oborových dnfJ 1989.
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z GEODETICKEJ A KARTOGRAFICKEJ PRAXE

Urěenie základných charakteristik
presnosti elektronických diafkometrov

In" Ernest Bufko, CSc.,
Katedra leod.tlc~ch záklaclov

SvF SViT, Bratislava

Fre geodéziu je podstatný vývoj stále citlivejších
prístrojov a zariadení. Na druhej strane na získanie
množiny numerických údajov je dOležitá špecifiká.cia,
resp. definicia jednotlivých mier a veličin v zá.ujme
zachovania jednotnosti, správnosti a reprodukovatel.
nosti merania. Súčasná. definicia jednotky dÍžky, od-
vodená z rýchlosti škenia Ba svetla vo vá.kuu, dáva
vo:rnú cestu rozvoj u metrologických laserov a pri
meraní velkých dÍžok umožňuje zodp'ovedajúci vstup
elektroniky a jej met6d do merania dížok.
Takmer pre věetky úlohy geodetickej praxe spojené

s meraním dÍžok sú k dispozícii dostatočne presné
elektronické dialkomery, ktoré vo svojom vývoji do-
speli do tvaru malých pristrojov s jednoduchou obslu·
hou. Zvýšil Ba ich dosah i presnost a dosiahol vysoký
stupeň automatizá.cie procesu merama.
Pri stúpajúcich nárokoch na presnost aj napriek

velkému pokroku techniky vieme, a skÚBenostito do-
kazujú, že rozlišovacia schopnost pristroja nie je jeho
presnostou, že hodnoty reálného meradIa, resp. elek-
tromagnetickej vlny Ba časom a podmienkami menia
a že presnost prístroja udávaná výrobcom nie je repre·
zentativnou charakteristikou presnosti konkrétneho
pristroja, pre každý prístroj je potrebne ju určit.
Určitá nevýhoda elektronických meracích systémov je
v tom, že starnutie mechanických a elektronických
častí nie je ani rovnomemé v čase ani rovnaké. Z hla·
diska racionalizá.cie a objektivizácie výsledkov bude
potrebné vyžadovat intenzívnejšie skúšky a overove,.
nie pristrojov.
V článku Ba budeme zaoberat využitím testovacej

zá.kladnice na určenie súčtovej a násobnej konštanty
elektronických diaJkomerov. Táto metodika testovanía
Ba ukázala pre geodetickú prax velmi výhodná. :Po.
tvrdila Ba skúsenost, že geodeta najviac zaujimajú
výsledky dosia.hnuté v teréne.

2. Testovanie elekironlekteh dlaIkomerov

Spol'a.h1ivéurčenie meranej .y elektronickýmj dia1·
komermi je podmienené poznaním ich parametrov -
mierky diaJkomeru, súčtovej konětanty a cyklickej
chyby. Určenie cyklickej chyby f"zovacieho článku
prichádza. do úvahy pri starších typoch elektronických
diaJkomerov s mechanickými fá.zovacími Článkami.
Zistuje BaspravidIa v laboratórnych podmienkach ([1],
[3]). Výsledky experimentálnych meraní ukázali, že
pri diaJkomeroch vyrába.ných v posledných 3-4 ro-
koch je jej vpIyv na výsledok merania zanedbatelný.
Súětová konětanta sústavy di&rkomer - odrá.ž&ěje
spra.vidIa rovná nule (je uvedená v návode na obslu.
hu).
Jej overenie, pripadne určenie jej hodnoty, a.k po.

užijeme iný odrá.ž&6než originál dodávaný výrobcom,

možno vykonat niektorým z postupov uvedených
v [3], [4]. V)astná chyba mierky dialkomeru Baurčuje
priamym meraním modulačnej frekvencie, čim do-
staneme opravu mierky k nominálnej frekvencii fo.
Na rýchle určenie parametrov elektronických dialko-

merov Ba v súčasnosti využivajú dÍžkové testovacie
zá.kladnice v teréne, ktorých parametre sú určené rá.-
dovo presnejšie než je presnost testovaných elektro-
nických dialkomerov. Predpokladá. Bapritom kvalitne
vybudovaná základnica s možnostou závislej centrácie
prístroja a ciela, s dostatočnou výškou zámery nad
terénom. Výsledkom testovania na takýchto základní-
ciach je určená súčtová konětanta sústavy dialko.
mer - odrá.žač a mierka dialkomera.
V dalšom popišeme testovaciu základnicu v Hlo-

hovci, skÚBenosti a výsledky z jej lO-ročného využi-
vania.

Základníca bola vybudovaná v rámci dlhodobého
sledovania lokality Hlohovec - Sered geodetickými
met6dami. Fozostáva zo siedmich pilierov Zl až Z,.
Ich približné vzdialenosti vidie~ z tabulky 1. SpOsob
stabilizácie, smerové a výškové pomery a. geologická
charakteristika územia boli publikované v [5].

Om
120m
240m
480 m
960m

1780 m
2550 m

D1Jky medsi bodmi základn10e

I. mera.n1e II.meran1ee III. meran1e
v roku 1979 v roku 1985 v roku 1988

1-2 119,9621 m 119,9637 m 119,9643 Ď1
1-3 239,9422 239,9453 239,9464
1-4 480,0001 480,0008 479,9943
1-6 969,9266 959,9276 969,9263
2-3 119,9801 119,9815 119,9821
2-4 360,0380 360,0371 360,0299
2-6 839,9645 839,9639 839,9819
3-4 240,0679 240,0666 240,0478
3--li 719,9844 719,9824 719,9798
4-6 479,9266 479,9268 479,9320

1-6 1780,7477 1780,7471
1-7 2649,9234 2649,9221

m. 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm
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DÍžky základnice boli určené v roku 1979 diaIko-
merom Kem Mekometer ME 3000, meramm dÍžok
vo všetkých kombináciach medzi piliermi Zl -7-Z6
a vyrovnaním podmienkových meram met6dou naj.
menších štvorcov s jednotkovou strednou chybou
mo = 0,2 mm (I. meranie). Fretože každé stavebné
dielo, teda aj piliere základnice podliehajú zmenám,
bolo v roku 1985 vykonané II. meranie dvoma prí.
stroj mi ME 3000, pri súČ&snompremeraní frekvencií
a rovnakým spOsobom vypočítané nové parametre
základnice medzi piliermi Zl -7-Z6. Okrem toho boli
určené vzdialenosti pilierov Zl-Z. a ZI-Z7' čo umož-
ňuje porovnať testované diaIkomery v rozsahu 2,5 km.
Výsledky testovania roznych typov diaIkomerov
v roku 1987 signalizovali zmenu polohy piliera Z~.
Preto bolo na jar v roku 1988 vykonané nové meranie
na základnici prístrojom DI 2000 firmy Wild (presnosť
udávaná vtrobcom 1 mm + 1 ppm, 1 ppm = 1 mmf
/km), ktorého cielom bolo určiť nové parametre zá-
kladnice. Postup merania a vyrovnania bol taký istý .
ako v predchádzajúcich rokoch. .
Vyrovnané hodnoty dÍžok Zl -7-Z6 z jednotlivých

meraní a jednotkové stredné chyby sú v tabulke 2.
V súčasnosti sa používajú údaje z posledného merania
(v roku 1988).

Zmeny v polohe pilierov Zl -7-Z6 vzhladom k Zl sú
graficky znázomené na obr. 1. Za východiskové hod·
noty sme považovali údaje z roku 1979. Z grafu vidieť
priebeh zmien vzhladom k prvém!! meraniu, ako aj
medzi opakovanými meraniami. Hodnoty ~ boli
vypočítané ako rozdiely II. meranie minus I. meranie,
reIp. III. meranie minus I. meranie. Na obr. 2 sú
graficky znázomené zmeny pilierov Zl -7-Z7 vzhJadom
k Zl z II. a m. merania. Výsledky opakovaných
meraní ukazujú na malé zmeny v polohe pilierov
(približne 1 mm). ViiČŠiazmena piliera Z~ je zrejme
d6s1edkom jednorazového zatopenia. jeho blízkeho
okolia na jar 1987, kedy bolo treba vykonať spevnenie
platne, slúžiacej na postavenie meraČ&.

4. Meranie na základnici a spracovanie výsledkov

Testovanie vlastného diaIkomera na základnici v IDo-
hovci pozostáva. z merania dÍžok medzi piliermi
Zl -7-Z6 vo všetkých kombináciách. Merané dÍžky,
opravené o fyzikálne redukcie, sa vyhodnotia vyrov·
namm podla podmienkových meram. Touto met6dou
sa zistí súčtová konštanta, mierkový faktor a ich cha·
rakteristiky presnosti. Dalším kritériom hodnotenia
sú opravy meraných dÍžok po vyrovnaní.
Ukážka výsledku testovania je v tabulke 3. Na obr. 3

je grafické znázomenie opráv (má byť minus je) v zá·
vislosti od meranej d1iky. Plná čiara znázorňuje
mierkový faktor a posun na začiatku vertikálnej osi
je hodnota súčtovej konštanty.
Od vybudovanía základnice až doteraz je evidova·

ných cca 250 testovaní roznych typov elektronických
diaIkomerov. Z výsledkov vyplýva, že viiČŠina pn-
stroj ov vykazuje systematické chyby, ktoré by pri
pnsnejších požiadavkách na meranie mohli nepriazni-
vo ovplyvniť výsledky. Vypočítané charakteristiky
presnosti potvrdzujú trend zvyšovania presnosti elek-
tronických diaIkomerov v poslednom desaťročí, čo
vidieť aj z tabulky 4.

1985 ~6 D(km]

_1988- - - _...o-- - - - -- __

0.5 km
I
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Treba však mať na pamii.ti, že výsledky meraní vy.
konaných na zá.k1adnici necharakterizujú len vlast-
nú presnosť prístrojov ako takých, ale zahrňujú aj
vplyv procesu merania, pomocných zariadení (tlako-
mery, teplomery) a v neposlednom rade aj skúsenosť
merača. Pravidelné testovanie v, cykle jar - jeseň
nám dá.va prehIad o vÝVoji príslušného diaIkomemého
systému.

Na základe doterajšieho sledovania parametrov základ-
nice možno povedať, že základnica je vybudovaná
kvalitne. Určenie jej dÍžok so strednou chybou 0,2 mm
je rMovo presnejšie, ako presnosť elektronických

Tah. 8

TESTOVANIE DIALKOMERU NA ZAKLADNICI Hlohovec

Dátum, .n"~~j?!lJL__Meral, Hy..drQ.5t;IY-~.JIl>Q'kQ'!Q. _

Prístroj' .P.,~cJ.m.iDLl..___ v. Č. :~.oJj o _

daná meraná
oprava

vyroi5nanáDržka z Ad=D-DD d wrovnania
lij m m +mm m +m m-
1-2 119,96"'3 119,9654 1,6 ,9634 0,9

1-3 239,946'" 239,9"'40 0,7 ,94"'3 2,1

1-4 479,99"'3 "'79.9909 0,4 ,9901 .••.2

1-5 959,9263 959.9159 1.3 .,9168 9.5

2-3 119,9821 119,9815 0,2 ,9809 1,2

2-'" 360,0299 360.0276 O,'" ,0268 3,1

2-5 839,9619 839,95"'9 1,0 ,9535 8,4

3-4 240.0"'78 240,0'1"'2 2,0 ,0"'58 2,0

3-5 719,9798 719,97"'4 1,'" ,9726 7,2

4-5 "'79,9320 '179,9261 1,1 ,92b8 5,2
C=-O,4mm :1:15mo· I mm

Q= k·S+q

Qmm = 10,3'Skm-03;'""o=:!:0,3mm

mq= mQ• 0,6 = ± 02
mk=O

t IIIl IIIl
,Q,<:l ,Q

IIIl '<III~
!l.:. !l

1 ,tool O

i~,tool

()

.g l! !-š•• j~a o
2 ~ o

2,!04
"li:

o ., f"l20
~ .:; ~~,tool ...

~ ,!04 --
l=l ~ [mm] [mm] [mm]

Eldi 1 1980 O = -7,28km + 0,5 3,1 3,8
Eldi 3 1981 O = +8,88 - 2,2 2,9 4,3
AGA 12 1983 O = +9,68 - 2,1 2,6 3,2
DI 3000 1988 O = -1,68 + 0,7 0,6 1,6
DI5 1988 O = -0,88 + 0,6 0,6 1,2
AGA
440 1988 O = -1,98 - 0,6 0,4 1,9
RED-
MINI 1988 O = +0,98 - 0,7 0,6 0,9

diaIkomerov bežne používaných v geodetickej praxi.
Korekcie z vybočenia a z prevýšenia bodov zá.k1adnice
sú zanedbatemé, čo má. praktický význam v tom, že
priamo merané hodnoty sú okamžite porovnatemé
s hodnotami základnice.

Priebežné sledovanie vývoja parametrov zá.kladnice
v IDohovci a ich aktualizá.cia dá.va dobrý predpoklad,
aby táto základnica slúžila aj naďalej ako geodetický
d1žkový etalón na testovanie elektronických diaIko-

1989/145



Geodetlckf a Iau1oll'aflckf obzor
146 rtM!nlk 35/77, 1989, i!lslo I

merov. Centračné skrutky pilierov majú centrický
závit pre prístroje typu Zeiss, prechodové podložky
typu Zeiss - Wild a Zeiss - Kem, umožňujú v§a.k
vykonávať testovanie elektronických diaIkomerov
r6znych výrobcov systémom závislej centrácie. mavy
pilierov sú chránené uzamyk8.telnými kovovými
poklopmi.

Základnicu udržiava a po meračskej stránke za·
bezpečuje Katedra geodetických základov Stavebnej
fakulty Slovenskej vysokej školy technickej v Brati-
slave. Výsledky sú evidované v Geodézii, n. p., Bra-
tislava, pracovisko - Hlohovec, Gottwaldovo nám.
č. 4, kde sú zároveň k dispozícii ldúče od krytov pi-
lierov, prechodové podložky a predtlačené formuláre
s aktuálnymi rarametrami základnice. Vyhodnotenie
merania si mozu vykonať sami používatelia, aleho ich
poslať na spracovanie na uvedenú katedru.

LITERAT'úRA:

[1] LEITMANN, E.: Určenie cyklickej chyby a adiěnej
koněta.nty Mekometra ME 3000. Geodetický a kar·
tografický obzor, 32/74, 1986, ě. 9, s. 229---232.

[2] HAUF, M.: Geodézia II. Praha, ES ŮVUT 1984.
s. 151. .

[3] HAUF, M.: Elektronické měření délek II. Praba,
ŮVUT 1980. s. 164.

[4] PRIAM, Š.• PECÁR, J.: Optimalization of Deter·
mining the Additional Consta.nt of Electronic Dis·
tance Meter. Studia geoph. et geod., 1985,ě. 2, s. 127
al 138.

[5] ABELOVIŮ,J .• JURDA, K.: Testovacia základnica
pre elektronické diafkomery. Geodetický a karto·
grafický obzor, 26/68, 1980, ě. 9, s. 243-247.
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Lektoroval:
Inl.ltefan Prlam, CSC.,

v(íGK, Bratislava

Nový nivelačni pfistroj na
československém trhu

ln•• Vidav land&,
Výzkumný ústav .eodetlcký,
topolraflcký a kart0lraflcký

V posledních letech byl na československém trhu
značný nedostatek nivelačních přístrojů zvHíště pro
technickou nivelaci, které používají nejen geodeti,
ale též stavební mistři na stavbách, zemědělské or-
ganizace, průmysl a mnoho dalších odvětvi. Nedo-
statek nastal nemožnosti zajistit požadovaný počet
nivelačních přístrojů tohoto typu od monopolního
výrobce firmy Carl Zeiss Jena (NDR). Jednalo se
o typy Ni 025, Ni 050 a nověji o typy Ni020A, Ni 021A
a Ni 040A.

Jelikož požadavky v dodávkách nebyly v minu-
lých letech plně pokryty, rozhodla se PZO Merku-
ria ve spolupráci s n. p. Technomat sondovat další
možnosti dovozu nivelačních přístrojů z jiných so-
cialistických zemi. Proto byly v roce 1986 zkoušeny
na podkladě žiidosti výše zmíněných organízací ve
VÚGTK :ldiby nivelační přístroje ze SSSR typu N-3
a N-3K. Oba přístroje byly doporučeny k nákupu,
ale Výrobce zastavil jejich produkci z důvodu výro-
by nového typu.

Tento nový typ N3KLU1 byl předán na odzkoušení
do VÚGTK v květnu 1988 na 10 dní s tím, že pře-
dání se zúčastnili ze strany SSSR hlavní konstruk-
tér typu a ředitel organizace a zástupci zahranič-
ního obchodu SSSR (Sojuzzagranpribor). V průbě-
hu těchto 10 dní provedl VÚGTK ověření některých
parametrů přístroje, neboť SSSR předložil zápis
o provedení státních zkoušek v SSSR.

2.1 O b e c n Ý pop i s

Jedná se o malý kompaktní kompenzátorový nive-
lační přístroj, který je doplněn skleněným limbem.
Přístroj je dodáván v transportním pouzdře z červe-
né nárazu odolné umělé hmoty. Pro testování byl
dodán pouze základnl komplet v sestavě:

- nivelační přístroj v pouzdře,
- stativ,
- 2 ks 3m lati s centimetrovým dělením.
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Název přístroje je uveden s ohledem na požadavky
technických norem SSSR (GOST) a značí:

N-3 Nivelační přístroj, typ 3
K Kompenzátor
L Limbus
U Klimatické pásmo
1 Rozsah vnějších teplot

Pro potřeby ČSSR bude používáno označení N-3KL.
Nivelační oboustranné latě mají stupnice pouze

v černé barvě (nejsou rozliseny jednotlivé metry).
Stupnice jsou proti sobě posunuty o hodnotu 1,4 m.

S ohledem na krátkost časového období, ve kterém
mohlo být prováděno ověřování technických para-
metrů přístroje, byly provedeny pouze namátkové
zkoušky, které s malými odchylkami potvrdily údaje
uváděné v předaných materiálech. Proto byly ově-
řené parametry převzaty do srovnávací tabulky č. 1.

Jelikož byl ověřován pouze jeden přístroj a to jen
jeho náhodně vybrané parametry, bylo nutno počí-
tat s určitým procentem rizikového rozhodnutí.

Zkoušený přístroj je určen pro technickou nivela-
ci (a pro využití ve stavebnictví a strojírenství).
V ČSSR se počítá s případným nasazením hlavně
v oblasti stavebnictví a strojírenství. Pro tuto oblast
jsou rozhodující z tab. 1 parametry č. 2, 3, 4, 5, 6,
9, 10, 15, 16.

2.3 Por o v n á n í pří str o j ů

Z používaných typů přístrojů pro technickou nive-
laci (přesnost 1,0 až 4,0 mm. 1 km-1), které jsou
na evropském trhu (přístroje japonských firem ne-
jsou uvažovány), je možno uvedený přístroj srovná-
vat s přístroji WILD NA28 (sloupec 2), Zeiss Ni 020A
(sloupec 5), Opton Ni 2 (sloupec 7) a Kern GK 1 A
(sloupec 8).

Z tabulky č. 1. vyplývá, že sovětský přistroj N-3KL
má při srovnání s přístrojem Wild Na 28 a Zeiss
Ni 020A menší zvětšení dalekohledu, menší zorné
pole, mnohem delší nejkratší zaostřitelnou vzdále-
nost bez použití přídavné optiky i větší hmotnost
samotného přístroje. Naopak výhodou je zvýšená
přesnost kompenzátoru a menší hmotnost pouzdra
přístroje.

Obdobně je možno srovnat daný přístroj s dalšími
uvedenými přístroji. Pořadí výhodnosti pro daný
parametr je uvedeno číslem v kroužku v tabulce
č.l.

S ohledem na srovnání technických parametrii
uváděných výrobními závody, je možno kvalitu pří-
stroje N-3KL hodnotit ve srovnání s přístrojem
WILD NA28 a Zeiss Ni 020A kladně. Uvážíme-li dále,
že k danému přístroji se nevyrábí kromě planpara-
lelní desky s mikrometrem a přídavné čočk"y na
zkrácení nejkratší záměry žádné další zařízeni (viz
dále), které je u ostatních výrobců běžné (laserový
okulár, krátké latě délky 0,5 m a 1 m, pentagonální
hranol, konzola pro měření ve strojírenství atd.)
a s ohledem na skutečnost, která byla zjištěna při
demontáži přístroje a to, že optika je pouze lepená
do základního nosiče, kde není mechanicky justo-
vána, což je značná nevýhoda z hlediska těžkých
provozních podmínek, do nichž se dané přístroje
nasazují a dále s ohledem na životnost přístroje
6 let (na základě ústní informace zástupcii výrob-
ce), je kompletní užitná hodnota cca 70 % při srov-
nání s přístrojem WILD NA28 a přibliZně stejná
s přístrojem Zeiss Ni 020A.

2.4 D o por U č e n í výr o b c i

Pracovníci VÚGTK se Zástupci SSSR dohodli pro pří-
padný dovoz těchto přístrojů provést některé úpra-
vy pro geodetickou praxi v ČSSR.

Dále byly výrobci doporučeny úpravy, které by
se měly realizovat u nových typů. Jedná se zejména
o přístupnost některých prvků [pro justáž) a vhod-
nost umístění libely pro obsluhu.

3. Současný stav

Výrobce za reagoval na poptávkové řízení PZO Mer-
kuria a n. p. Technomat dodávkou cca 100 ks pří-
strojl1 koncem roku 1988 upravených již podle po-
žadavků československé strany.

Dále byly uzavřeny l\Ohody o dodávkách cca po
1500 ks v roce 1989 a 1990.

Kromě již prověřovaného vybavení jsou nabízeny
tyto doplňky:

,
- okulárová předsádka NL-0,7,
- okulárová předsádka NL-0,58,
- okulárová předsádka NL-l,
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- l1bela UKP-20',
- přldavnt optický mikrometr.
Okulárové předsádky umožňuji zkrátit mlnlmálnl

zaostrovaci vzdálenost na 1,0; 0,7 a 0,58m. Optický
mikrometr umožňuje zvýšit přesnost měřeni při
použiti nivelačnlch invBrových latI.
Technické parametry dodávaných přlstrojfl podle

prflvodnl dokumentace udávané výrobcem:
Středni kllometrová chyba -
- při délce záměry 100 m (GOST) - 2 mm,
- .pi'i délce záměry 50m - 1,5mm.

Zvětšeni dalekohledu 30X •
Minimálnl zaostřovací vzdálenost bez doplňkových
zařízeni 2 m.
Rozsah kompenzátoru ± 20'.
Pi'esnost kompenzátoru ±·0,5".
Doba útlumu kompenzátoru mBX.2 sec.
Děleni skleněného kruhu 1°/1gon.
Přesnost odečltání ± 2'/0,02gon.
Násobná konstanta nitkového dálkoměru
100 ±1 %.
Adičnlkonstanta nitkového dálkoměru 80mm. (Od-
chylka od pflvodní hodnoty.)
Rozsah pracovních teplot -40 ~e až +50oe.
Hmotnost přístroje 2,5kg.
Hmotnost kufříku 1,0kg.
Rozměry pi'i'istroje 212X 210X 130mm.

Celkově je možno vstup nového nivelačního přlstro-
je na trh CSSRuvltat, nebot aspoň zčásti fešl ne-
.dostatek přlstrojfl pro technickou nivelacl.Rovněž
tak i akceptováni požadavkti naši dovoznl společ-
nosti od výrobce a zajištěni servisu v CSSRje do-
kladem zájmu sovětských výrobních a vfvoznfch
organizaci k poskytnutí služeb a pokryti našich po-
žadavkfl na dovoz. Současně s přlpravou dohody
o dovozu byla zajišťována servisní organizace, kte-
rou se pro celou CSSRstala Druopta Praha. Tato
organizace se aktivně účastnlla všech jednáni s vý-
robcem a formulovala požadavky servisu jak z hle-
diska případných záručních oprav tak z hlediska
běžného servisu. Výrobní organizace přisUblla ma-
ximálnl pružnost při zajišťování nestandard nich ná-
hradních dflfl, které nebudou běžně na skladě. Lze
si jen přát, aby dovážený nivelačnl přistroj N-3KL
byl dobrým nástupcem a partnerem u nás používa-
ných pi'ístrojfl. .

Do redakce došlo: 20. 2. 1989

Lektoroval:
Doc. In,. Jll'i Strelbl, CSc.,

katedra ,eodézle a pozemkovjch úprav
F5v ČVUT v Praze

Celoslovenský aktiv vybraných
vynálezcov, zleplovaterov
a ělenov KRB

9. novembra 1988 usporladal Slovenský výbor Odborové-
ho zvl1zu (SVOZ)I pracovnikov štátnych orgánov, peňaž-
nictva a zahranlčného obchodu na základe plánu práce
orgánov SVOZ na rok 1988, ako aj záverov XI. všeodboro-
vého zjazdu ROH, celoslovenský aktiv vybraných vynález-
cov, zlepšovatelov a členov komplexných raclonallzač-
ných brIgád (KRB).
Aktivu sa zúčastnilo 83 vybraných vynálezcov, zlepšova-

telov, členov KRB a zástupcovla partnerských rezort ov
zabezpečujúcl oblast technického rozvoja, vynálezcovstva
a zlepšovatelstva (VaZ), z toho 13 z rezortu Slovenského
úradu geodézle a kartografie (SOGK).
Aktiv vledol predseda ekonomlckej komisle SVOZ

Ing. Milan L u káč I k. Hlavný referát prednlesol tajom-
nik SVOZ Milan I s k r a, prom.· právnlk. V referáte sa
zaoberal hodnotením plnenla úloh spoločného dokumen-
tu partnerských rezort ov a SVOZ, ktorý bol schválený
v Predsednictve SVOZ dňa 16. 12. 1987. Zdoraznil, že
tento dokument je základom ďalšleho rozvoja VaZ a hnu-
tla KRB v podmlenkach SVOZ. Konštatoval, že v roku
1987 bolo v partnerských rezortoch podanýcH. 450 pri-
hlášok zlepšovacich návrhov (ZN) a 259 ZN sa realizo-
valo so spoločenským princsom 2 888 tisíc Kčs, prlčom
sa autorom vyplatili odmeny vo výške 240 tisíc Kčs. Za to
Isté obdoble bolo vyhlásených 110 tematických úloh,
z čoho sa 67 vyrlešilo. Poukázal na pozltivliy príklad pri-

stupu SÚGK prl plnenl úloh spoločného dokumentu. Oa-
lej poukázal aj na nedostatky, ktoré nezodpovedajú cle-
lom a zámerom prestavby hospodárskeho mechanlzmu.
K dobrému prlebehu i8ktivu prlspelo aj 14 prednese-

n~ch dlskusných prispevkov, z čoho 5 prednlesll zástup-
covla rezortu SOGK. Dlskutujúci sl vymenlll poznatky
a skúsenostl z organlzovanla VaZ a hnutla KRB.
VelmI pozltivne bola hodnotená výstavka, ktorú na

aktuálnu tému lnštaloval Geodetický ústav, n. p., Bra-
tislava.
Aktiv bol skončený prevolanim tičastnlkov, aby sa

v duchu všeodborovej konferencle ROH kriticky a ná-
ročnejšle hodnotlll Výsledky v rozvoji iniciativy pracu-
j\1clch, s dorazom na jednotllvé formy tvorlvej iniciativy,
s clelom doslahnuf výraznejši pokrok v rozvoji VaZ a
v hnuti KRB v obdobi 8. pl1troCnlce. Na doslahnutle tohoto
clela je potrebné na tirovnl odborovfch orgánov a orga-
nlzácU:
- účinnejšle ako doteraz motivovat členov ROH k za-

pojenlu sa do VaZ a KRB,
- prehlbovat spoluprácu s pobočkami CSVTS a za SZM,
- podlelat sa vfraznejšle na spoločenskej kontrole VaZ,
- zapracovat do kolektlvnych zmlúv konkrétne úlohy

VaZ,
- doslednejšle využlvat finančné prostrledky ziskané

z prispevkov odmlen zlepšovatelov na rozvoj VaZ,
- presadzovat odmeňovanle najlepšich zlepšovatelov

a členov KRB odborárskyml, rezortnýml a štátnymi
vyznamenanlamL
Očakáva sa, že spoločným úsilím vedúclch hospodár-

skych pracovnikov a funkcionárov ROH v odborových
orgánoch a ďalšim rozvojom tvorlvej Iniciativy všetkých
pracujúclch sa podari 'líspešne presadit stratégiu zrých-
lenla soclálno-ekonomlckého rozvoja.v procese komplex-
nej spoločenskej prestavby.

Ing. Helena Zaarovd,
Slovenský úrad geodézie a kartografie
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Mapy pro hospodAlskou výstavbu

MAPA KRAJŮ CSSR - V~CHODOCESK~ KRAJ - v mě-
řltku 1 : 200 000 vydal CŮGK, 11. obnovené vyd. v. r. 1988,
náklad 8000 výt., F 76 X 89 cm, po složení 21 X 29 cm,
cena 12,- Kčs, distribuce: odbytová střediska map pro
hospodM'skou výstavbu s. :p. Geodézle v Pardublcích a
v Praze. :

Tituly pro velejuost

(distribuci zajlšfuje Knižní velkoobchod, n. p., Praha pře-
devšlm prostřednictvím n. p. Kniha)

,
PAVLOVSK:E:VRCHY - soubor turistických map č. 39
v měř. 1: 100 ODD,3. vyd. v r. 1988, náklad 25 000 výt.
(celkem 95000 výt. od 1. vyd.), F 52,5 X 22 cm, po slo-
ženl 10,5 X 22 cm, cena 3,- Kčs.

Rozsah: od Drnholce a Vlasatic na západě po Velké Bl-
lovice na východě, od Kobyl( na severu po Valtice na
jihu, vod. nádrže Nové Mlýny I, II, III, chráněná kra-
jinná oblast Pálava a sldia Hustopeče, Velké Pavlovice,
Břeclav, Lednice a Mikulov. Obsah-mapová strana: hlav-
nl mapa v měřltku 1: 100 ODD, výřez Okol( Mikulova
1: 50000 a vysvětlivky. Textová strana: 82 hesel o tu-
ristických zajímavostech a popis CHKO Pálava.

CESK:E: STŘEDOH01U - soubor turistických map č. 5
v měl'. 1: 100 ODD,5. vyd. v r. 1988, náklad 30000 výt.
(celkem 220000 výt. od 1. vyd.), F 84 X 44 cm, po slo-
ženi 10,5 X 22 cm, cena 9,- Kčs.

Rozsah: východnl část Krušných hor, jižní část Děčln-
ských stěn, jihozápadnl část Lužických hor a celé Ceské
středohořl, CHKO Ceské středohoří a části CHKO Lab-
ské plskovce, Lužické hory a Kokořlnsko a města Tep-
lice, Bllina, Duchcov, ÚsU n. Lab., Děčln, Nový Bor, Ces-
ká Llpa, Úštěk, Litoměřice, Lovosice, Terezln, StěU, Roud-
nice n. Lab., Libochovice (CSSR) a Altenberg (NDR).
Textová strana: téměř 350 hesel s turisticko-vlastivěd-
ným obsahem a stručný text o CHKO Ceské středohoří,
Labské plskovce a Kokořlnsko.

Plány měst

BRNO - knižnl plán města v měl'. 1: 15 ODD, 2. vyd.
v r. 1988, náklad 50000 výt. (celkem 100000 výt. od
1. vyd.), F 12,5 X 20 cm, cena 28,- Kčs.

Obsah-mapová část: klad listí'l, 2 mapky Brna pro mo-
toristy, mapa Velké ceny CSSR (nová traf), plán výsta-
viště, 2 mapové strany středu města v měl'. 1: 7500, pě-
tijazyčné vysvětlivky a 63 mapových stran v měl'.
1 : 15 000. Textová část: celkem 45 str., z toho 19 str.
informacl o městě, 3 dvoustránkové dvoubarevné mapky
městské hromadné dopravy se 7 str. textu, 10 str. rejstřl-
ku ulic v rozsahu téměř 1700 hesel a pětijazyčný obsah.
FRANTISKOVY LÁZNĚ - plán města v měl'. 1: 10000,
2. vyd. v r. 1988, náklad 25000 výt. (celkem 45 000 výt.
od 1. vyd.), F 52,5 X 42 cm, po složenl 10,5 X 21 cm,
cena 5,50 Kčs.

Obsah-mapová strana: plán v měl'. 1: 10000 zobrazujlcl
celou centrálnl část a asi 28 % úZllml města, výřez stře-
du města v měl'. 1: 5000 a pětijazyčné vysvětlivky, vedle

standardního obsahu zobrazena hranice lázeňského úze-
ml. Textová strana: standardnl, navlc seznam lázeňských
zařlzení, rejsti'lk ulic v rozsahu 53 hesel, 5 barevných
fotografU a přehledná mapa města v měl'. cca 1: 150000
s vymezenlm rozsahu plAnu.

LIBEREC - plán města v měl'. 1: 15000, 3. vyd. v r.
1988, náklad 30 000 výt. (celkem 70 000 výt. od 1. vyd.),
F 73,5 X 63 cm, po složenl 10,5 X 21 cm, cena 10,- Kčs.
Obsah-mapovA strana: plán v měl'. 1: 15000 zobrazujlcl
83 % území města, výřez středu města 1: 7500 a pěti-
jazyčné vysvětlivky. Textová strana: sta.ndardní, rejstl'lk
ulic v rozsahu vlce než 950 názvd v mapě a 22 mimo
mapu, 7 barevných fotografii a přehledná mapa města
v měl'ltku cca 1: 150 000 s vymezenlm rozsahu plánu.
MARIÁNSK:E:LÁZNĚ - plán města v měl'. 1: 10 ODD,
3. vyd. v r. 1988, náklad 20000 výt. (celkem 65000 výt.
od 1. vyd.), F 73,5 X 56 cm, po složení 10,5 X 28 cm,
cena 9,- Kčs.
Obsah-mapová strana: plAn v měl'. 1: 10000 zobrazujlcl
celou centrálnl čAst a asi 40 % územl města, výřez stře-
du města v měl'. 1: 5000 a pětijazyčné vysvětlivky, vedle
standardnlch prvkd vyznačeny ulice uzavřené pro mo-
torová vozidla, trasy terénnlch kúr a hranice lázeňské
oblasti. TextovA strana: standardní, navlc seznam lázeň-
ských zařlzenl, zotavoven ROH a tras terénnlch kúr,
rejstl'lk ulic v rozsahu vlce než 120 názvd, 5 barevných
fotografii a přehledná mapa města v měl'. cca 1: 150000
s vymezenlm rozsahu plAnu.

Automapy

AUTOMAPA CSSR - dvoudUná nAstěnná automapa
v měl'. 1: 500 ODD,1. vyd. v r. 1988, náklad 12000 výt.,
F 160 X 82,3 cm, cena 17,- Kčs.

Obsah: stejný jako příručnl Automapa CSSR 1: 500000
(viz GaKO 2/89).

JIZNI MORAVA- automapa CSSR č. 11 v měl'. 1: 200 ODD,
2. vyd. v r. 1988, náklad 40 000 (celkem 85 000 výt. od
1. vyd.), F-mapa: 66 X 47,5 cm, publikace: 12 X24 cm,
16 str. textu, cena 13,50 Kčs.

Rozsah: části ok.resd Zdár n. SAz., Blansko, Prostějov,
Přerov, Kroměl'lž, Gottwaldov, Uherské Hradiště, Znojmo,
Senica, Trnava, Trenčín a celé okresy Brno-město, Brno-
-venkov, Vyškov. Břeclav a Hodonln. Obsah-mapa: stan·
dardnl; zadnl strana: standardnl a prdjezdní plánky
Brna, Prostějova, Vyškova, Gottwaldova, Uherského Hra-
diště, Pl'erova· a Hodonlna. Textová brožura: standardnl
doplněn 16 schematickými plánky pl'ljezdu k autokem-
pdm.

VELK~ ATLAS SVĚTA - 1. vyd. v r. 1988, náklad
40000 výt., F 24,3 X 33,8 cm, cena 165,- Kčs.
Zpracován ve spolupráci s nakladatelstvím Kartografiai
Vallalát Budapest. Informační text viz GaKO 1/89.

HVĚZDNÁ OBLOHA 2000.0 - atlas, 1. vyd. v r. 1988,
náklad 20000 výt., F 16 X 24,6 cm, cena 4~,- Kčs.

Obsah: klad listd, mapová část, 8 grafd, 16 černobllých
fotografii, 47 str. textu. Mapovd čdst: vznikla rozděle-
nlm map hvězdných obloh na 18 mapových dvoustran,
rozlišeno 14 velikosU a 7 spektrálnlch třld hvězd, u kaž-
dé hvězdy uveden název, magnituda a tl'lda svltivosti
nebo rok vzplanuU, 5 druhd značek otevřených hvězdo-
kup. 7 druhd mlhovin, 2 hvězdokupy, 8 galaxii (podle
RNGC), 3 velikosti radiových zdrojd, radlanty, póly
ekliptiky a galaktické katalogy.

Textovd čdst: úvod, souřadnicové systémy a jejich
zobrazenl na mapách, informace o vesmlru a obsahu
hvězdných map. seznam použité a doporučené literatury
(31 publikacl, 26 katalogd, 7 časopisd) a katalog hvězd-
ných a nehvězdných objektd na 31 str. v rozsahu téměř
2500 objektd a 88 souhvězdl.
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CHRAN!NAÚZEMl PIURODYCSSR - mapa v měřltku
1 : 750ODD, 3. přepracované vyd. (celkem 55000 výt. od
1. vyd.), F-mapa: 104 X 52,4 cm, publikace: 13,5 X
X 26,5 cm, brožura šitá drátem se 34 str. textu, cena
22,- Kčs.

Obsah-mapovd Mst: hlavni mapa v měř. 1: 750000
a 10 detailnich výřezd (Praha 1: 200ODD, Jizerské hory
a Krkonoše, Moravský kras, Mikulovská vrchovina, Hru-
bý Jesenik, Slovenský ráj, Malá a Velká Fatra, Křivo-
klátsko, Zdárské vrchy, Bilé Karpaty v měř. 1: 400000).
Topografický podklad (vodstvo s popisem, hlavni silnice,
dálnice, železnice, signatury a plánky sidel s popisem,
sUnovaný terén, jména hlavnich geomorfologických cel-
kd, jména a výšky nejvyššich vrchold, krajské a repub-
likové hranice) doplněn .areály a značkami 8 kategorU
chráněných dzemi, mapa je jednostranná a ostrovni.
Textovd brožura: třijazyčný dvod (čeština, ruština a an-
gličtina), popis 4 národnlch parkd, 34 chráněných kra-
jinných oblasU seřazených abecedně podle republik a po-
pis ostatnich chráněných dzemi (státni přirodni rezer-
vace, chráněná naleziště, chráněné parky a zahrady,
chráněné studijni plochy, chráněné přirodni výtvory
a chráněné přirodni památky) v rozsahu téměř 1600he-
sel uspořádaných abecedně podle krajd.

Ostatni publikace

RUSKO-CESKÝSLOVNIKPRO EXPERTY- autor: J. Si-
ma, slovnik určený pro jazykovou a praktickou připravu
expertd resortu CÚGK,1. vyd. v r. 1988, F 15 X 21 cm,
200 str., neprodejné.'

Obsah: 6460 hesel z nižši, vyšši, družicové a inženýrské
geodézie, fotografie, fotogrammetrie, dálkového prt\zku-
mu Země, mapováni, evidence nemovitosU, kartografie,
kartografické PQlygrafie a reprografie, automatizace vý-
početnich a zobrazovacfch praci včetně tvorby a vedeni
bázi dat v informačnim systému geodézie a kartografie;
terminy použlvané při připravě a realizaci mezinárodni
vědeckotechnické spolupráce; 198 ruských ekvivalentd
nejčastěji uživaných zkratek v českém pisemném proje-
vu, modely dl'ednf korespondence, překlady vybraných

, čs. podnikd a instituci.

Mapy a atlasy pro Ikoly

ATLASCSSR - 5. nezměněné vyd. v r. 1988, náklad
160000 výt. (celkem 560000 výt. od I, vyd.), F knihy'
23 X 32 cm, cena 37,- Kčs, distribuce: Kn1žni velko-
obchod, n. p., Praha - odděleni učebnic.
Obsah: popis viz GaKO 5/88
SSSR - POLITICKÁMAPA- čtyl'dUná nástěnná mapa
v měl'. 1: 5000 000, 1. vyd. v r. 1988, náklad 3370 výt.,
F 179 X 147,5 cm, cena 210,- Kčs, distribuce: Kome-
nium, n. p.,' Praha
Obsah: geografická slf, bl'ehovky, vodstvo s popisem,
6 kategorU sidel s popisem, hlavni železnice a silnice,
značky a popis oáz, zaniklých měst, splavnost vodnich
tokd, pl'istavy, letiště, lodni linky s uvedenim vzdále-
nosU v km, rozlišeny hranice a hlavni města státd, sva-
zových a autonomnich republik, autonomnich oblasU
a autonomnich okruhd, barevnými plochami rozlilleny
svazové republiky v SSSR, zahraniči vyplnlno jednotnl
lIedohnědou barvou.

CSSR - ZEM!D!LSTVl -. nástlnná tabule ze sou-
boru CSSR-hospodál'stvi v měl'. 1: 800000, 1. vyd. v r.
1988, náklad 2850 výt., F 97 X 56 cm, cena 26,';'" Kčs,
distribuce: Komenlum, n. p., Praha.
Obsah-podklad: viz CSSR-chemický a gumárenský prd-
mysl v GaKO 1/89. Tematická náplň: 7 zemědělských
výrobnich typCa,kartogramy pro kraje znázomujici ve-
likost hrubě zemldě1skě produkce v r. 1987, strukturni
diagram hrubě produkce jednotlivých druhCazemldělskě
produkce v CSSR v r. 1987.
CSSR-PROMYSL- nástlnná tabule ze soubOruCSSR-hos-
pod4fstv1 v měl'. 1: 800OOQ, 1. vyd. v r. 1988,náklad

2850 výt., F 97 X 56 cm, cena 26,- Kčs, distribuce: Ko-
menium, n. p., Praha.
Obsah-podklad: viz pl'edcházejlci mapa. Tematická ná-
plň: 8 druhťl.promyslové výroby ve 2 kategorUch podle
významu a kartodiagramy zobrazujici pro kraje počet
pracujiclch a velikost výroby v r. 1986.
CSSR-VODNlDOPRAVA- nástěnná tabule ze souboru
CSSR-hospodál'stvi v měř. 1: 800000, 1. vyd. v r. 1988,
náklad 2850 výt., F 97 X 56 cm, cena 26,- Kčs, distri-
buce: Komenium,n. p., Praha.
Obsah-podklad: viz prvni tabule. Tematická náplň: řlčni
hranlčni přechody, nákladni a osobni lodni doprava,
projektované kanály Labe-Odra-Dunaj, pl'lstavy v 6 ve-
likostnich kategorUch podle množstvi překládaného zbo-
ži, doplňková mapa "Vodni doprava ve středni Evropě"
1: 7,5 mU. - zVýrazněny splavné řeky, existujici i pro-
jektované kanály, ddležité přlstavy.

Ing. ltFf Kants,
GKP Praha, s. p.

CSAV - ENCYKLOPEDICKÝINSTITUT:Malá l!eskoslo-
vensk4 encyklopedie. Academla, Pl'aha 1984-1988,
6 svazkd, 5696 str., 11589 obr., 224 barevných přiloh, ce-
na 975 Kčs.

V roce 1988vyšel posledni svazek velmi ,potřebného dUa,
Malé česlroslovenské encyklopedie. Sest svazkd (A-C,
D-CH, I-L, M-Pol, 'Pom-S, S-Z) této publikace, vel-
mi vzorně zpracovanýoh a kvalitně vytilltěných, vylilo
v poměrně krátké době čtyř let. Cellrový rozsah hesel
je kolem 110 Uslc. Z nalleho oboru, 'počinaje aerotrtan-
gulacl, alhtdddou a konče trtgonometrtckOm bodem, znač-
kou, zrcdtky, Je 470 hesel. Odborným redaktorem na!ie-
ho oboru byl člen korespůndent Ing. Milan Bur!ia,DrSc.

Výběr hesel, pokud bylo možné posoudit, je dobrý, jen
v některýchpřJ:padech poplatný době. Mělo být možná
věnováno vic pozornosti čsl. 'technickým vědeckým pra-
covnikdm. Jednotlivá hesla jsou bohatě doplněna čer-
nobUými vyobrazenlmi, kromě toho kddý svazek má
i poměrně obsáhlé barevné 'pl'llohy. V prvnim svazku je
krátký dvod a potřebné vysvětlivky ke zpI'acovánl ency-
klQP8die.Na začátku každého svazku je uveden seznam
zkratek v jednotlivých svazclch pou!lvaných. Sestý sva·
zek obsahuje 28 stran dodatkd a oprav.

Pl'lpravu encykloped1e a celouprác1 na ni l'idlla Hlav-
ni redakce československé encyklopedie pod vedenlm
Encyklopedického institutu CSAV. Na práci se podnel
početný kolektiv autord, lronzu1tantd a dalllich spolu-
praoovnikd z pl'ednich vědeckých a odborných praco-
viAt CSAV,'SAV,vysokých šlrol a resortCt.Hlavni redak-
ce pracovala zpočátku pod vedenfm akademika Boowni-
la Kvasila, od 3. svazku pod vedenlm 'akademika Jpsefa
Rlmana, Výkonnou redakci řldl1 Dr. Miroslav Stěpá-
nek, CSc.

Malá československá encyklopedie je potřebným do-
plňkem nalil nebohaté novodobě encyklopedické lltera·
tury. Po r. 1945 nebYla totiž u nás přes 20 let vydána
žádná v!ieobecná encyklopedie. Teprve v 1. 1962-67 vy-
lIedlltYl'svazkovýPl'lručnl slovnfk naučný, potě v r. 1972
jednosvazlrový Encyklopedickt slOY'11fkA-Z a v 1. 1980
až 83 tHsvazkový Uqstrovaný encyklopedlckt slovnlk.

Malá encyklopedie bude JistAvftanou pomCackounejen
vAdecktm a kulturnfm pracovnfkdm, ale i ostatnlm ob-
čandm zajlmaJlclm se o poznatky ze široké palety 'svA-
tového i na!ieho kulturnfho dAdtetvL

Ing. Ondl'eJ Tet't1bek, CSc.,
Pro1ul
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HENNECKE, F., MOLLER, G., WERNER, H.: Handbuch In-
genieurvll'l'messUJlg .- Grundlagen. (Příručka inženýr-
ské geodézie - základy). Berl1n, VEB Verlag fllr Bauwe-
sen 1988. 316 str., 107 obr., .42 tabulek, 262 Uterárnlch
odkazO, formát 14,5 X21,5 cm, cena 45 DM.

528.48(021)

V posledních letech je v NDR věnována značná pozor-
nost publikacím, k·teré jsou určeny inženýrské geodézU.
Dokladem toho je řada knih vydávaná pod názvem "In-
ženýrská geodézie" a jejl jednotlivé dUy JSOUsměrovány
např. do stavby silnic, železnic, výškových staveb atd.
Autoři jsou profesoři vysokých technických škol NDR

a jejich zkušenost se projevila ve vysoké odborné úrov-
ni.
Poslední kniha - přlručka inženýrské geodězie - zá-

klady, je dělena do devlti kapitol. Po úvodnl kapitole je
ve druhé kapitole věnována značná pozornost rOzným
zpOsobOm měření délek a úhlO, přlstrojOm 'a rozborOm
chyb, které při měřenI vznikaj!. Neměně rozsáhlou část
druhé kapitoly zaujímá výškové měřenI ve všech ,podo-
bách používaných v inženýrské geodézll, metody prova-
žování a ,aplikace laserO včetně jejich rektif1kace.
Velmi Instruktivnl je ;kapitola 2.7 pojednávajlcl o apli-

kacích fotogrammetrie v Inženýrské geodézU.
Závěr druhé části je věnován speciálnim přlstrojOm

sloužlcím automatizaci měřičských pracl,pl'lpadně v geo-
dézi! nepřHiš častým měřičským zpOsobOm. Je zde po-
psán KernOv Distometer, tenzometry elektronické I1bely
použití 'zenzorti atd. . ' ,
. Třatl část knihy je určena vytyčovaclm praclm, je-
Jich metodice a rozboru přesnosti. Zvláštnl pozornost
Je věnována vytyčovánl vysoké přesnosti.
Stabillzacl geodetických bodO, jejich prostorovou stá-

losU se zabývá čtvrtá část. Pojednává o přlčinách změn
a uvádí i vzorové náčrty rOzných druhO stabilizace.
Rozsáhlá problematika vytyčovaclch polohových a výš-

kových síU je řešena v páté části knihy, v následujlcl
š~sté jsou poměrně podrobně zpracovány otázky týkajl-
~I se přesnosti geodetických pracl a toleranci. Cenné
JSou zvláště praktické přlklady.
Závěrečná, sedmá kapitola je věnována výpočtOm

ploch a kubatur, které se vyskytujI v inženýrské geo-
dézi!.
Kniha je doplněna rozsáhlým seznamem IlJterárnlch od-

kazO.
Přlručka inženýrské geodězie je podle mého názoru

podařené dUo. DoporUČUji ji všem, kteřl se zabývajI in-
ženýrskou geodézU.

noc. Ing. Otakar Vostka, CSc.,
prodlkan FSv CVUT v Praze

Z D~JIN GÉOD~ZIEA KARTOGRAFIE

Sympozia
"Z dějin geodézie a kartografie"
v Národnfm technickém museu v Praze
- 3. pokraěovánf

Pl'inl1šlme dalšl pokračováni seznamu přednášek, které
odezněly v roce 1987 a 1988 na VIII. a IX. symposiu
Z dl/tn geod~zie a kartografte. S potěšenlm mMeme
konstatovat, že v prťlběbu devlti sympozU se staly před-
mětem pozornosti následujlcl mapově sblrky: Strahov-
ská mapová sblrka, Státnl sblrka mapOVá - mapová
sblrka Geografického dstavu CSAV, mapové sblrky

Ústředního archIvu geodézie a kartograf1e, mapová sblr-
ka NTM, mapová sblrk'a Ústavu československých a svě-
tových dějin CSAV a mapová sblrka Poštovnlho muzea.

VIII. sympozium v roce 1987

OtUle Skopová: Sbírka g16bt1NTM.
Ota Pokorný: Mezindrodnt evtdence starých rukopisných
map ;ako zdvažný probMm histortck~ 'kartografie.
Eva Semotanová: Star~ mapy a pldny /ako prameny pro
vývo/ zelenli v Praze.
František Hlaváč: Dli/iny archtvu map katastrdlntch
v Brnli a Opavli.
Ondřej Jei'ábek: Z historie fotogrammetrie v naJich ze-
mfch.
Dobroslav Nič: lindřichohraiJ.ecký matematik a astronom
P. Palma. '
Milada Radová-SUková: Astronom Zebrauskas, zaklada-
tel litevsk~ho Klementtna.
Iveta Martínková: Slunečnf hodiny ve Východočesk~m
kr-a/i.

IX. sympozium v rOCe 1988

ZemI'. Bedřich Polák: Ni!kolik vzpomfnek na astronomic-
ko-geodetick~ prdce Vo/ensk~ho zemlipisMho tl5tavu.
Ondl'ej Jei'ábek: Snahy ke zřfzenl samostatn~ho zemlimli-
řick~ho studia. .
Ludvík Muoha: CesJc~učebnice kartografie.
Olga Kudrnovská: UchooaM KOřistkovy kresebn~ studie
česk~ kra/iny ve fondu Ndrodntho muzea.
Mllutin Tadlč: Antick~ slunečnf hodiny v lugosldvit.
Eva Semotanová: Mapood sbfrka Ostavu českosloven-
ských a svltových dli/in CSAV.
Alena Klokočnlková: Mapovd sbfrka Po§tovntho muzea.
Ctibor Votrubec: AfriCký cestovatel a kartograf dr. An-
Tomáš Hokťlv: Kartografickd firma F,iedrich Kretschmar.
tonfn Stecker.
Přednášky ze VI. sympozla, konaného v roce 1986, spo-

lu se samostatně uspol'ádanými pl'ednáškami v roce 1985
věnovanými F. W. Besselovi byly vydány ve sborníku 05
Z dějin geodéz1e a kartograf1e v řadě Rozprav Národ-
ního technického muzea ,v Praze (číslo Rozprav 107).

Doc. tng. IVladtmfr Kraus, CSc.,
Praha

VermessuDgůechDlk, č. 7/88

Groppler, A.: Stav a směry !rozvoje automatizace v téma-
tické kartografU, S. 218-219.

Ballant, L.: Digitální ivýzkum určenI pararnetrC1 zemské-
ho tělesa a drah družic, IS. ~20-223.

Novak, Z.: Měřeni deformací mostťl 'vlivem zatlžení,
8.224-225.. I

Hoflmeister, H. '- Suchov, /A. N.: 'Pl'edběžné posouzenI
a zhodnocenI přesnosti inžanýrslro geodetických pra-
cí s malým objemem geodetických prací, 6. 226-230.

Fenk, f.: 'Změny polohy 'p9Wlých Ibodťl !v dťllních oblas-
tech, s. 230-232. '

Mascher, H. H.: ,problémy !procesu 'general1zace při auto-
matizaci kartografie, IS. '232-234.

Krumbholz, B.: Úlohy zmocněnI na provádění měření do-
kumentačnlho chara'kteru !při uskutečňování socialis-
tického !práva, S. 234-237 ...

Ztmmermann, B.: K 200. výročí naI:0Z8nl Cohrlstian Lud-
Wlg Gerling, s. 237-238.

Meter, S.: Dvoudimenslonální metody filtrace a jejich
vlastnosti. Cást II: Nlzkopropustné a vysokopropustné
fUtry, s. 239-242.
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V plnej pracovnej aktivlte sa dňa 19. 5. 1989 zaradil
medzi pl:l.tdesiatnikov Ing. Ivan I š tvá n f f y, vedúci
sekretariátu predsedu Slovenského úradu geodézie a kar-
tografie (SOGK) a člen Redakčnej rady (RR) Geodetic-
kého a kartografického obzoru (GaKO). Aj jemu ne-
úprosný čas pripomenul, že i mladým sa posúva hranica
veku.

Jubilant sa narodil v Bratislave, kde i študoval a v ro-
ku 1962 skončil zememeračské inžinierstvo na Staveb-
nej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej.

Zivotnú dráhu geodeta nastúpil na Ostave geodézie
a kartografie v Bratislave, kde ako vedúci meračskej
čaty vykonával práce topografického mapovania, ma-
povania vo velkých mierkach a inžinierskej geodézie
(lG). V rokoch 1967-1969 pracoval na Slovenskom
ústave pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody, kde
vo funkcU vedúceho geodetickej skupiny zabezpečoval
investorskú činnost, zameriavanie pamiatkových objek-
tlov a lokaUt, respekHve archeologických nálezísk.

V roku 1969 prešiel Ing. I š tvá n f f Y na Slovenskú
správu geodézie a kartografie (od 1. 7. 1973 SOGK), kde
pracuje doteraz. Najskor do roku 1971 pracoval na úse-
ku lG a technicko-hospodárskeho mapovania. V rokoch
1972-1981 pracoval v oblasti automatizácie geodetic-
kých a kartografických prác, automatizovaného inforrnač-
ného systému geodézie a kartografie, automatizovaného
systému riadenia a stál pri kladení základov ich roz-
voja v rezorte SOGK. Tiež akHvne pracoval v oblasti
automatizovanej tvorby máp velkých mierok a lG v rám-
ci mnohostrannej vedecko-technickej spolupráce geode-
tických služieb socialistických štátov.

Vo funkcii vedúceho kontrolného útvaru (1981-1987)
sa Ing. I š v á n f f Y zaslúžil najml:l. o aplikáciu nových
"Zásad kontroly v národnom hospodárstve a v štátnej
správe" v rezorte SOGK, dalej o poziHvne rozpracova-
nie listu Predsedníctva Ov KSC z roku 1981 k proble-
matike dodržiavania socialistickej zákonnosti v rezorte
SUGK, ako aj o celkové zVýšenie účinnosti kontroly
v rezorte.

DOslednost, pracovitost, všestranná aktivita a zodpo-
vedný prístup k pracovným povinnostiam rozhodli, že
Ing. I š tvá n ff y je od apríla 1987 v e d ú c i m s e -
k ret a r i á tup r e d sed u S O G K a od júla 1988
členom RR GaKO.

Citatelom nášho časopisu je známy ako autor a lektor
odborných článkov, dalej z rOznych vystúpení na od-
borných akciách CSVTS a z činnosti vo viacerých me-
dzirezortných komisiách v oblasti informačných systé-
mov o území.

Cinnosť jubilanta sa nesústreduje len na oblast geo-
dézie a kartografie, ale aj v KSS, CSVTS, v telovýcho-
ve a pri organizovaní i aktívnej účasti branno-športo-
vých akcií v rezorte SOGK.

Pracovné úsilie a činnosť Ing. I š tvá n f f Yh o boli
ocenené týmito vyznamenaniami: "Najlepší pracovník
SOGK" (1979), "Cestné uznanie za mimoriadne úsHie
o rozvoj činnosti CSVTS a technický pokrok v geodézii
a kartogra!ii" (1980), "Vzorný pracovník re-
z o rtu S O G K" (1983), "Paml:l.tná medaila" k 30. vý-
ročiu vzniku CSVTS (1985), "Cestný odznak CSZTV"
(1987) a iné. K životnému jubileu 50 rokov mu bolo
udelené rezortné vyznamenanie "Z a s 1ú žil Ý p r a -
covník rezortu SOGK".

Do druhej pll.tdesiatky želáme Ing. Ivanovi lštvánffy-
mu, obetavému pracovníkovi a priatelovi, pevné zdravie,
nové pracovné a osobné úspechy.

Životni jubileum 60 let
- Ing. Zdeněk Tyti

Dne 30. ledna 1989 se dožil 60 let technický náměstek
Geodézie Plzeň, státní podnik, soudruh Ing. Zde n ě k
Ty tI. Narodil se v Plzni, kde vystudoval reálné gym-
názium v roce 1948. Po absolvování studia na CVUT, fa-
kultě speciálních nauk oboru zeměměřictví, v letech
1948-1952, nastoupil základní vojenskou službu. Do
pracovního poměru nastoupil v roce 1953 u n. p. Geo-
metra, odtud přešel k 1. 1. 1954 do nynějšího resortu
COGK, kde pilsobí až do současnosti. V roce 1960 byl
jmenován do funkce provozního inženýra a zástupce ve-
doucího provozu a v roce 1965 vedoucím provozu mapo-
vání. Od roku 1972, kdy vznikl n. p. Geodézie Plzeň,
zastával funkci technickovýrobního náměstka a od roku
1983 vykonává funkCi technického náměstka, pod jehož
vedením je zajišťována technickoekonomická příprava
výroby, vědeckotechnický rozvoj a zastřešován jednot-
ný systém řízení jakosti a kontroly prací. Vždy se ak-
tivně podílel na všech pracích a činnostech souvisejí-
cích s realizací závěrl1 sjezdl1 KSC v podmínkách pod-
niku. Dosažené výsledky plnění hospodářského plánu
a politickohospodářského programu, na nichž se podílel,
to přesvědčivě dokazují. Rozvoji vědy a techniky v pod,
niku se věnoval s maximální pozorností a úsilím.

Rozsáhlá je i jeho veřejná angažovanost. Hodně vol-
ného času věnuje stranické práci jednak jako instruktor
MěV KSC a lektor DPV při MěV KSC. Byl dlouholetým
předsedou KV CSVTS. Jeho pracovní a veřejná angažo-
vanost bola bhodnocena řadou ocenělÚ.

V roce 1972 mu bylo uděleno vyznamenání "Nejlepší
pracovník resortu" a v roce 1986 obdržel ocenění "Vítěz
socialistické soutěže" za dosažené výsledky pracovní ini-
ciativy. Cestného uznání se mu dostalo od KR CSVTS
v roce 1975, v roce 1975 od CR CSVTS a v roce 1982
od Ov CSVTS. Jeho stranická práce byla oceněna v roce
1976 Cestným uznáním MěV KSC a v roce 1979 blaho-
přejným dopisem. Za ideologickou práci obdržel Cestné
uznání od MěV KSC v roce 1979 a 1984. U příležitosti
životního jubilea 60 let byl oceněn MěV KSC v Plzni.

Dne 10. června 1989 se v plné síle dožívá 60 let ing. Mi-
lan Kašpar, CSc., vedoucí vědecký pracovník výzkumné-
ho pracoviště katedry speciální geodézie na CVUT, fa-
kulty stavební (FSv) v Praze.

Deset let byl vědeckým pracovníkem Ostavu pro vý-
zkum rud v Praze, kde rozpracoval zejména radiotechnic-
ké metody zkoumání horninového masivu. Po přechodu
r. 1967 na FSv se zabývá též výzkumem laserové techniky
pro účely geodézie a dl11ního měřictví.

Ing. Kašpar publikoval na 90 původních článkl1 v na-
šich a zahraničních časopisech. Má uděleno 8 autorských
osvědčení. Odborné veřejnosti je znám z řady přednášek
na konferencích v CSSR a na zahraničních kongresech.
V r. 1975 spolupracoval na výzkumném programu Univer-
sity v New Brunswick (Kanada). Rozpracované radio-
technické metody pro zkoumání horninového masivu sou-
hrnně zhodnotil v monografii vydané r. 1979 ES CVUT.
Koordinuje realizaci výsledkú výzkumu v rámci dlouho-
dobé spolupráce s Vodními stavbami, Dopravním podni-
kem hl. m. Prahy - lOS, Geoidustrií, Metrostavem, VZUP
Příbram, Pozemními stavbami Ceské Budějovice.

Od r. 1986 vede celostátní odbornou skupinu laserové
·techniky v inženýrské geodézii.

Ing. Kašpar se prostřednictvím CSVTS aktivně podílí
na činnosti mezinárodních organizací FIG( sekretář ko-
mise GE), ISM (komise 3), EAEG (člen od r. 1968).
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Je členem redakčnf rady Acta Polytechnica a pověřený
redaktor Sborniku pracl fakulty stavebni řada GaK.

Během celé doby své činnosti zastával řadu veřejných
funkci zejména v ROH a KSC.

Za dosavadni obětavou mnohostrannou činnost byl
poctěn r. 1979 udělenim medaile CVUT 11. stupně, r. 1986
Cestným uznáílím CSVTSza vedeni komplexně raciona-
lizačni brigády, r. 1988 Cestným uznánim ÚR CSVTS za
rozvoj geodézie.

Do dalšich let přejeme jubilantovi mnoho zdravi
a osobnich i pracovnich úspěchfil

Z GEODETICK~HO A KARTOGRA·
FICK~HO KALENDÁŘE

(duben, květen, červen)

Vfroěie 50 rokov:

17. aprna 1989 - Ing. Marián Beňák, vedúci oddelenla
špeciálnych geodetických merani odboru technicko-bez-
pečnostného dohladu Vodohospodárskej výstavby (VV)
v Bratlslave. Rodák z Piešťan [okres Trnava). Po absol-
vovaní odboru geodézia a kartografia na Stavebnej fa-
kulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratlslave
v roku 1961 nastúpil na Riaditelstvo vodohospodárskeho
rozvoja v Bratlslave, teraz VV, kde vykonával a teraz ako
vedúci zabezpečuje geodetické práce pri výstavbe a pre-
vádzke velkých vodohospodárských stavieb na Sloven-
sku. Ako aktfvny člen Odbornej skupiny inžinierska geo-
dézia Slovenského výboru Geodeticko-kartografickej spo-
ločnosti CSVTS bol a je garantom odborných seminárov.
Tiež aktívne pracuje ako člen národnej študijnej skupi-
ny 6-C Medzinárodnej federácie geodetov "Meranie de-
formácU". Je vedúc!m striebornej brigády socialistlckej
práce (BSP) od roku 1970 a nositelom zlatého odznaku
BSP [1980]. Známy je aj vo Zvlizarme na úseku motoristic-
kého športu. Je nositelom vyznamenaní: "Vfťaz socialistic-
kej súťaže" (1979), "Budovatel vodného hospodárstva"
[1982), "Zaslúžilý pracovník VV" (1983) a "Vzorný pra-
covník Hydrostavu" (1986).

18. dubna 1989 - Ing. Ladislav Kupčfk, vedoucí útvaru
řízení a kontroly jakosti s. p. GeodÍJzle Opava, dlouho-
letý veřejný a politický funl{cionář Čs. strany socialistic-
ké [CSS), v současné době člen předsednictva OV CSS
v Opavě. Nositel celé řady oceněni. mimo jiné "Nejlepši
pracovník resortu CÚGK" z roku 1988.

12. června 1989 - Ing. Helena Ryšková, do konce roku
1987 vedoucí odděleni Krajské geodetické a kartografic-
ké správy [KGKS) v Brně, nyní na podnikovém ředitel-
ství Geodézie, s. p., Brno. Obor geodézie vystudovala na
střední průmyslové škole stavební v Brně (1958) a na
ČVUT v Praze [1966). Po praxi u Krajského vodohospo-
dařského střediska a Keramoprojektu v Brně přešla
v r. 1972 do organizace rezortní. Kromě dosavadní
úspěšné pracovní činnosti se věnuje [od r. 1977) také
veřejné činnosti v Ceskoslovenské vědeckotechnické spo-
lečnosti [CSVTS). Je předsedkyni KV CSVTS - společ-
nosti geodézie a kartografie [GK) pro Jihomoravský kraj
v Brně (od r. 1982) a členkou ,předsednictva CV této
společnosti v Praze [od r. 1988). Její dosavadní činnost
byla oceněna čestnými uznáními Krajské rady ČSVTS
[1979), českého výboru společnosti GK (1979), české
rady ČSVTS (1983) a Cestným lIz11ál1:mII. stupně (střibr-
ným odznakem) ÚR CSVTS (1988).

27. júna 1989 - Ing. Juraj Maňko, ekonomický námestník
rladitera [ENR) Geodézie, n. p., Prešov. Rodák ·zo Šášovej
[okres Bardejov). V roku 1960 nastúpil na Ústav geodézie
a kartografie v Prešove ako technik, neskOr majster od-

borného výcviku [1963-1967) a vedúcl oddelenla práce
a miezd (1967). V rokoch 1968-1972 pOsobil v lnžinier-
skej geodézl1, n. p., Bratislava - závod Prešov v orga-
nizačno-riadlaclch funkclách. Od 1. 1. 1973 pracuje na
Geodézi1, n. p., Prešov. NajskOr ako vedúci útvaru eko-
nomiky práce a od roku 1975 je ENR. V roku 1976 skon-
čil popri zamestnaní Vysokú školu ekonomickú v Bratlsla-
ve. Absolvoval Večernú univerzitu marxizmu-leninizmu
(1977-1980) a kvalifikačný kurz pre vedúcich pracov-
nikov na Inštitúte rladenla v Bratislave. Významná je je-
ho dlhoročná činnost v KSS. Je nositelom vyznamenaní:
"Najlepší pracovnik rezortu SÚGK" (1973), "Zaslúžilý
pracovník podniku" [1978}, "Spoločenského ocenenla vlá-
dy CSSR a ÚRO" (1983), a "Zaslúž1Lý pracovník rezortu
SÚGK" (1989).

výro!!t 55 let:

23. dubna 1989 - Ing. Ji'i lihák, vedoucí měřického od-
dnu (MO) v provozu mapování u Geodézie, s. p., Brno,
(od r. 1971). Jeho soustavné výborné výsledky na úseku
nového mapováni, zejména při tvorbě základní mapy
velkého měřítka [ZMVM) v Uhomoravském kraji byly
oceněny titulem "Zasloužilý pracovník podniku" (1983),
celostátním oceněním jím vedeného MO při uděleni Ru-
dého praporu (1984) a čestným titulem "Vzorný pracov-
nik resortu CÚGK" 1986).

29. května 19.89 - Ing. Pavel Nedvi!d, ředitel Geodézie
Liberec, státm podnik a dlouholetý člen kolegia předsedy
Ceského úřadu geodetického a kartografického. Narodil
se v Městci Králové na okrese Poděbrady. Po maturitě
na gymnasiu studoval na zeměměřické fakultě CVUT
v Praze, kterou asoolvoval v roce 1959. V témže I'oce na-
stoupil do zaměstnáni u bývalého Oblastního ústavu geo-
dezie a kartografie 'v Liber-ci jako technik. Postupně pro-
šel rů.znými řídícími funkcemi, v roce 1976 byl ustaven do
funkce ekonomického náměstka ředitele a od roku 1978
pfisobí ve funkcí ředitele podniku. V roce 1978 absolvo-
val VUML a v roce 1984 postgraduální studium na vy-
soké škole politické ÚV KSČ. Jeho systematický a odbor-
ný přístup k plnění úkolů. a dobrá organizátorská práce
se promítají do hospodářských Výsledků. podniku, které
vykazují soustavně dynamický vývoj. Byl průkopníkem
zavádění nové mzdové soustavy v 8. pětiletce pro resort
geodezie a kartografie. Soudruh Nedvěd se angažuje
v politické a ve veřejné činnosti. V současné době pů.sobi
jako aktivista SKV KSC a lektor OV KSC v LibercI. Za
jeho pol1tickou, společenskou a pracovní činnost mu byl
v roce 1976 udělen čestný odznak "Nejlepší pracovnik
resortu" a propfijčeno v roce 1984 státní vyznamenání
"Za vynikající práci".

24. dubna 1989 - Ing. Ji'i Hrdina, vedoucí střediska geo-
dézie [SG) v Uh. Hradišti (od r. 1968). Rodák z Napaje-
del, absolvoval gymnasium v Uh. Hradišti (1948) a Vy-
sokou školu technickou v Brně (1952), načež vstoupil
do státní měřické služby u technického referátu-země-
měřické odděleni KNV v Gottwaldově. Dlouholeté zku-
šenosti ve výkonné agendě SG, uplatňované i později ve
funkci vedoucího, byly vždy zárukou úspěšného splnění
všech resortních úkolů. v okrese, což bylo oceněno titu-
lem "Zasloužilý pracovník podniku" (1970). Jeho ve:řej-
ná angažovanost v technických komisích u NV byla
ohodnocena čestnými uznánimi rady MNV v Kunovicích
(1965, 1970) a plaketou rady ONV za zásluhy o rozvoj
okresu Uh. Hradiště (1975).

25. dubna 1989 - Ing. Josef Suráň, CSc., vedoucí výzkum-
ný pracovník Geodetického a kartografického podniku
Praha, s. p. [GKP). Pracuje v GKP od ukončení vysoko-
školského studia v r. 1954. Ing. Šuráň, CSc. je jednim
z výrazných talentů. čs. geodézie a kartograf1e v oboru
geodetických základfi, geodetické astronomie a konstruk-
ce nováho čs. cirkumzenitálu s I'Otoelekttrickou registra-
cí. Podílel se na koncepci prací v geodetických zákla-
dech. S výbornými Výsledky vedl oddn geodetické astro-
nomie. Je erudovaným vědeckým pracovnikem, ale I vý-
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borným realiZátorem zaváděni nových technologU do
praxe, o čemž svědči konkrétnl výsledky práce v GKP,
61e i v zahraničr. Jako expert OSN se výrazně zasloužil
o vybudováni geodetických základů v A!ganistanu (nive·
lačnl, triangulačni, gravimetrická srt). Dále prf\coval
jako čs. expert v Nepálu a v letech 1980-1983 v Iráku,
kde jsou zvlášť ceněny práce na projektech vytyčováni
a výstavbě mostfi. Ing. Suráň, CSc. ziskal lIa stupeň vě-
decké kvalifikace. V kolektivu pracovnikfi je uznáván ne-
jen jako vynikajicl odbornlk, ale i pro svoji skromnost,
pracovitost a morálni a charakterové vlastnosti. Je no-
sitelem řady čestných uznáni a resortniho vyznamenáni
"Nejlepšípracovnik resortu CÚGK".

28. aprUa 1989 - Ing. Alfonz Bartoš, vedúci odborný re-
ferent špeciallsta Slovenského úradu geodézie a karto-
grafie (SÚGK). Rodák z Vrútok (dnes časť mesta Martin).
Po absolvovani zememeraČ5kého inženierstva na Fakulte
stavebného a zememeračského inžinierstva Slovenskej
vysokej školy technickej v Bratislave (SVST) v roku
1952 nastúpU do Banských projektov Tepllce v Cechách.
1. 1. 1956 prichádza na Geodetický, topografický a karto-
grafický ústav v Bratislave, od roku 1957 Geodetický
ústav, kde vykonával najmli práce tl'iangulačné, a to ako
vedúci čaty a oddielu. V rokoch 1970-1972 pOsobU na
Oblastnom l1stave geodézie v Bratislave ako samostatný
inšpektor p1"8 koordináciu geodetických prác a neskOl'
vedúci technickej dokumentácie (TO). 1. 1. 1973 prechád-
za na Geodéziu, n. p., Bratislava do funkcie vedúceho TO
a mapovej služby. Od 1. 10. 1973 pracuje na SÚGK (do
31. 12. 1983 ako vedúci oddelenia geodézie a kartograf1e).
V rokoch 1972-1975 absolvoval prvý beh postgraduálne-
ho štúdia geodézie a kartografie na Stavcbnej fakultc 5VST.
Je nO,sitelom rezortných vyznamenanf: "Najlepši pracov-
nik ÚSGK" (1957) a "ZaslúžUý pracovnik rezortu SÚGK"
(1989).

22. května 1989 - IDg. Roman Bubák, vedouci provozu
automatizace výpočetniho střediska Geodetického a kar-
tografického podniku Praha, s. p. (GKP). Ing. Bubák pra-
cuje v GKP odabsolv·ováni CVUT, obor geodézie a karto-
grafie od roku 1954. Postupně pracoval v provozu nive-
lace, triangulace na ,polních měřických pracech a od
roku 1964 se zabývá automatizaci geodetických a karto-
grafických pracr. Má mimoi'adné zásluhy jak na včasné
obměně a uvedení do provozu výpo(;etni a zobrazovací
techniky, tak i na plněni náročných úkohl výpočetniho
stl'ediska. Je přikladem v pracovni kázni, morálce,
skromnosti a citllvého přístupu k lidem. Ing. Bublik je
dlouholetým funkcionářem ROH v podniku, v mistě byd-
ll~tě pracuje ve stavební komisi a od roku 1978 pracuje
v představenstvu sdružení uživatelfi JSEP jako vedoucí
provozní sekce. Za velmi dobré pracovni výsledky mu
bylo propfijčeno resortni vyznamenáni "Nejlepší pracov-
ník resortu CÚGK" (1976). Výrazně se zasloužil, že ko-
lektivu výpočetního střediska bylo uděleno Cestné uzná-
ní vláy CSSR a ÚRO za vynikajicí plněni úkolfi v 5. a 6.
pětiletce.

31. května 1989 - JUDr. Vlastislav Boček, ekonomický
náměstek ředitele Geodézie, s. p., Plzeň. Narodil se na
Plzeňsku a po maturitě na gym:la~iu vystudoval právnic-
kou fakultu Karlovy univerzity v Praze. V resortu geo-
dézie a kartografie pracuje od roku 1958 'trvale ve funk-
ci ekonomického náměstka ředitele. Jeho dobré teore·
tlcké znalosti a praktické zkušenosti mu umožňuji vři·
dlcl činnosti soustavně prokazovat rozhodnost, systema·
tičnost a koncepčnost. Tvťirčím způsobem aplikuje nové
poznatky z pollticko-ekonomické oblasti pro zdárný roz-
voj podniku. Jeho bohaté podnikové zkušenosti a re-
sortn! přehled byly využívány V činnosti týmu pro pří·
pravu přestavby hospodářského mechanismu v geodezU
a kartograf1i. Významnou součásti jeho celožtvotního
ústu jsou výsledky v politickém a vetejném životě. Po-
i:átky aktivtty jsou ve svazácké organizaci, později ve
Svazarmu a sportovnlch organizacich a ROH, kde zastá-
val četné funkce. Osmnáct rokfi Je poslancem ONV Plzeň-
-jih. Bohatá je jeho uvědomělá stranická činnost. vý-
znamnou měrou se podlU v ideologické oblasti jako lek·
tor DPV, kde pfisobí od roku 1974 na katedře polltické
ekonomie. Za výsledky práce, obětavost, politickou a spo·

lečenskou angažovanost obdržel řadu oceněni a čestných
uznán!, m. j. "Nejlepší pracovník resortu", celostátni
čestný odznak "Vítěz socialistické soutěže" a meda1l1
"Za obětavou ideologickou práci".

Výročl &5 let:

4. dubna 1989 - doc. IDg. M110l PeUk6n, CSc., pedagog
a odborný pracovnlk v oboru geodézie, zprvu na katedře
geodézie fakulty inženýrského stavitelství, později na
katedře speciálni geodézie stavební fakulty CVUT v Pra-
ze, kde pracuje dosud a letos dovršuje 40. výročí své
pedagogické činnosti. Kromě výuky geodézie na staveb-
ní fakultě zajišťuje i výuku tohoto předmětu na fakultě
architektury. Vedl řadu diplomních praci na inženýrské
geodézll, které vždy zaměřoval na řešení konkrétnlch
stavebnich úkolfi. Ve studentské vědecké práci dosaho-
val v9znamných úspěchfi a přiváděl své posluchače až
na nejvyšš! mista celostátních soutěžr. Napsal řadu
skript pro výuku geodézie na různ9ch oborech stavební
fakulty a spolupracoval na celostátní učebnici Pokora,
M. aj.: Geodézie pro posluchače stavebnlho inžen9rstvi.
Pro svou kandidátskou disertační práci (1959) volil té-
ma z oboru elektronického měření délek: Zpřesněni fy-
zikálnl redukce. Problémy vlivu prostředí na geodetická
měření se staly námětem i jeho habil1tační práce (1966)
s názvem Problémy vertikálni refrakce. V řadě výzkum-
n9ch úkolů řešil jednak otázky nestandardních vlivfi způ-
sobujících refrukCi, jednak testoval vytyčovací sitě li-
niových staveb kritér1i přesnosti a ekonomiky. Výsledky
těchto prací jsou obsaženy v několika monografHch
i v řadě publikací vydaných v CSSR i v zahraničr. Spe-
ciálním oborem doc. ing. Pelikána, CSc., je zaměřováni
památkových objektfi. Tento obor též přednášr. Jeho bo-
haté zkušenosti byly využity při tvorbě norem, měřických
instrukci a metodických návodfi. NedUnou součásti jeho
práce je i aktivni odborářská činnost a dále i účast na
redakční práci edice Acta polytechnica při přUežitosti
výročí 275 let trváni CVUT v Praze. Vykonává též funkci
vedouciho redaktora Prací stavební fakulty eVUT v Praze.

27. dubna 1989 - IDg. Vladimlr Herka, b9valý zástupce
ředitele Technického muzea v Brně (TMB) od r. 1970.
Předtlm (od r. 1949) byl v9konným geodetem u Hydro-
projektu v Brně. Zasloužil se o rozmnoženi materiálfi
a sbírek v TMB pokud se týká strojů a pl'lstrojfi všeho
druhu, včetně map a plánfi, o organizováni v9stav a pří-
kladného udržování družebnlch styků s muzei domáci-
mi i zahraničnimL V publ1kačni činnosti zastával funkci
odpovědného redaktora. Na praCOVišti byl od r. 1970
předsedou ZP sCSP a členem výboru TJ Zbrojovka Brno
(od r. 1955). Je nositelem řady čestných uznáni z pra-
covní činnosti, sportovnlch i zahraničnich. Do dil.chodu
odešel v r. 1986, s brigádnickými 'úvazky do r. 1988.

2. května 1989 - Ing. Josef Kasl, v aktivni činnosti ře·
ditel Geodézie, s. p., Plzeň. Po absolvováni střední prfi-
myslové školy pracoval jako technik v ril.zných geodetic-
kých složkách a od roku 1954 v resortu geodezie a kar-
tografle, kde prošel rfiznými funkcemi. Vystudoval ze-
měměřické inženýrství na CVUT v Praze a v roce 1972
se stal ředitelem n. p. GeOd'3Z1ev Plzni. V každodenni
činnosti prokazoval ideovou vyspělost vyplývajicí z jeho
politického přesvědčeni, dosaženého vzdělání a dlouho-
letých zkušenosti, které ziskával při zabezpečováni hos-
podářských úkolfi a ve funkcich aktivisty stranických
orgánfi. Byl zkušeným řidicím hospodářským pracovni-
kem s velmi dobrými ieol'etickými znalostmi a praktic-
kými zkušenostmi. Novátorskými přlstupy, zejména cne-
vědomou prací v modernizaci zeměměřických provozfi,
patřU k přednim vedoucím resortním pracovníkfim a byl
prvnlm nositelem odznaku "Prfikopnlk socialistické prá-
ce". Jeho systematičnost a neformální přistup k lidem se
promítaly do hospodářských výsledků podniku. Soudruh
Kasl se angažoval v politickém a veřejném žIvotě. Plně
se zasazoval o plnění stranických usneseni v podmin-
kách podniku. Byl dlouholetým aktivistou KV KSC v Plz-
ni, propagandistou stranického vzděláváni a je členem
výboru UO KSC v Plzni-L1t1clch. Byl dlouholelým aktiv-
nim, členem plánovaci komise NV města Plzně a praco-
val ve výboru krajské sekce CSVTS. Za jeho politickou,
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pracovní a společenskou aktivitu obdržel řadu ocenění
a bylo mu v roce 1984 propťl.jčeno státní vyznamenání
"Za zásluhy o výstavbu". V roce 1986 odešel do dťl.chodu.

31. května 1989 - Ing. Milan Brychta, odborný asistent
katedry speciální geodézie fakulty stavební ČVUT v Pra-
ze. Po absolvování reálného gymnasia ukončil v r. 1949
studium zeměměřického inženýrství na Vysoké škole
speciálních nauk ČVUT. Do r. 1964 pracoval ve Vojen-
ských stavbách, kde prošel bohatou geodetickou a sta-
vební praxí. Své zkušenosti dále uplatňoval a rozvíjel
v pedagogické i odborné činnosti na vysoké škole, kde
plI'acoval odmku 1964. Společensky se angažoval zejmé-
na v ČSVTS, kde v letech 1969-1972 zastával funkci
sekretáře 6. komise pro inžen9rskou geodézii FIG. Je rov-
něž členem Čs. národního komitétu pro FIG. Své orga-
nizátorské schopnosti uplatnil též v letech 1978-1988
jako předseda odborné skupiny CSVTS. Aktivně pracoval
i v dalších společenských funkcích. Za odbornou a spo-
lečenskou činnost byi oceněn různými diplomy, čestný-
mi uznáními a pamětními medailemi.

13. dubna 1989 - Ing. Karel Hoda/!, dříve vedoucí I1se-
ku pozemkových I1prav na min. zemědělství. Studium
zeměměřického inženýrstVí na ČVUT zakončil v r. 1945.
Za války byl vězněn v koncentračních táborech Sachsen-
hausen a Dachau. Po studiu prošel mnohostrannou geo-
detickou praxí, kterou uplatnil \' r. 1950 v družstvu Geo-
plán, kde se později stal jeho ředitelem. Po soustředění
zeměměřické služby přešel na min. zemědělství, kde se
zúčastnil zajišťování prací na pozemkových I1pravách
pro zakládání JZD a státní statk~', a daiších organizač-
ních prací. Bohatá byla i jeho činnost publikační. Kromě
řady článkťl. a referátťl. je autorem dvou knižních publi-
kací a učebnice pro Střední prťl.myslovou školu země-
měřlckou. Velmi rozsáhlá je jeho velmi angažovaná čin-
nost politická a stranická. Aktivně působil též v ČSVTS,
byl zástupcem ČSSR v Mezinárodní organizaci FIG. Za
svou práci obdržel četná uznání a vyznamenání.

7. mája 1989 - log. láo Valovi/!. Narodil se v Jaslovciach
(teraz Jaslovské Bohunice), okres Trnava. Po skončení
zememeračského inžinierstva na Slovenskej vysokej škole
technickej v Bratislave v roku 1946 nash1pil na Inšpek-
torát katastrálneho vymeriavania v Košiciach. V roku
1948 prichádza do Bratislavy. Tu pOsobil na Katastrálnom
meračskom úrade, Fotogrametrickom ústave pre Sloven-
sko, Slovenskom zememeračskom a kartografickom I1sta-
ve, Geodetickom, topografickom a kartografickom I1sta-
ve, a Geodetickom ústave, kde prešiel prácami rOzneho
druhu a vykonával viaceré funkcie. Popri týchto prácach
viac rokov pOsobil ako externý pedag6g pri výchove geo-
detov a kartografovo V roku 1970 bol na základe konkur-
zu vybraný na Výskumný I1stav geodézie a kartografie,
kde riešil výskumné 1110hyz oblasti mapovania, mikro-
grafie, terminol6gie a československých štátnych noriem.
V rokoch 1970-1977 bol členom redakčnej rady nášho
časopisu. V máji 1980 odgiel do dochodku, ale nad alej
pracoval do roku 1987 na skrátený pracovný I1vllzok. Je
nositelom vyznamenaní: "Cestného uznania za dlhoročnl1
prácu v geodézli a kartografli" (1965), "Najlepší pra-
covník rezortu SSGK" (1969), "Čestného uznania za zá-
sluhy o rozvoj geodézie a kartografie" (1974), "Zasll1-
žilý pracovník VÚGK" (1976), "Zasll1žilý pracovník re-
zomu SúGK" (1979) a "Cestného 'strieborného odznaku za
odborársku prácu" (1981).

4. června 1989 - Ing. Miroslav Herda, CSc., přední čes-
koslovenský odborník v oblasti inženýrslté geodézie.
V r. 1939 nastoupil ve Státním zeměměřickém a karto-
grafickém ústavu v Praze, V r. 1947 přešel do civilní
inženýrské kanceláře, kde se zaměřil na oblast geodetic-
kých prací ve stavebnictví. V r. 1951 nastoupil v družstvu
Geoplan a v r. 1954 přešel do Ústavu geodézie a karto-
grafie v Praze. Zde také vypracoval a obhájil v r. 1961
na ČVUT kandidátskou disertacnl práci na téma syste-
matické chyby při paralaktickém měření délek. Dd roku
1966 pracuje ve VOGTK, kde se věnuje inženýrské geo-

dézU, státní standardizaci a metodologické a technolo-
gické činnosti nejprve jako vedoucí oddělení inženýr-
ské geodézie, po odchodu do důchodu v r. 1985 jako pra-
covník tohoto oddělení. V r. 1987 pracoval jako expert
pro geodetické práce při výstavbě (metro, JE) na Kubě.
Výsledky svých prací velmi často publikuje v odborném
tisku a jsou známy v ČSSR i v zahraničí. Je- autorem
řady výzkumných zpráva několika patentťl.. Je odpověd-
ným řešitelem a zpracovatelem několika norem RVHP
i ČSN z oblasti inženýrské geodézie. Zastával funkci
předsedy komise pro ověřování způsobilosti k výkonu
funkce odpovědného geodeta podle vyhlášky č. 10/1974
Sb. Jeho práce byla oceněna tituleDl "Nejlepš( pracovník
resortu ČÚGK" a "Zasloužilý pracovník resortu ČÚGK".
Podrobnější zprávy byly uveřejněny k 60. a 65. výročí
narození Ing. Herdy, CSc.

VfroCf 75 let:

13. dubna 1989 - Ing. Ladislav Hromádka, v aktivní
službě technický náměstek ředitele Geodézie, s. p., Brno
(1972-1975).V priiběhu své bohaté praxe pťl.sobil u mě-
řického oddělení Stavebního l1řadu města Brna, u or-
ganizacI Geoplan a Geometra, u DÚGK Brno a jako ve-
doucí u n. p. Inženýrská geodézie Brno. Jeho činnost
byla vždy charakterizována racionalizačními snahami,
sám podal několik zlepšovacích návrhťl.. Za I1spěchy při
tvorbě map středních a velkých měřítek byl v r. 1967
vyznamenán titulem "Nejlepší pracovník resortu ÚSGK".
Do činnosti v CSVTS byl zapojen od r. 1954, z toho v le-
tech 1959-1969 ve funkci předsedy ZP CSVTS. Tato
angažovanost byla u něho oceněna "Cestným uznáním"
a "StřIbrným odznakem" ÚR ČSVTS (1974). Do dťl.chodu
odešel v r. 1978, dosud však pomáhá plnit naléhavé I1ko-
ly podniku na I1seku projektOVání.

15. dubna 1989 i- Doc. Ing. dr. Rudolf PetrO, CSc. Po stu-
clHch na střední škole absolvoval zeměměřické inženýr-
ství na Vysoké škole speciálnlch nauk CVUT, která
ukončil s vyznamenáním. V r. 1938 nastoupil do astro-
nomicko-geodeUckého odd. Vojenského zeměpisného
I1stavu (VZÚ), kde se l1častnil triagulačnlch pracI zejmé-
na na severnI Moravě. Potom pracoval na Slovensku v Zi-
lině a Pieštanech. V r. 1945 přešel jako odborný asistent
do Ostavu nižšI a vyšší geodázie k akademiku J. Ryšavé-
mu. V r. 1950 obbájil doktorát technických věd a v roce
1968 získal hodnost kandidáta věd. Hab1Utoval se v roce
1969. Hlavním zájmem jeho vědecké činnosti byly problé-
my p~esnosti barometrické nivelace. V r. 1951 byl po-
věřen přednáškami z geodézie, od r. 1953 přednášel i pro-
blematiku měření podzemních prostor. V r. 1961 přešel
do nově zakládaného Výzkumného I1stavu inženýrského
studia při ČVUT v Praze, kde později vedl oddělenI pe-
dagogických výzkumii. Jeho literární činnost je bohatá.
Publikoval přes 34 samostatnýchpracl u nás i v zahra-
ničI, je řešitelem řady výzkumných I1kolů a autorem vy-
sokoškolských skript. Jeho veřejná i odborná činnost
byla odměněna řadou uznánI, diplomťl. a vyznamenánI,
z nichž jmenujme Zlatou medaili CVUT a Stříbrnou me-
daili Felberovu.

16. května 1989 - Ing. Vojtěch Návrat, v aktivní službě
vedoucí měřického oddělení v oblastnlm podniku Povodí
Moravy se sídlem v Brně. Po dokončení studia zeměmě-
řictví byl asistentem u prof. Semeráda na České vysoké
škole technická v Brně(1936). Potom pracoval nepřetr-
žitě v měřickém oddělení Zemského l1řadu v Brně, po
osvobození u ZNV a KNV v Brně, později v r. 1954 přešel
do Povodl Moravy, kde I1zce spolupracoval s resortními
složkami v obou moravských krajích. Jako aktivnI člen
KSČ p'Ůsobil v ZD KSČ a v MěV KSC. I po odchodu do
důchodu (1979) je dosud brigádnicky činný v Dopravně
inženýrské organizaci (DID) města Brna.

3. června 1914 - Ing. Fraotilíek Sobotka, vedoucl stře-
diska geodézie Přerov, nynI v dťl.chodu. Dlouholetý poU-
tický a vel'ejný funkcionář, nositel resortnlho vyzname-
nání "Nejlepšl pracovnlk resortu CÚGK" - 1975 a "Za-
sloužilý pracovník resortu ČÚGK" - 1974.
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Výročie 85 rok ov:

7. mája 1989 - doc. Ing. Tibor Luk'!!. Rodák z PrIboviec
(okres Martin). Z'ememeračské inžinierstvo absolvoval na
Ceskom vysokom učenI technickom v Prahe, kde aj za-
čala jeho bohatá pl'ax (Vojenský zemepisný ústav - vzO
a Zemepisn~ ústav Ministerstva vnútra). V roku 1950 pri-
chádza do Bratislavy, kde na Slovenskom zememeračskom
a kartograf1ckom ústave (SLOVZAKO) zakladá kartogra-
fickú tvorbu a reprodukciu máp. V roku 1954, ked
bol SLOVZAKO premenovan~ na Geodetický, topografic-
k~ a kartograf1ck~ ústav, <;tal se jeho riaditelom. Od
roku 1954 externe prednášal užltú kartograf1u a karto-
grafickú reprodukciu na Stavebnej fakulte (SvF) Slo-
venskej vysokej školy technickej v Bratislavo (SVST), kde
v roku 1958 sa stal odborným asistentom. V máji 1960
bol vymenovaný za docenta pre odbor užitá kartografia
a reprodukcia máp a v rokoch 1960-1970 bol vedúc1m
Katedry mapovania a pozemkových úprav SvF SVST. Za·
l:iatkom roku 1972 odišiel do do chod ku. Je nositelom vy·
znamenanI: "Cestného uznania za zásluhy o rozvoj geo-
dézie a kartograf1e" (1968), "Čestného uznania za dlho-
ročn(l prácu vo vzO" pri prUežitosti 50. výročia založe-
nia vojenskej topografickej služby a "Pamlltnej medaily
SVST".

10. května 1989 - akademik Otakar Borivka, významný
čs. matematik, dřIve profesor matematiky na přIrodově-
decká fakultě Univerzity J. E. Purkyně (UJEP) v Brně.
Narodil se v Uherském Ostrohu, gymnázium vystudoval
v Uherském Hradišti. Obor stavebního inženýrstvI na
České vysoké škole technické v Brne absolvoval v r. 1920.
V témže roce nastoupil na univerzitu, kde mimořádně stu·
doval matematiku a fyziku. Toto studium po absolutorIu
zakončil doktorátem v r. 1923. Na brněnské univerzitě byl
akademik Boro.vka jmenován docentem matematiky v r.
1928, mimořádn~m profesorem v r. 1934 a po osvobozenI
v r. 1945 řádným profesorem. Četné jeho vědecké práce,
uveřejňované v domácfch i zahraničnfch časopisech, spa-
dajf do oboru diferenciálnI geometrie a diferenciálnIch
rovnic. Přes převažujfcf teoretické zaměřenI svých pracI
projevoval plně pochopenI pro apllkaci a využiti mate-
matiky v technických oborech. Od r 1922 byl aktivnIm
členem Jednoty českých mJtematikú a fyzikO. (JCMF).
V r. 1952 byl zvolen do čestného výboru 50 světových
matematikd v Paříži. V r. 1953 byl jmenován členem-ko-
respondentem ČSAV, v r. 1956 mu byla udělena hodnost
doktora fyzikálně-matematických věd, v r. 1959 obdržel
Státnf cenu Klementa Gottwalda, v r. 1962 byl zvolen
čestným členem JCMF a v r. 1965 byl jmenován akademi-
kem. Podrobnějšf zprávy byly uveřejněny k 70. a 80. vý-
ročI narozenI akademika Borfivky.

Z daliUch výročí pflpomin'me:

23. júna 1929 - pred 60 rokmi sa narodil v Báhoni (okres
Bratislava-vidiek) Ing. Alojz Koiš. Po absolvovanI zeme-
meračského inžinierstva na Slovenskej vysokej škole
technickej v Bratislave nastúpil v roku 1954 na Geodetic-
ký, topografický a kartograf1ck~ ústav v Bratislave. Po
jeho rozčlenenf (1. 1. 1957) pracoval v Kartograf1ckom
a reprodukčnom ústave a· v Kartografli, n. p., Bratislava,
ako vedúci kartografického oddielu, samostatn~ redak-
tor máp a výrobný inžinier. V roku 1969 prešiel na Slo-
venskú správu geodézie a kartograf1e (1. 7. 1973 Sloven-
sk~ úrad geodézie a kartografie), kde pracoval na úseku
cien. Bol nositelom rezortného vyznamenania "Najlepší
pracovnIk OSGK". Zomrel 8. ll. 1976 v Trnave.

26. června 1929 - před 60 lety se narodil Ing. Bořivoj
Ravlii!ek, dříve ředitel Krajské geodetické a kartografic-
ké správy (KGKS) v Českých Budějovicfch. Po studUch
zeměměřického inženýrstvf na ČVUT v Praze nastoupll
u KNV v Č. Budějovicfch. V r. 1959 přešel do resortu geo-
nézle a kartografle. V Ostavu geodézie prošel řadou

funkcí od vedoucIho čety až po vedoucího střediska
geodézle. Vzhledem k jeho polltické vyspělosti, k teore-
tick~m znalostem, praktick~m zkušenostem a k výsled-
kdm jeho práce dosáhl funltce ředitele KGKS pro Jlho-
česk~ kraj v Ceských Budějovlcfch. Za polltickou anga-
žovanost a pracovnI výsledky obdržel resortnI vyzname-
nánI "NejlepšI pracovník" v r. 1971, čestná uznánf a mno-
ho dalšfch oceněnI. Zemřel v lednu 1982.

2. dubna 1914 - před 75 lety se narodil Ing. Jan Kar·
da, CSc., odborný asIstent Ostavu praktické geometrie,
jeden z prvnIch kandidátll věd našeho oboru. Po studiích
na CVUT v Praze, pracoval u civilních firem a v r. 1946
nastoupil jako asistent u prof. Potužáka. Jeho vědecká
a literárnI činnost byla věnována zejména problémdm
paralaktické polygonometrie. Zemřel v Praze 14. červ-
na 1961.

22. mája 1914 - pred 75 rokmi sa narodil v Bratislave
prof. dr. Ing. Pavel G'l, DrSc. Zememeračské inžinlerstvo
študoval na Vysokej škole technir:kej v Brne (1931-1935).
Potom pracoval na Katastrálnom meračskom úrade
v Komárne a v Bratislave a neskOl' na Fotogl'ametrlckom
ústave pre Slovensko v Bratislave. V roku 1940 začal
prednášat, ako externý pracovnIk, na Slovenskej vyso-
kej škole technickej v Bratislave (SVST). Na nej sa stá-
va v roku 1942 suplentom a správcom Ostavu fotogra-
metrle a fotografie a od 1. 1. 1947 profesorom geodézle
a fotogrametrie. Vedecktl hodnost DrSc. zIskal v roku
1965. Svojou usUovnosfou, neúnavnou a cielavedomou
prácou, spojenou s nadanIm, sa stal vynikajúclm odbor-
níkom, ktor~ je dobre známy vo svatovej fotogrametrickej
verejnosti. Známa je jeho publlkačná čInnost. NapIsal 14
dočasn~ch vysokoškolsk~ch učebnfc - skrIpt, 9 obslah-
lych publikácH a vysokoškolských učebnIc a. vyše 60
vedeckých a odborn~ch prác. V rokoch 1968-1972 bol
prezidentom 6. komisie Medzinárodnej fotogrametrickej
spoločnosti. Bol nositelom vyznamenanI: "Zlatej medal-
ly SVST" Čestného uznanla za zásluhy o rozvoj geodé-
zle a ka;t~grafie" z rok·av 1968 a 1974, "Plakety CSVTS"
a "Zasltlžilý pracovnIk rezortu Slovenského tlradu geo-
dézie a kartografie". Zomrel 5. 9. 1979 v Bratislave.

16. dubna 1909 - před 80 lety se v Libštátě, okres Semily
narodii Ing. dr. Josef Klobouček, profesor n1žšI geodézie
a fotogrammetrie na CVUT v Praze. Po studHch na vy-
soké škole speclálnIch nauk ČVUT nastoupil v r. 1930
jako asistent u akademika Ryšavého a pedagogické práci
zasvětil celou svoji odbornou čInnost. V r. 1937 obhájil
disertačnI práci a v r. 1947 se habilitoval pro obor nlž-
šI geodézie a fotogrammetrie. Od r. 1952 byl jmenován
profesorem a pověřen vedenIm a vybudovánIm Ostavu
fotogrammetrie. Během let vykonával též akademické
funkce. Jeho literárnI čInnost věnovaná převážně foto-
grammetrii byla rozsáhlá. Byl veřejně člnn~ a řadu let
zastával funkci předsedy Čs. fotogrammetrické společ-
nosti. Z činné služby odešel v r. 1963. Zemřel v Praze
dne 29. 3. 1981.

24. dubna 1909 - před 80 lety se narodil v Olší u Tiš-
nova IDg. Miroslav R'jek, býval~ vedoucf technickohos-
podářského mapovánI u Oblastnlho ústavu geodézie
i! kartograf1e (OOGK) v Brne (1955-1970). Značné zku-
šenosti v oboru nového mapování sl přinesl ze Slovenska,
kde po absolvování České vysoké školy technIcké (CVST)
v Brně (1933) nastoupil službu u Inspektorátu katastrál-
ního vyměřovánI v Trenčfně. Po návratu na Moravu (1939)
pokračoval v novém měření u katastrálního měřlckého
úřadu v Brně, potom u OOGK Brno, kde pod jeho vede-
nfm (od r. 1955), bylo rozvInuto nové topografické ma-
povánI 1: 10000 a nové THM 1: 1000 a 1 : 2000. Již v prfi-
běhu těchto rozsáhlých prací značného hospodářského
významu byla jeho odborná a organizační čInnost oce-
n~na státním vyznamenáním "Za vynlkajícf prácI" (1963).
Byl aktivním funkcIonářem v ZD KSC a v zp CSVTS. I po
odchodu do důchodu (1970) byl po 4 období předsedou
Aktivu dťichodcťi přI PV ROH u Geodézle, s. p., Brno.
Zemřel dne 8. prosince 1984 v Brně.
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15. května 1909 - před 80 lety se narodil ing. Josef Po-
komt, v aktivnf službě vedou cf středisek geodézle v Tiš-
nově a Blansku (1957-1971). Od r. 1933 pfisobll u ka-
tastrálnfch měřlckých tířadťi (KMO) v Sevljušl, Užhorodě,
Svalavě (Karpatská Ukrajlna). Po r. 1939 u KMO Tlšnov,
Hodonln, později u KNV Gottwaldov a OOGKBrno (1954
až 1956), zde jako vedoucl oddUu v provozu a předseda
celozávodnlho výboru ROH. Byl znamenitým, obětavým
a zásadovým pracovnlkem, za což se mu dostalo "Cest-
ného uznánI" OSGK a Odborového svazu státnlch orgánťi,
peněžnlctvl a zahranlčnlho obchodu (1968). Po odchodu
do dťichodu (1971) zabýval se znaleckou činnost(. Zemřel
16. 11. 1987 v Tíšnově.

8. května 1919 -- před 70 lety byl zřlzen při ministerstvu
financl Lltografickf útev později pře jmenovaný na Re-
produkllnf datev mlnlsterstva financf (RUMF). V prvém
dvacetileU byl tento 'dstav budován a veden osvědčeným
odbornlkem ing. Janem KavaUrem. Ostav se zabýval tis-
kem katastrálních map a to. jak. vzešlých z nového mě-
řeni, tak obnovovaných reprodukčnl cestou. Postupem
do!>y se měnil jak jeho název, tak i výrobní skladba. Po
roce 1954 začaly tradičnl výrobnl náplň přeblrat zřizo-
vané 'dčelové tiskárny geodetických a kartografických
služeb v jednotlivých kra jich - dnešnl reprodukčnl od-
dUy s. p. Geodézie.

Geodeslja, kartograflja I u.e.&trojmo, Il. 1/88

Zekov, D.: Sovětská geodézie od Velkého řljna do pře-
stavby, s. 3-5.

Geor/llev, N. - Darakčllev, C. - Kralčev, V.: Klasické
astronomicko-geodetické metody a prostředky určeni
parametrťi rotace Země na geodetické observatoři
••Plana", s. 6-9.

Vllev, G.: Jedna metoda odvozeni vzorcd sférické trlgo-
nometrle, s. 10-11.

Dlmov, L.: Vytvořenf geodetické sftě při mapováni povr-
chových ddlmch děl a povrchových dold, s. 12-15.

Cenkov, C. - Genev,M.: Dynamicko-statistické progn6-
zovánl sesuvd, s. 15-17.

Kosmadlnov, T.: Metoda zpracováni echolotnlch měřeni
zlskaných při viněni hladiny, s. 16-19.

Koleva, L.: !teleni 'dloh pozemnl fotogrammetrle spolu
s využ(vánlm dat z opakovaného mapování, s. 20-22.

5te/anov, C.: Neplnění nejzákladnějších závazko. Inves-
torťi v oblasti geodetických pracf, s. 23-24.

5paskll, N.: Trvalá péče o popularizaci topograftcko-geo-
detických znalostí, s. 25-26.

Kovačevskl, M.: Geodetické práce související s upevně-
ním kotev na mostě Č. 6 dálnice "Chemus", s. 27-30.

Taklmov, V.: Požadavky na geodetické práce při pokládce
asfaltobetonových vrstev, s. 30-31.

Genlnskl, G.: Geodetická kontrola při stavbě mostd me-
todou postupného vysouvání, s. 32-33.

Mllev, G.: Současné geodetické přlstroje, technologie
a kreslicl přlstroje na 43. mezlnárodnlm veletrhu
v Plovdlvu, s. 34-36.

Národnl konference "Aktuální geodetické problémy přI
komplexní bytové výstavbě", s. 37-38 ..

VermmBlSuogsteehnlk, Il. 6/88

Krelbich, H.: Přfn06 komisi Technické společnosti pro
řešeni a dalšf rozvoj kartog~afických 1110h v NDR,
s. 182-183. .

5lJllner, R. - Barsch, H. - kolektiv:· Dálkóvý prdzkum
s pomocf paslvnf mlkrovlnné radlometrie - prvé vý-
sledky 'a využit( v NDR, s.184-168.

Weichelt, H.: Vliv vlhkosti a nerovnosti povrchu na ml-
krovlnné vyzařováni pMy, s. 188-191.

Ballant, L.: DUčl derivace a varianty 'Vyrovnáni pro mo-
delováni drah družic a určeni jejich parametrťi,
s. 192-194. . I

Stechert, W.: ,Dosažená tíroveň a směry Irozvoje mapo-
váni hranic pozemkťi, s. 195-196.

West/eld, G.: Využiti standardnlho programového vyba-
veni pro řlzenl výroby s využlt1m počftače. s. 197-
-198.

Poitz, H.: Rozšlřenl programového souboru ,TEBIT o al-
goritmus na vyhledávání hrubých chyb, s. 198-199.

Rahne, Evalina: Přfspěvek ik měřeni sedám v obytných
domech, s. '199-201.

5tetntch, L. - Freltag, P.: Nabldka programťi DF pro řl-
zenl a využlvánl banky da. pro body geodetických sft(,
s. 201-203.

Bernhardt, G.: Nová přehledná II).apa Schwerlnu - Ini-
ciativa Technické společnosti, s. 204-205.

Meier, 5.: Dvoudimensionálnl metody filtrace a jejich
vlastnosti. Cást 1., s. 206-208.

Filatov, V. P.: Zvyšovat kvalitu kartografické Výroby, s.
1-4.

Buzuk, V. V.: Velkou pozornost rozvoji vysokoškolského
studia, s. 5-6.

Ovčarova, L. V.: Kvalita výroby a přestavba činnosti od·
dělení technické kontroly, s. 7-8.

Muradov, G. M. - Bessarabov, V. f.: Sovětštl geodeti
v centrální Arktidě, s. 9--12.

Kardyčktn, V. V. - Levin, A. A.: Automatizované systémy
řlzení sdružení a podnikd, s. 12-16.

Brovar, V. V.: Zvláštnosti opakovaných měření, S, 16-18.
5kelvalas, f. M.: Určenl excesu komolého normál~lho
rozděleni podle tolerancí, s. 18-20.

Genlke, A. A. - Naumov, Ta. V.: Určení přlstrojových
konstant světelných a rádiových dálkoměrťl, s. 20-25.

Bron§teln, G. 5. - Vtztrov, Tu. V. - E/endlan, P. 5.:
Vybudováni vytyčovací sftě- ve dvou etapách, s. 26-28.

Ustavtč, G. A. - Demin, 5. V.: Kontrolnl metody zdví-
hac(ho zařlzenl na jaderných elektrárnách, s. 28-32.

Davydov, Te. A. - Kozlova, L. 5.: Zku§enosti z určeni
chyby v natočeni lodě při řlčních zkouškách, s. 32-33.

Chrapov, G. A.: Doplňky k metodě I. V. Zybrlckého, s. 33
až 35.

5tolbov, f. A.: Určení náklonu staveb, s. 35-36.
Vtzirov, Tu.V. - 5piridonov, A. f.: Standardizace plsmen-
ných označeni v geodézl1, s. 36-37.

Chochlov, G. P.: O chybách kontroly přesnosti měřeni,
s. 37-42.

Pik, L. f.: Požadavky na geodetické sftě, s. 43-44.
Nazarov, N. D.: Vliv vnějších podmlnek při fotografovaní
na zobrazení dna mělkých moří, s. 44-47.

Tezikov, A. L.: Cesty zdokonalováni pddního maPQvánl
šelfu, s. 47-49.

5ukenlk, A. Ta.: Atlas "Velký ~(jen", s. 49-52.
Ttkunova, f. N.: Mapy zobrazujícl specializaci zemldll-
ství, s. 53-54.

Laptng, K. A.: Třldění geografických názvd na minipočí-
tači lSKRA-226, s. 54-55.

Mylnikov, 5. A.: Míra bezpečnosti při lesních požárech,
s. 56-59.

Moskalenko, V. f.: Schdzka vedouclch geodetických slu·
žeb socialistických státd, s. 59-60. .
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Pro příití GaKO připravujeme:

HYLMAR,F.: Výpočet koeficientó alinní a projek-
Uvní tr~nsformace z vlícovacích pfímek

JANDOUREI<,J.: Modelové felení zlkladních geo-
detických 610h

BAEROVA, B. - KOUBA, J.: Ke spoluprlci VEB
Kombinat Geodlsie und Kartographie (NDR)
s Výzkumným 6stavem geodetickým, topografic-
kým a kartografickým (CSSR) v oblasti vědec-
kotechnických informací

K~IZ, I.: Použití vybraného elektronického dllko-
měru pro velmi pfesné prlce

PRAVDA, J.: Vzorník kartografických znakov

681.3.06+528.235

}{ATIBORSK~,J.
Propamme de calcul lntě,nl ďnn problěme ,éodé-
_lqne
Geodetický: a kartografický obzor, 35, 1989, No 6,
pages 13ti-140, 3 Illustratlons, 4 planches, 10 blbllo-
graphles

Nouveaux procédés et programmes de calcul élaborés
pour réseau altlmétrlque, de posltlon et spatla!. Ceux·
-ci permettent la solutlon ďun type de réseau géodé-
slque quelconque y comprls l'évaluatlon qualltatlve
des résultats par systěme un1flé. Démonstratlon de
I'une des posslbl1ltés de solutlon ďun réseau géodé-
slque, exemple du calcul de celul-cl.

681.31 PC IBM:[528:061.14[437.1/.2]]

BOT,ESLAV,J.
Départ do caIcnlatrice_ compaUble_ le re__ort de la
,éodé_le et carto,raphle
Geudetlcký a kartografický obzor. 35, 1989, No 6,
pages 140-142, 1 Ulustrat1on, 6 blbllographles

Descrlptlon de la technlque entrant en jeu - [IBM)
mtcroprocesseurs compat1bles. Leur hlstolre, tralts ca-
rnctérlstlques. Présentat10n des premlěres InstalIa-.
tluns de ceux·cl dans le ressort CÚGK alnsl que les
zones prévues pour leur exploltatlon.

528.517:528.11

HUCKO, E.

DétermlDatlon do caractérl_tlqDe_ élémentalre_ lIe
précl_IoDdo télémětre_ électroDlqDo
GeodeUcký: a kartografický: obzor, 35, 1989, No 6,
pages 143-146, 3 lllustratlons, 4 planches, 5 blbllo-
graphles

DétermlnaUon des caractérlsUques élémentalres de
préclslon des télémětres électronlques éprouvés sur
la base ďesaal de terraln. Méthodes de contrOle effec-
tué sur la base de Hlohovec. Expérlences et résultats
émanant de l'uUllsat1on de celle-cl pendant plus de
10 ans, lesquels cerUflent la nécesslté de soumlsslon
des télémětres électronlques aux tests relaUfs.

528;541.2

SANDA, V.

NODyelapparen da DlyeUemeDtSDr le marebé tcllé-
eOSIOyaqDe
Geodetický: a kartografický: obzor, 35, 1989, No 6,
pages 146-149, 2 lllustratlons, 1 planche

tpreuves, comparalsons et données publlées par le
producteur relatlves li. l'appareU de nlvellement N-3KL
nouvellement Introdult sur le marché, de productlon
sovléUque desUné au nlvellement technlque avec pos-
slbUlté de llvralson ďun mlcromětre optlque complé-
mentalre. Comparalson des paramětres du N-3KL avec
ďautres appareUs étrangers. Cet appareU devralt-
-lltre lmporté en Tchécoslovaqule li. partlr de I'année
1989.

528.2.004.1(100)

SIMA, J.
NlveaDmondlal des teehnolo,les uUU_ěe_dan_ la ,éo-
dě_Ie et earto,raphle
Geodetický: a kartografický: obzor, 35, 1989, No 6,
8 planches, annexe li. sulvre

Brěve caractérlsUque du nlveau mondlal des techno-
logles utlllsées Idans édlflcatlon et entretlen des
réseau géodéslques de base, le levé, le' cadastre, le
génth-clvll, la télédétecUon de la Terre, la carto-
graphle [l'lmpresslon de cartes Inclusj et élabOratlon
de systěmes ďlnformat1que avec rapports A la géo-
désle et cartographle.
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Historické mapy českých zemi
(912.43:93) (437.1/.2),,15" Helwig

V časovém sledu byla po Klaudyánově mapě Cech vyho-
tovena na našem územl mapa Slezska. Jednoduchou, po-
dle náčrtu neznámého autora pořlzenou a do dřeva hru-
bě řezanou mapu Slezska otisk 1 již. v roce 1545 Sebestián
MOnster. Ta se ale zdaleka nevyrovná kopii Klaudyánovy
mapy Cech. Slezsko dostalo prvnl samostatnou a na svou
dobu velikou a obsažnou mapu až v roce 1561 zásluhou
vratislavského pedagoga Martina Helwiga. Ta byla po-
tom mnohokrát znovu tištěna a stala se předlouhou řady
kopU po dalšlch 150 let.

Helwigova mapa Slezska (1561)
Martin Helwig se narodil v Nise 5. listopadu 1516. Doku-
menty o tom, kde nabyl vzdělánl se nezachovaly. Až roku
1549 jsou o něm zprávy z Vratislavi, kde od roku 1552
působil na škole, posledních 14 let svého života jako
rektor. Zemřel 26. ledna 1574.
Z prvního vydánl Helwigovy mapy byl zachován jedinS;

vS;tisk na pergamenu. Ten však na konci 2. světové války

Obr. 1 Výřez Helwlgovy mapy Slezska v origindlnl veli-
kostt kresby (černoblld reprodukce)

byl zničen ve Vratislavi. U nás je mapa zachována v Ka-
binetu pro kartografU CSAV. Některé kopie Helwigovy
mapy v zahraničnlch zpracovánlch jsou uoženy v mapo-
vé sblrce Národnlhlo technického muzea v Praze [2].
Mapa byla řezána do dřeva a tisky byly vyhotoveny

v tiskárně Jana Creutziga v Nise. Zvláštnlm privilegiem
byla mapa chráněna před patiskem na dobu 10 let. Roz-
měry tisku jsou i s okrajovou vS;zdobou 816 X669 mm.
Mapa má j1žnl orientaci. Helwlg -se pro ni rozhodl na
základě originálnl úvahy, vyplS;vajlcl z polohy Slezska.
Sám o tom napsal: ••... na všech ostatnlch mapách je
obvykle po.lnoc nahoře a poledne dole. Úmyslně jsem
učinil naopak a podle povahy země jsem umlstll Hornl
Slezsko nahoru, aby Odra tekla dolo. do Dolnlho Slezska,
jak se podle přnežitosti lépe hodl, neboť kdybych byl
postupoval obvykl9m způsobem, byl bych dolnl změnil na
hornl".
Helwigova mapa Slezska obsahuje přes 300 mlst (sl-

del). Po.sobl však i při své značné velikosti dojmem vel-
kého zaplněnl (obr. 1). Zpilsobuje to pahorková hnědo-
zelená kresba horstev a hor, kompaktnl kresba znázorně-
nl lesnlch ploch zeleně kolorovaná a nadměrně velké
žlutě a červeně kolorované značky a kresby sldel, takže
zbS;vá mezi nimi jen málo volnS;ch ploch. R.eky jsou na
mapě vykresleny v hlavnlch rysech správně a jsou vybar-
veny modře. Reliéf Slezska nelze z mapy dostatečně vy-
člst. Jen na jihu a jihozápadě je vykreslena horská hrad-
ba oddělujld Cechy a Moravu. Kopečky hor jsou libo-
volně seskupeny, jen Sněžka s názvem Risenberg vlce
vyniká. Horopis mapy je poměrně chud9. V rámci mapy
je vyznačena stupnice zeměpisných šlřek a délek po 2',
MěřUko této nejstarší mapy Slezska je asi 1: 550 000.
Místopis části Helwigovy mapy Slezska v českém jazyce
ukazuje obr. 2.
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Obr. 2 Cdst mlstoptsu Helwigovy mupy Slezska (1561)

Z kopU Helwlgovy mapy jsou nejznámější ty, které
Abraham Ortelius zařadil do svého atlasu ,Theatrum or-
bis terrarum". Toto dno bylo v roce 1570 vydáno jako
první zeměpisnS; atlas. Tak dosáhla Helwigova mapa
Slezska, podobně jako i Crigingerova mapa Cech a Fabri-
ciova mapa Moravy, o nichž podáme informaci v někte-
rém z přišUch člsel GaKO,poměrně velké publ1ctty. Hel-
wigova mapa pak již byla zařazována i do dalšlch země-
plsnS;ch atlaso..
Ukázku Helwlgovy mapy Slezska v originální velikosti

ve vS;řezu předkládámp. na obr. 1, na 3. str. obálky časo-
pisu je opět černobHá reprodukce celé mapy ve zmen-
šeni (obr. 3).

LITERATURA:
[1] VS;voj mapového zobrazeni územi Československé re-

publiky. 1. dU: Mapy českých zeml do poloviny 18.
stoleU. ÚSGK, Praha 1959.

[2] SKOpovA, O.: Mapová sblrka NTM. In: Rozpravy Ná-
rodniho technického muzea. Z dějin geodézle a kar-
tograf1e 5. NTM, Praha 1984.

Ing. Ivan Cermdk,
Geodézie, s. p., Praha
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Jindřich Bečvál' a kolektiv

SEZNAMUJEME SE S MNOŽiNAMI
Probfrá pojem množiny, zmiňuje se o zókladnfch pojmech
matematické ,logiky a popisuje množinové operace, vlast-

~. nOlStlblnárnfch relacf a rOznédruhy zobrazenI.
178 stran, 90 obrázkO,30 tabulek, brož.19 Kčs

Robert Beránek a kolektiv

KALENDÁŘ SVÉPOMOCNÝCH PRACí
Soubor praktick'ých informacr pro nejdOležltějšr svépo-
mocné 'práce v bytech, domech, chatách a jejich okoH.
3. vydánr, 368 stran, 567 obrázkO,13 tabulek, váz. 36 Kčs

Milan Jozff - Otakar Gregora

ŠKODA FAVORIT 136 L VYJIŽOf
Kniha uvádr podrobný technický a konstrukčnr popis no-
vého vozu. Vychózr z Jehokoncepce a podrobně se zabý-
vá jeho karosérH, motorem, poclvozkemapřrslušenstvrrn.
160 stran, '170obrázkO,1 tabulka, brož. 25 Kčs

Obsahuje základnr technické údaje mopedO Babetta,
funkci jednotlivých č6str mopedu, údržbu a běžnéopravy.
208 stron, 106 obrázkO,29 tabulek, brož. 15 'Kčs

odbytovf odbor
Sp61eDIl 51
U302 Praha 1
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