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KARSKÝ, G.
'O definici a geodetickém užili délkové jednotky SI
Geodetický a kartografický obzor, 26, 1980, Č. 10,
s. 239-243, 2 tab., lit. 30
Definice a realizace jednotek délky a času. Problém spo-
lečného etalonu. časový p,rincip elektronického miiřeni dé-
lek v geodézii a jeho potenciální možnosti. Perspektivní
dálkoměry. Poznámky ke kalibl'ací modulačnich kmitočtů.

528.32--089.5 :528.515/.517
ABELOVIČ, J. - JURDA, K.
Testovacla základnica pre svetelné dlafkomery
Geodetický a kartografický ,obzor, 26, 1980, Č. 10,
s. 243-247, 7 obr., 2 tab., lit. 5
Popis vybudovani'a testovacej základnice pri Hlohovci ako
geodetického etalónu v prirode. Jej parametre, presnosl
určenta a metodický postup overov,ania diafkomerov, ako
aj možnosti jej využívania a sledovani-a vývoJa.

528.91/.92
PRAVDA, J.
Teoretická, vedeckotcchnlcká (inžinlerska) a praktická
kartografia
Geodetický a kartografický obzor, 26, 1980, Č. 10,
s. 247-253, 6 obr., lit. 19
Rozlišovanie teoretickej nadstavby v kartografU M. Ecker·
tom, E. Imhofom, E. Arnbergerom, I. Kretchmerovou, L.
Ratajským, K. A. Sališčevom. Logické zd6vodnenie rozli-
šovania teoretickej, vedeckot'echnickej (inžinierskejJ a
llraktickej ka,rtografi.e.

528.489;521.771
VESELÝ, M. - VITÁSEK, J.
Určení souososti funkčních článků válcovaci stolice
Geodetický a kartografický obzor, 26, 1980, Č. 10,
s. 254-256, 3 obr., lit. 5
Určení odchylek souososti válce a vřetene válcovací sto-
lice mechanickou metodou pomoci drátu, napjatého v,e
svislé rovině osy. Konstrukce a použiti speciálního zaří-
zeni pro určení svislé roviny osy v jednotlivých příčných
řezech. Měřeni odchylek a výpočet parametrů pomoci
tr.ansformace měřených hodnot. Grafické znázornění vý-
sledků.

[528;06J :55.012.7
ŠNEBERGR, V.
Funkce podnikové kontroly v podníku GeodélÍe
Geodetický a kartografický obzor, 26, 1980, Č. 10,
s. 257--258
Poznatky z praktické čmnosti podmkové kontroly. zásady
k zajištění kontroly Č. 4011975 Sb. vytvořIly normal1vní zá-
kladnu pro kVlalitativně nový přistup k provádění kon-
troly jako součásti řízeni. Zkušenosti s aplikací Zásad
v podniku Geodézie Plzeň.
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KAPCKHl1, f.

06 onpeneJleHHH H reOne3HqeCKOM HCnOJlb30BaHHH enH-
HHqbl nJlHHbl CH

feone3HqecKHH H KapTOrpapHqecKHH 0630p, 26, 1980,
No 10, crp. 239-243, 2 Ta6., JlliT. 30
OnpeneJlmlHe H peaJlH3aqHH enHHHq nJlHHbl H BpeMe-
HH. Ilp06J1eMa eJlHHOrO 9TaJlOHa. BpeMeHHoH np'HHqHn
9J1eKTpoHHoro H3MepeHHH paCCTOJnlHH B reoJle3HH li el'O
nOTeHqHoHaJlbHble B03MOlmHOCTH. llepcneKTHBHble JlaJlb-
HOMepbl. 3aMeqaHHH OTHOCHTeJlbHO 9TaJlOHHpOBaHIUI qac-
TOT MOJlYJIHqHH.

528.32-089.6:528.516/.517
ABEJIOBHq, H. - IOPllA, K.
::haJlOHHIdH nOJlHrOH nJlH 9J1eKTpOHHblX JlaJlbHOMepOB

feOJle3HqecKHH II KapTOrpapHQeClCHH 0630P, 26, 1980,
No 10, CTp. 243-247, 7 pHC., 2 Ta6., JlHT. 5
OnHcaHHe C03JlaHHH 9TaJIOHHOl'O nOJIlil'OHa Y r. fJloro-
Beq KaK reoJle3HQeCKOrO 9TaJlOHa iB npHpone. Ero napa-
MeTpbl, TO'JiHOCTbonpeneJleHHH H MeTOJlHqOCKHH nopHJlOK
npOBepKH JlaJIbHOMepOB, B03MOlKHOCTH ero npHMeHeHHH
H CJlelKeHHH 3a pa3BHTHeM.

528.91/.92
IlP ABllA, H.
TeOpeTHQecKaJl, HayqHO-TeXHHQeCKaJl (HHJKeHepHaJl) H
npaKTHQeCKaJl KapTorpapHJI

feOJle3HQeCKHH H KaprOrpapHqeClCHH 0630P, 26, 1980,
No 10, CTp. 247-253, 6 pHC., JlliT. 19
Pa3J1HqeHHe TeOpeTHqecKoH HaJlCTPOHKH B KapTorpapHH
M. 3lIcr<epTOM, 8. HMXOpOM, 8. ApH6eprepoM, H. Kpeq-
MepoBoH, JI. PaTaHCl<IHM, K. A. CaJlHIqeBbIM. JIornqec-
Koe 06OCHOBaHHe pa3JIHqeHHJI TeOpeTHqecKoH, HayqHO-
-TeXHHqeCKOH (HHlKeHepHoH) H npaKTHqeCKOH Kaprorpa-
pHH.

528.489;621.771
BECEJIbI, M. - BHTACEK, 11.

OnpeneJleHHe COOCHOCTH PYHKllHoHaJlbHblx 9J1eMeHTOB
BaJlqoBoro CTaHKa

feoJle3HQecKHH H KapTOrpapHqeClCHH OÓ30p, 26, 1980,
No 10, crp. 254-256, 3 pHC., JlHT. 5
OnpeneJleHHe OTKJlOHeHHH COOCHQCTIIqIlJlHHn.pa H Bepe-
TeHa BaJlqoBorOCTaHKa MeXaHHQecKHM MeTOnOM C no-
MOIqblO npoooJla HaTiOIyToro B BepTIIKaJIbHOH nJlOCKOC-
TH OCH. KOHCTPYKqHH li npHMeHeHHe cneqllaJlbHoH yCTa-
HOBKII JlJlJl onpeneJleHHJI 'BeJ?'l'HKaJlbHOH nJlOCKOCTH <>CH
B OTneJlbHblX nOnepe'!HIdX. CeQeHHJIX. H3MepeHHe OTKJlO-
HeHIIH H BblqHCJleHHe napaMeTpoB C nOMo1Ilib1Onpe06pa-
30BaHHJI ll3MepeHHblX 3HaqeHHH. fpapHQecKoe npenCTaB-
J1eHHe pe3YJlbTaTOB.
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cl>YHKqHJI 3aBOJlCKOrO KOHTpOJlJl B Haq. np. reone3HJI

feoJle3H'IecKHH H Kap-rorpapHqecKIIH OÓ30p, 26, 1980,
No 10, CTp. 257-258
OnblT npHo6pereHHblH TIpH npaKT!IlqecKOM 3aBOJlCKOM
KOHTpOJle. 1l0JlOlKeHlle 06 oóecneqeHHU KOHTpoJlH
No 40/1975 OB. 3. C03naJlO HOpMaTHBHblH 6a:mc JlJIJI Ka-
QecTBeHHO HOBoro nonxona K peaJlH3aIlHH KOHTpoJlH KaK
qaCTII ynpaBJleHHH. OnblT npUOÓpeTeHHblH npH npllMeHe-
HIIH 1l0JlOlKeHHH B Haq. IIp. feone3HH IlJl3eHb.
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KAR.SKÝ, G.
iiber Deflnltlon und geodallsche Ausniítzung der SI Lan-
genelnheit
Geodetický a kartografický obzor, 26, 1980, Nr. 10,
Selte 239-243, 2 Tab., Lil. 30
Definition und Realísation der Lilngen- und Zeiteínheil.
Problem eines gemeins,amen Etalons. Zeitprinzip der elek-
tronischen Liingenm€ssung in Geodasie und seíne poten-
zieHe Moglichkeiten. Perspektivísche Entfernungsmesser.
Bemerkungen zur K,alibrierunug der Modulationsfrequenzen.
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ABELOVIČ, J. - JURDA, K.
Die Verglelchsbasis fiír Llchlenfernungsmesser
Geodetický la kartogrMický obzor, 26, 1980, Nr. 10,
Selte 243-247, 7 Abb., 2 Tab .. Lit. 5
Beschreibung der vergleichsbasis die beí IHohoV'8c als
geodatísches Etalon im GeWnde ,ausgebaut wurde. lhre
Parameter, Genauigkeit der Bestimmung und methodisches
Verfahren der Entfernungsmesseriiberpriifung als auch
Mogllchkeilen der Ausniitzung und der l.iberwachung der
Basisentwícklung.
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PRAVDA, j.
Teoretische, wissenschaftteclmische (Ingcnieur- ) und prak-
tische Kartographie
Geodetický a kartografický obzor, 26, 1980, Nr. 10,
Seite 247-253, 6 Abb., Lit. 19
Unterscheidung des theoretischen Oberbaues in Karto-
graphie von M. Eckert, E. lmhof, E. Arnberger, 1. Krct-
schmer, L. ~atajský, K. A. Sališcev. Logische BegrUndung
der Unterscheidung der theorelischen, wissenschafttechni-
schen (lngenieur-j und praktischcn Kartographio.

528.489:621.771
VESELÝ, M. - VITASEK, j.
Bestimmung der Gleichachsigkeit der Walze und Spindel
des WalzgerUstes
Geodetický a kartografický obzor, 26, 1980, Nr. 10,
Seite 254-256, 3 Abb., Lit. 5
Bestimmung der Gieichachsigkeit~abweichungen der Walze
und SpinGei des WalzgerUstes mechanisch, mitiels einem
in der vertikalen AchseIlJebene gespannten Dr,aht. Konstruk-
tion und Abwendung einer speziellen Vorriclltung fUr Be-
stimmung der vertikalebene in einzelnen Querschnitten.
Messung der Abweichungen und Berechnung der P;ara-
meter miltels TransformatiDn der gemessenen Angaben.
GraphiSche Darstellung der Ergebniss€.

[528:06] :65.012.7
ŠNEBERGR, V.
Funktion der Betriebskontrolle lm Betrieb Geodézle
Geodetický a kartografický obzor, 26, 1980, Nr. 10,
Seite 257-258
Erkenntnisse aus praktischer Kontrolltdt;gkeit der Betriebs-
kontrolle. GrundslHze Nr. 40/1975 Sb. zur Sicherste,liung
der Kontrolle schaffen normative Basis tlir den qualitativ
nBuen Zutritt ZUl' KontrolldurchfUhrung als ein Teil der
Betriebleitung. Erfahrungen mít Applikationen der Grund-
sli tze im Betrieb Geodézie Plzeň.
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KARSKÝ, G.
On the Deflnltlon and Geodetlc Use of the SI Length Unit
Geodetický a I<artogr,afický obzor, 26, 1980, No. 10,
pp. 239-243, 2 tab., 30 ref.
Definition and reali:.ation of length and time units. The
problem of common standard. Tlm" principle of electronic
measuring lengths in geodesy and Its potcntial possibilities.
Perspeclive r,ange flnders. Comments On the calibration
01 modulation frequencies.

528.32-089.6 :528.516/.517
ABELOVfČ, j. - jURDA, K.
Calibration Base Line for Electrooptlcal Range Flnders
Geodetický a I<artografický obzor, 26, 1980, No. 10,
pp. 243-247, 7 fig., 2 tab., 5 ref.
Building up the calib.r,ation base line ne ar Hlohovec,
serving as a geodetlc standard in nature, is described.
p,orameters of the oaSe line, accuracy 01 Hs determination,
and methodology of calibr.ating the range finders. Po s-
sibilities of using the base line and studying its develop-
ment.
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PRAVDA, j.
Theoretlcal, Sclentlfic-Technlcal, and Applled Cariography
Geodetický a kartografický obzor, 26, 1980, No. 10,
pp. 247-253, 6 fig., 19 ref.
Differentiating the theo,retic,al super-strllcture in car to-
graphy by M. Eckert, E. lmhof, E. Arnberger, 1. Kretchme-
rová, L. Ratajský, K. A. saličev. Logical reasons for dif-
ferentiating the theoretic.al, scienli!ic-technic,ai, 'Ind applied
c,ortography.

528.489:621.771
VESELÝ, M. - VITÁSEK, j.
Determining the Coaxiallty of Function Elements of RiII
Stand
Geodetický a kartogmfický ob:.or, 26, 1980, No. 10,
pp. 254-256, 3 fig., 5 ref.
Determining devi,ations in coaxiality of the cylinder ,and
spindle of the roli stand by mechanic·al method using
a wire, stretched in 'a vertlcal axial plane. Constructlon
and use ofa special equipment for determining the ver-
tic,al axial plane in separ'8te cross sections. Measuring
deviatinns and computalion of parameters by means of
transformation of measured v,alues. Groaphical demonstra-
tion of results.
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ŠNEBERGR, V.
Functlon of Inspecllon in tbe Enterprise Geodézle
Geodetický a kartogr,afický obzor, 26, 1930, No. 10,
pp. 257-258
information on a practical control activity of the enter"
prise inspectlon. Tbe No. 40/1975 Princlples for assllring tho
control created the st,andard base for a qualitatively new
approach to exeeuting the inspection as a part of manage-
ment. Experiencies with the appltcation of Principles in the
enterprise Geodézie Plzeň.
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KARSKÝ, G.
De la définitlon et utlllsatlon géodéslque de I'unlté de
longueur SI
Geodetický a kartografický obzor, 26, 1980, No. 10,
pages 239-243, 2 p!'anches, 30 bibliogra phies
Définition et réalisation d'unités de logu8ur et de temps.
Probléme de I'étalon commun. principe actuel du levé té-
lémétrique électronique en géodésie et ses possibilités
potentielles. Télémětre ti perspective. Notes relatives ti Ia
calibration des fréquences de vibration de modulation.
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Base ďépreuves pour télémélres optlques
Ge.adetický ,a kar~ogr,afický obzor, 26, 1980, No. 10,
pages 243-247, 7 illllstrations, 2 planclles. 5 biblíographies
Description de I'édification de la base ďépreuves de Hlo-
hovec qui sert comme étalon géodésique naturel. Ses par,a-
metres, la précision de déterminalion et méthode du pro-'
cédé de vérification des télémétres, ainsi que les possi-
bilités d'exploitation et observation de l'évolution.
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La cartographie théorétlque, sclentHlco-technlque et pra-
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GeOdetický a kartogr'afický obzor, 26, 1980, No .. 10,
pages 247-253, 6 illus.lrations, 19 bibliographies
Discernement de la superstructure théorétique d,ons la c,or-
tographie par M. Eckert, E. lmhof, E. Arnberger, 1. Kret-
chmel', L. Ratajský, K. A. Salishchev. hlotivalion logique
du diseernement thémétique de la cartographie scienti-
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Déterminalion dB la coaxialité des élémenis de fonctlons
d'une cage de laminolr.
Geodetický a kartografický obzor, 26, 1900, No. 10,
pag~s 254-256, 3 iUustrations, 5 bibliographies
Détermination des déf\;exions de la coaxililé du cylindre
et de Ia vis d'une cage de Iaminoir par la méthode mé-
canique a I'aide d'un fil lendu dans le plan vertical de
l',axe. oonstruction et emploi d'une installation spéci,ole
pour détermination du plan vertical de I'axe dans les sec-
lions transversales particuliéres. Levé des déflexions et
calcul des p,orametres a I'aide de la transformalion des
v,aleurs mesurées. Représentation graphique des résult-ats
obtenus.
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Connaissancos émanant de I',aclivité de contr61e dans l'en-
treprise. Les principes pour la cluverture clu conlr61e
No 40/1975 Sb. [Recueil des loisj ont constitué une base
normalive pOUl' l'acces ,au controle comme elément de la
gestion. Expériences ,ocquises par ,applicatiDn des principes
dans I'enterprise Geodézie a Plzeň.



Geodetický a kartografický obzor
ročník 26/88, číslo 10/1980 239

o definici a geodetickém užití
délkové jednotky 51

1. Úvod - konec přechodného období SI

Posledním dnem roku 1979 skončilo přechodné období
zavádění soustavy měrových jednotek SI (Systeme
International d'Unités). Podle platných norem [1, 2],
které v Československu stanoví zákonné měrové jed-
notky, tedy již není dovoleno užívat tzv. přechodných
jednotek, vyjma případů, že jde o činnost vázanou
speciálními mezinárodními dohodami, nebo že to po-
žaduje zahraniční odběratel. V našem oboru se toto
ustanovení dotýká pouze jednotky plošného obsahu ar
(102 m2), jednotky tíhového zrychlení gal (1 cm. S-2)

a okrajově jednotek tlaku torr (101325/760 Pa -
pascalů) resp. bar (105 Pa) a jednotky síly kilopond
(9,80665 N - newtonů). Novelou normy [1], platnou
od 1. března 1976, byla obnovena trvalá možnost
užívat setinového úhlového dělení i pro udávání ko-
nečných výsledků, původně normou zahrnutá do
přechodných ustanovení. Skončení přechodného ob-
dobí jednotek SI tedy neznamená pro geodézii žádné
závažnější problémy. Může však být příležitostí k za-
myšlení nad definicí metru, jedné ze dvou hlavních
jednotek pro naše práce, a zejména nad její realizací,
přímými i nepřímými způsoby v geodetické praxi.
Hlavním důvodem k tomu je stále vzrůstající využí-
vání elektronických dálkoměrů a dalších přístrojú,
pracujících se vzdálenostmi (dopplerovské aparatury,
interferometry) v pozemní i kosmické geodézii.

2. Definice metru a sekundy. Změny definic měrových
jednotek

Jednotka délky metr je definována takto [1]: "Metr
(m) je délka, rovnající se 1650763,73 vlnových délek
záření, šířícího se ve vakuu, které odpovídá přechodu
mezi hladinami 2PIOa 5d5 atomu kryptonu 86." Je to
záření oranžové spektrální čáry nejtěžšího ze 6 přírod-
ních izotopů kryptonu, přesně definované uvedenými
kvantovými stavy emitujícího elektronu. Pozname-
nejme, že ještě před zavedením této definice metru
bylo od r. 1927 používáno jeho vyjádření jako
1 553 164,13 vlnových délek záření červené čáry
kadmia, šířícího se ve vzduchu [3], ale toto vyjádření
nebylo přijato jako formální definice metru, neboť
přesnost jeho realizace nebylo možné z fyzikálních
důvodů dostatečně zvyšovat [4].

Pro naše úvahy budeme potřebovat též definici
jednotky času [1]: "Sekunda (s) je doba trvání
9192631 770 period záření, které přísluší přechodu
mezi dvěma hladinami velmi jemné struktury základ-
ního stavu atomu cesia 133." Tato struktura je způso-
bena vzájemnou interakcí magnetického momentu
jádra s magnetickým momentem valenčního elektronu.
Horní energetický stav atomu se v magnetickém poli
štěpí na 9, dolní na 7 podúrovní, a plná definice, na
které je založena realizace časového etalonu zahrnuje
i určení zvolených podúrovm [5].

, Ing. Georgij Karský, CSc.,
VUGTK - Geodetická observatol'

Pecný, Ondl'ejov

Je třeba připomenout, že definice základních jedno-
tek se během času mění. Tak metr byl dán délkou
koncového, pak čárkového měřítka, nyní je definován
počtem vlnových délek spektrální čáry Kr86 [3, 6],
sekunda byla zlomkem středního slunečního dne, pak
tropického roku pro epochu 1900.0, nyní je určena
počtem period záření CS133. Ke změnám definic měro-
vých jednotek bude zajisté docházet i v budoucnu.
Tyto změny však v žádném případě nemění velikost
jednotky a vyjadřují jen zvýšenou přesnost její repro-
dukce. Obecně se přitom uplatňuje takový postup:
fyzikální parametr, který se může stát základem nové
definice určité jednotky je mnohokrát, různými způ-
soby a s nejvyšší možnou přesností změřen v dosavad-
ních jednotkách. Získaná průměrná nebo "nejpravdě-
podobnější" hodnota je pak prohlášena za novou
definici měrové jednotky. Z toho plynou neokrouhlé
hodnoty v definicích - ale kdyby tomu bylo jinak,
museli bychom (alespoň formálně) přepočítávat vý-
sledky všech měření, opírajících se o dřívější definice
jednotek.

Definice metru a sekundy (stejně jako většiny dal-
ších základních jednotek) jsou stanoveny tak, aby
mohly být s potřebnou přesností realizovány v každé
vhodně vybavené laboratoři, bez nutnosti srovnávání
s mezinárodním prototypem (jako je tomu stále v pří-
padě kilogramu, jednotky hmotnosti). Tyto realizace
jsou ovšem obecně složitým fyzikálním postupem,
takže při praktickém měření se zpravidla používá
odvozených etalonů a nikoliv přímé reprodukce zá-
kladní jednotky.

Realizace definice metru je založena na interfero-
metrické metodě [3, 6, 7], kdy se odpočítávají inter-
ferenční obrazce, vznikající při přemisťování pohybli-
vého zrcadla přístroje. Světelným zdrojem je křemenná
spektrální výbojka, obsahující alespoň 99 % izotopu
Kr86 a ochlazená na 63 K (trojný bod dusíku) [7, 8].
Přesnost realizace metru závisí na šířce vyzařované
spektrální čáry, na fluktuacích její vlnové délky pod
vnějšími vlivy (dáno vlastnostmi zdroje), na opticko-
-mechanické stabilitě interferometru, na ovlivnění
interferenčního obrazu stavem prostředí při měření
ve vzduchu, stejně jako na přesnosti příslušných re·
dukcí atd. Celkem lze shrnout, že kryptonový stan-
dard může být použit s relativní přesností (střední
chyba) až 1.10-8 [4].

V poslední době se uvažuje též o možnosti definovat
délkovou jednotku pomocí laseru. Jeho vysoce mono-
chromatické záření je velmi vhodné pro interferenční
metronomické metody, ale frekvenční stabilita oby-
čejných laserů není dostatečně vysoká (kolem 10-6).
Jsou však již vypracovány způsoby stabilizace kmito-
čtu (vlnové délky) laserů s přesností 10-11 až 10-12,
takže otázka přechodu k laserovému délkovému etalo-
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nu se stává aktuální [4, 9]. Byly také stanoveny
ar. 1973mezinárodně doporučeny vlnové délky He-Ne
laseru, stabilizovaného na methanu (3392,23140 nm)
a jódu (632,991399 nm), které by mohly během času
nahradit kryptonovou definici metru [8]. Později se
zmíníme ještě o jedné možnosti vytvoření délkového
etalonu.

4. Realizace jednotky času - přesnější než realizace
metru

Sekunda je přímo podle definice realizována atomo-
vými hodinami, jejichž základní princip je tento [5]:
na rezonátor, kterým prochází paprsek atomů cesia,
je přiváděn kmitočet odpovídající použité spektrální
čáře (9 192 631 770 Hz), získaný vynásobením z kmi-
točtu křemenného oscilátoru. Množství atomů, které
v rezonátoru přejdou z horní na dolní energetickou
úroveň, klesá s odchylkou přiváděného kmitočtu od
kmitočtu spektrální čáry a toho se využívá k řízení
křemenného oscilátoru. Proud atomů je uvolňován
z tekutého cesia ve vytápěném zdroji (asi 125°C),
atomy jsou před a za rezonátorem tříděny podle
energetických stavů magnetickými selektory a detek-
torem je horké (asi 100°C) např. wolframové vlákno.

Kromě cesiového etalonu (hodin), který realizuje
sekundu přímo podle definice (nebo podle kterého
byla definice stanovena), se užívají i jiné atomové
nebo molekulární (kvantové) generátory - např.
vodíkový maser, rubidiový standard aj. [5, 10]. V ná.
sledující tab. 1, převzaté z [10], jsou uvedeny jejich
relativní přesnosti (středněkvadratické odchylky)
podle několika kritérií.

Cesiové hodiny se vyrábějí již delší dobu i v přenos-
ném provedení, přesto však jde o přístroj vyžadující
zvláštní péči. Vodíkový maser má stále spíše labora-
torní charakter. Rubidiový standard je v provozu
jednodušší, nevyhovuje ovšem jako nezávislý, primár-
ní etalon - vzhledem k větší časové změně kmitočtu
musí být čas od času srovnáván s cesiovým normálem.
Pokud jde o prosté křemenné hodiny, tedy zvláště
kvalitní výrobky (např. švýcarské Oscmoquartz [11])
mají krátkodobou stabilitu (za 1 a 10 s) lepší než
1.10-12, ale systematická změna kmitočtu dosahuje
až 1.10-10 za den.

Pomocí uvedených přístrojů je dnes možné realizo-
vat jednotku času a kmitočtu s relativní přesností od
asi 10-11 (rubidiový standard s občasným srovnáváním,
křemenné hodiny pravidelně srovnávané televizní me-

Kritérium cesiový vodikový I rubidiový
etalon maser standard

Reprodukovatelnost
(srovnání různ,)'ch
exemplářů) 5.10-13 5.10-13 1.1O-1D

Změna kmitočtu
za rok 3.10-12 1.10-12 1.1O-1D

Denní nestabilita
(průměrná odchylka
kmitočtu za den) 1.10-13 2.10-14 5.10-12

todou, pomocí Loranu apod.) až do 10-12 (primární
kvantové etalony); je to přesnost podstatně vyšší,
než přesnost realizace platné definice metru. Nadto je
jednotka neustále k dispozici na výstupu přístroje,
jehož použití je jednodušší, než práce s optickými
interferometry.

ó. Možnost společného etalonu pro délku a čas.
Rychlost světla

Definice metru a sekundy jsou si podobné v tom, že
obě využívají kvantových přechodů v určitých ato-
mech. To naznačuje možnost vytvoření jednoho spo-
lečného etalonu pro délku a čas (frekvenci), podle
dnešních názorů na bázi přesnějšího etalonu časového
[12]. Nezávislost primárních etalonů není totiž ne-
zbytnou podmínkou vybudování systému měrových
jednotek, který lze vytvořit dokonce i na základě
jednoho primárního etalonu. Bude-li tedy přijat jako
společný základ etalon časové jednotky, stane se
jednotka délky odvozenou jednotkou, definovanou na
základě vztahu

kde D je (jednotková) vzdálenost, c rychlost světla
a t doba šíření světla na vzdálenost D. Rychlost světla
by pak ovšem musela být přijata jako definiční kon-
stanta.

Pro rychlost šíření světla ve vakuu je v současné
době mezinárodně přijata hodnota c = 299 792 458
m. s-I, přičemž skutečná rychlost světla leží v mezích
±1,2 m.s-1 od udané hodnoty [13, 14]; to odpovídá
relativní přesnosti (maximální skutečná chyba) asi
4.10-9• Rychlost světla je určena velmi spolehlivě
nejrůznějšími metodami, ve vzduchu i ve vakuu,
v oboru vln světelných i mikrovln, v laboratořích i na
geodetických základnách, s využitím geodimetru,
tellurometru, mekometru [4].

Kdybychom přijali tuto (nebo novou, ještě přesnější)
rychlost světla za definiční konstantu pro odvozenou
délkovou jednotku, zněla by její definice přibližně
takto: "Metr je vzdálenost, kterou urazí světlo, šířící
se ve vakuu, za dobu rovnou c-1 sekundy." Tato doba
je ovšem rovna jen asi 3,3.10-9 s a ještě dlouho nebude
možné měřit ji s relativní přesností odpovídající
alespoň přesnosti kryptonové definice metru. Taková
"časová" definice metru by se mohla použít (a fakticky
se již používá) jen pro "geodetické" a kosmické vzdá-
lenosti. Laboratorní realizace délkové jednotky by i na-
dále vycházela z počtu vlnových délek v metru, tj.
z vlnočtu (1 = A-I např. některého ze stabilizovaných
laserů, přičemž však vlnová délka A by byla určena na
základě kmitočtu '/I užité spektrální čáry, změřeného
přímo v cesiových jednotkách. Jelikož platí, že c = .1..'/1,
mohla by znít definice délkové jednotky např. takto:
"Metr je délka, rovnající se (1 = '/I.c-1 vlnových délek
záření spektrální čáry o změřeném kmitočtu '/1Hz,
šířícího se ve vakuu." V obou zde uvedených hypote-
tických definicích metru by ovšem byla za c dosazena
konkrétní definiční číselná hodnota (uvažovaná bez
rozměru, stejně jako kmitočet, změřený v hertzech).

Měření kmitočtů spektrálních čar infračerveného
a viditelného světla bylo již uskutečněno. Složitým
systémem násobení a směšování kmitočtů, vycházejí-
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cích z cesiového etalonu, byly syntezovány (a tím
i změřeny) kmitočty laserů v infračerveném pásmu
[15] a stanovením poměrů kmitočtů toto měření pro.
dlouženo i do pásma viditelného s přesností řádu 10-9
až 10-10 [8].

Proti zavedení jednotného etalonu délky a času
(kmitočtu), založeného na rychlosti světla c, lze vznésti
též některé námitky [12], např.: 1) že rychlost světla
se mění s časem - to však stejně ovlivní i dosavadní
kryptonovou definici metru, založenou na šíření vln
v prostoru, přičemž s přesností asi 10-9 nebyla v rych.
losti světla pozorována roční změna; 2) že rychlost
světla závisí na kmitočtu - což zatím nebylo pozoro-
váno a případný efekt lze zahrnout do definice volbou
užitého kmitočtu; 3) že rychlost světla je různá podle
směru šíření - zde lze užít k definici spolehlivě izo.
tropní průměrné rychlosti šíření světla "tam" a "zpět".

6. Časové měření vzdáleností v geodézii a jeho poten-
ciální možnosti

Zavedení odvozené délkové jednotky, založené na
přesněji realizovatelné jednotce času (kmitočtu) a při-
jaté rychlosti světla je asi věcí budoucnosti. Ale fak.
ticky se tohoto způsobu již delší dobu využívá v geo-
dézii a astronomii.

Kosmická geodézie např. užívá řady metod, které
určují vzdálenosti nebo rychlosti: laserové družicové
dálkoměry, radarové a transponderové systémy,
dopplerovské pozorování družic, radiointerferomctry,
družicové altimetry aj. Prohledneme-li si základní
rovnice všech těchto metod (např. v [16]) zjistíme,
že délkový rozměr do nich vždy vstupuje přes rychlost
světla c, zatímco měřenou (zprostředkující) veličinou
je čas nebo kmitočet, odvozený z cesiového etalonu.
Geodetická praxe běžně užívá časového principu

měření vzdáleností v podobě elektronických dálko-
měrů, přičemž zejména pro větší délky ještě zdaleka
nejsou dosaženy jeho potenciální možnosti, které se
nyní pokusíme odhadnout.

Pro prostou radarovou metodu (impulsový dálko-
měr) máme měřenou '\Tzdálenost

c
D = ~ o. +.d,

kde l' je doba šíření signálu oběma směry, n - skupi.
nový (grupový) index lomu vzduchu (střední pro
trajektorii šíření), .d - součtová konstanta. Napíšeme
totální diferenciál ve tvaru

dc
dD= (D-.d)o- +c
c. dn+ -2 .d. + d.d - (D -.d).-,
n n

přičemž v praxi je vždy .d <R: D; pro odhady přesnosti
budeme považovat diferenciály za maximální skutečné
chyby.

D = _c_. (N + ~-) + .d ,
2ny 2n

kde je y hlavní měřicí modulační kmitočet, g;- fázový
rozdíl vyslané a přijaté modulace (v radiánech), N -
celistvý počet vlnových délek, určený přesně s užitím
pomocných kmitočtů. Diferencování dá

do c
dD= (D-.d).- + -4-.dg;-

c nny
dy dn

- (D-.d).-+ d.d - (D-.d)o-.
'JI n

Porovnání vzorců (3) a (5) ukazuje, že vlivy chyb
v rychlosti světla a v indexu lomu jsou stejné. Uvedli
jsme již, že dcjc ~ 4.10-9; absolutní chyba měření
časového intervalu špičkovými čítači (která je na
krátkých pozemních vzdálenostech pro přesnost roz·
hodující) může být i jen d. = 0,1 ns (10-10 s - viz
např. řada prací v [17]); chyba měření fázového rozdí·
lu je nejvýše dg; = 0,001 rad [9] a stejnou hodnotu
přijmeme pro indikaci jeho nulové hodnoty. Stabilita
kmitočtu dyjy pro metodu s pevnými kmitočty může
být rovna stabilitě kvalitních křemenných hodin
(1.10-10jden, tj. asi 4.10-8 při ročním kalibrování)
nebo rubidiového standardu (1.10-10), pro .metodu
s proměnlivými kmitočty by se ještě přičetla chyba
nastavení kmitočtu: za použití syntezátorové techni.
ky, která běžně rozliší 1 Hz a dosahuje rozlišení až
0,01 Hz [5, 18, 19] by při y = 10 MHz bylo přídavné
dyjv v rozmezí 10-7 až 10-9• Chyba součtové konstanty
vstupuje plnou hodnotou do výsledné vzdálenosti;
pro naše úvahy jde o chybu z větší části geometrickou
a můžeme pro ni přijmout hodnoty možných centrač.
ních chyb, tj. 0,1-1 mm. Pro dnjn přijmeme "opti.
mistickou" hodnotu 1.10-6, což znamená dosti obtížně
splnitelný předpoklad, že známe [20] v optickém
(mikrovlnném) pásmu podél trajektorie paprsku střední
teplotu s přesností 1 °C (0,7 °C), střední tlak vzduchu
s přesností asi 300 Pa (2,5 torr - pro mikrovlny
stejné) a pro mikrovlnné pásmo navíc parciální tlak
vodních par s přesností asi 27 Pa, čemuž při 20°C
odpovídá maximální chyba v relativní vlhkosti asi
1,1 %. Vliv všech uvedených zdrojů nepřesnosti je
uveden v tab. 2 v podobě maximálních skutečných
chyb, platných pro hypotetický dálkoměr, využívající

Tab. 2.: Potenciální možnosti elektronických dálkoměrů
(maximální skutečné chyby)

Zdroj Dálkoměr
nepřesnosti impulsový I fázový v = 10 :MHz

Doba šíření T 1,50 cm -

Fázový rozdíl
cp - 0,24 cm

Součtová
konstanta .1 0,10 -:- 0,01 cm 0,10 -:- 0,01 cm

Rychlost
světla c 4.1O-9D' 4.10-9D'

Modulační
kmitočet v - (1,4.10-7 -:-10-10)D'

Index lomu n 10-6D' 10-6D'

1980/241



Geodetický a kartografický obzor
242 roi!nfk 26/68, i!(s)o 10/1980

všech technických možností, uplatněných v dnešních
komerčních aparaturách pro měření času a kmitočtu.

Tab. 2 ukazuje, že pro měření na pevné cíle, kde lze
přepínáním modulačních frekvencí snadno vyloučit
nejednoznačnost vzdálenosti, dávají fázové dálkoměry
stále vyšší přesnost, než by mohly dát impulsové
i s těmi nejdokonalejšími čítači pro měření doby šíření
signálu. (Pro fázová měření vzdáleností družic se
k vyloučení nejednoznačnosti používá mnohem složi.
tějších metod na základě pseudonáhodné modulace
[21].) Vidíme též, že limitující složkou chyby závislou
na vzdálenosti je nepřesnost inde:x:ulomu vzduchu.

Pro dnes v pra:x:iužívané světelné dálkoměry se uvádí
ve výrazu pro střední chybu člen závisející na vzdále-
nosti (1 -:- 5) .1O--6D, pro radiové dálkoměry (3 -:- 10).
.1O-6D. Konstantní složka chyby se udává 0,3-5 cm
pro oba druhy dálkoměrů [6, 22, 23, 24]. Jelikož jde
o střední a nikoliv ma:x:imálnískutečné chyby vidíme
porovnáním s tab. 2, že náš hypotetický dálkoměr by
mohl být nejméně o 1-2 řády přesnější, pokud ovšem
nehledíme na nejistotu v· inde:x:u lomu. Odstranění
této nejistoty je první podmínkou k tomu, aby se
mohly uplatnit možnosti přesných generátorů a přesná
znalost rychlosti světla. Použitím současně dvou vlno-
vých délek v optickém pásmu (princip refraktometru)
lze tuto nejistotu podstatně snížit a měřit ve vzduchu
s přesností asi 10-7 [9, 23]; prakticky úplné vyloučení
vlivu je možné přidáním třetí vlnové délky, nejvhod-
něji v radiovém pásmu [25]. Byl navržen trojvlnový
dálkoměr s dosahem 50 km a přesností 5.10-8 [26],
dálkoměr s dosahem 1-15 km a přesností 0,1 mm
(tj. 1.10-7 až 1,5.10-8) byl již postaven [27].

Dvouvlnové dálkoměry se již začínají dostávat do
výrobních programů. Uveďme některé charakteristiky
Terrametru LDM 2 [28]: je užito červené čáry He.Ne
laseru (vlnová délka 632,8 nm, výkon 5 mW) a modré
čáry He-Cd laseru (441,6 nm, 10 mW), polarizační
modulace kmitočtem 3000 MHz (vlnová délka 10 cm!),
zdrojem kmitočtu je rubidiový standard (přesnost
kmitočtu po 10 min ohřevu při 25°C je 2.10-10, jeho
systematická změna 4.1O-11/měs., tj. asi 5.10-lo/rok).
Dálkoměr používá proměnného modulačního kmitočtu
a pracuje v rozsahu 1-20 km s přesností danou větší
z hodnot 0,1 mm nebo 10-7D. Přístroj je řízen mikro-
procesorem a jeho hmotnost je ještě dosti velká -
bez montáže a stativu 34 kg.

Uvedená přesnost dvouvlnového dálkoměru odpovídá
přesnosti Viiisiiliiho interferenční metody, která však
vyžaduje zvláště příznivých podmínek a nemůže být
užívána k hromadným měřením. Relativní přesnost
měření základen invarovými dráty se udává hodnotou
asi 10-6 [3, 20]. Pro výsledky zvláště dokonale uspo.
řádaných měření, jako je základna Niinisalo ve Fin.
sku, určená ke kalibraci elektronických dálkoměrů
(22,2 km, měřeno r. 1968), se udává relativní přesnost
0,8.10-7 [29]; je to vnitřní přesnost metody, odvozená
v podstatě z rozdílů výsledků měření různými dráty.

Jak můžeme vidět, tvrzení, že měření základen inva·
rovými dráty je stále (mimo metody interferenční)
metodou nejpřesnější [6], bude již brzo jednoznačně
patřit minulosti. Ovšem za předpokladu přesné labo-
ratorní kalibrace součtové a dalších přístrojových
konstant. Již dnes je však anachronismem kalibrace
modulačních kmitočtů dálkoměrů na geodetických
základnách (byť i kvality základny Niinisalo), jejichž
délka byla stanovena invarovými dráty, tj. s použitím
řady mechanických délkových etalonů. Přesnost kvan-
tových etalonů času, přenosu časové a kmitočtové
informace, srovnávání kmitočtů a nové hodnoty
rychlosti světla umožňují nepřímé navázání kmitočtů
dálkoměrů na kryptonový standard metru s plnou
přesností jeho realizace, tj. 1.10--6. Lze k tomu bez
větších problémů využít časových aparatur, kterými
jsou vybaveny družicové a astronomicko.geodetické
stanice, jako např. Geodetická observatoř Pecný. Je
možné snadno spojit kalibraci modulačních kmitočtů
s vyšetřením např. vlivu změn napájecího napětí,
teploty (zvláště má-li stanice též termokomoru) atd.
a přitom všechny tyto kalibrace mají charakter labo·
ratorních elektronických měření s minimálním vlivem
observátora na výsledek.

9. Praktický význam stupňování přesnosti elektronic-
kých dálkomerů

Je možné si položit otázku, zda další zvyšování přes.
nosti měření délek v geodézii je vůbec potřebné.
Odpověď je jednQznačně kladná - postačí uvést jen
dva příklady. Přesnost (1-;-2) .1O-7D při měření délek
řádu desítek kilometrů je žádoucí pro sledování defor-
mací a horizontálních pohybů zemské kůry, zvláště
v deformačních zónách na styku litosférických bloků,
a slibuje pokrok v konkrétních prognózách zemětřesení
[9, 26, 30]. Jinou takovou oblastí je zjišťování tekto·
nické stability území, v němž mají být vybudovány
velké stavby (přehrady, energetické komplexy, ale
i vědecká zařízení - observatoře, velké prstencové
urychlovače jaderného výzkumu) a sledování techno.
genních tektonických pohybů a deformací v průběhu
a po skončení výstavby [28]. Není pochyby o tom, že
ekonomický přínos těchto zpřesněných měření mnoho-
násobně vyváží vynaložené náklady.

Lze zaznamenat určitou historickou paralelu vývoje
metrologické definice délkové jednotky a měření délek
v geodézii. A tak i nyní úvahy o možném dalším
vývoji definice metru, spolu se zkušenostmi měření
vzdáleností elektronickými metodami v kosmickém
prostoru, naznačují pravděpodobný směr příštího
rozvoje geodetických pozemních dálkoměrů ve smyslu
plnějšího uplatnění možností techniky měření času
a kmitočtu, co nejúplnějšího vyloučení vlivu prostředí
fyzikálními způsoby, zdokonalování metodiky labora.
torních kalibrací a redukcí, založených na nejnovějších
poznatcích a číselných údajích jiných přírodních
a technických věd. Pro nové dálkoměry bude asi
samozřejmostí, že budou řízeny vestavěným mikro.
počítačem, zpracovávajícím měření v reálném čase,
pravděpodobně podle pružně modifikovatelného pro.
gramu.
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ČÚGK

Testovacia základnica
pre elektronické diafkomery

Dížka je základnou fyzikálnou veličinou, pomocou
ktorej sa vyjadruje tvar a poloha predmetov materiál-
neho sveta a je spolu s uhlom základnou geodetickou
veličinou. Geodézia je tak nerozlučne spojená s metro·
lógiou, pretože musí získavať objektívne informácie
o teréne meraním veličín v absolútnych jednotkách
jednotného globálneho systému, v súčasnosti systému
SI. Cierom metrológie je vždy komplexné zabezpečenie
jednotnosti a presnosti meradiel a celého merania.
Pojem jednotnosti chápeme v spojení s jednotkami
a etalónmi, vo vyhotovení reprodukcie schopného
meradla, sposobu jeho použitia a jednotnosti postupu
merania. Geodézia v tomto zmysle v mnohom vý-
znamne pokročila, ale kvalitatívne požiadavky sa
neustále zvyšujú. Problém dížkového merania v súčas.

Doc. Ing. Jaroslav Abelovič, CSc.,
Ing. Karol Jurda,

Katedra geodetických základov
Svf SVŠT, Bratislava

nosti je v zabezpečení jednotnosti a reprodukovater.
nosti definovanej jednotky dížky jej realizáciou pomo-
cou meradiel a prístrojov. Najmodernejšie prístroje
na meranie dížok sú dnes v geodézii elektronické dia!·
komery.

2. K problematike merania dížok elektronickými diaI-
komermi

Využívanie elektronických diarkomerov sa vermi roz-
šírilo ako v bežnej geodetickej praxi tak aj v špeciál-
nych úlohách, pri ktorých je možné riešenie len použi.
tím práve tejto modernej techniky. O skúsenostiach
s využívanÍm elektronických dialkomerov bolo už
v odborných časopisoch publikovaných mnoho prác.
Niektoré z nich sú uvedené na konci článku. Ťažiskom
úvah je overenie spolahlivosti výsledkov meraných
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dížok. Táto je v prvom rade závislá od funkčných pa-
rametrov diarkomera a od skúseností merača. Rad
eitovaných článkov sa zaoberá určením súčtovej
konštanty súpravy, periodickej ehyby fázovacieho
článku a vhodnou vorbou testovacej základnice. Cel-
kový prchTad o publikovaných postupoch je uvedený
v [5].
Vlastné skúsenosti s používaním diaTkomerov Zeiss

EOK 2000 a Opton ELDI 1 pri budovaní podrobného
bodového pora na sledovanie zosuvných území, kde
išlo o zvýšenú presnosť, ukázali, že u diaTkomeru ELDI
1 nastavením refrakčného indexu podTa nomogramu
na prístroji sa nedosiahne eliminácia vplyvu atmosféry
a v meranej dížke zostávajú chyby z nesprávnej mo-
dulácie úmerné meranej dížke [4]. Overenie funkčných
parametrov diarkomerov vyžaduje preto stálu kon-
trolu prístroja na základnici so známou dížkou, kde
by sa zmena prístrojových konštánt prejavila. Spo.
rahlivé určenie funkčných parametrov je však možné
len na základnici kompletne vybudovanej, ktorá za·
ručuje presné centrovanie a dlhodobú stabilitu.

Takáto základnica bola vybudovaná v rámci siete
pevných bodov na lokalite "Hlohovec", kde pať bodov
siete bolo rozmiestnených tak, aby vyhovovali pod-
mienkam základnice. Základniea je umiestnená na
Tavombrehu Váhu v údolnej nive, ktorú tvoria fl.uviál·
ne sedimenty - štrky, piesky a hliny. Územie je
rovinné s malým sklonom v smere toku Váhu. Body
základnice sú stabilizované oeerovými pažnicami
(obr. 1), osadenými v híbke 2 až 4 m pod terénom
v únosnom štrkopieskovom podloží, spravidla pod
hladinou spodnej vody. Tým je zabezpečená stabilita,
pretože štrkopiesčité sedimenty nepodliehajú objemo-
vým zmenám. Výška hladiny spodnej vody je v hyd.
raulickej závislosti na výške hladiny Váhu a nemá
vplyv na stabilitu bodov, lebo ide o dobre priepustné
prostredie.
Pred osadením boli miesta vrtov vytýčené smerovo

a výškovo a vzdialenosti upravené na okrúhly nás~bok
meracej frekvencie 10 m a okrúhly násobok dlžky
invarových meradie124 m. Po osadení pažníc a úprave
hlavíc bolo vytýčenie preskúšané. Výšky čapových
značiek, privarených na pažnice, sa určili veTmipres-
nou niveláeiou s kilometrovou chybou 0,5 mm, aby
sa mohlo sledovať sadanie pažníc. Od týchto značiek
boli potom odvodené nadmorské výšky centračných
platní hlavy piliera (obr. 2 a obr. 3). Rozdiel dížky
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priestorového polygónu Zl až Z5 a priamej spOjnIce
~l - Z5 je menší ako 0,02 mm. Pri vyrovnaní šikmých
dlžok můžu byť preto zanedbané redukcie na priamu
spojnicu. Centračné skrutky majú metrický závit pre
prístroje typu Zeiss a k dispozícii sú prcchodné pod-
ložky so závitom Witword pre prístroje typu Wild.
Pre prístroje fy Kem sú vyhotovené špeciálne čapy
do podložiek Zeissových prístrojov. Body základnice
sú realizované priesečníkom vertikálnej osi prístroja
alebo zrkadla v systéme nútenej centrácie s platňou
hlavy piliera. Presnosť, s akou sa realizujú body zá-
kladnice, je daná presnosťou s akou sa prístroj upevní
na centrálnu skrutku piliera. Jej hodnoty sa pohybujú
okolo 0,01 mm. Hlavy pažníc sú chránené kovovým
poklopom so skrutkami, ktoré sa dajú uvolniť štvor-
hranným krúčom.
Celková situácia základnice je na obr. 4 a geologický

profil na obr. 5.
Prístup k základnici je možný autom od cestného

mostu cez Váh v Hlohovci pornou cestou po ravobrež-
nej hrádzi Váhu.

4. 11leranic na základnici a urěenie jej parametrov

DÍžkv základnice boli určené v roku 1979 diarkomerom
Ken; .Mekometer .ME 3000, a to meraním dÍžok vo
všetkýeh kombináeiáeh a vyrovnaním podmienko-
vých meraní metódou najmenšíeh štvorcov s jednot.
kovou strednou chybou 0,2 mm, čo zodpovedá pres.
nosti tohoto diarkomeru. Výsledok vyrovnania je
uvedený v tab. 1.

Dížky mcdzi bodmi základnice
.

12 119,9621 m 24 360,0380 m
13 239,9422 25 839,9645
14 480,0001 34 240,0579
15 959,9266 35 719,9844
23 119,9801 45 479,9265

Hodnoty v tab. 1 predstavujú ši~mé dížky z bodu
na bod' pri rovnakých výškaeh dialkomeru a odraz-
ného systému a sú teda priamo porovnaterné s mera·
nými dížkami testovaného diarkomeru na základnici.
V priebehu rokov 1979 a 1980 bol i na základnici

testované diarkomery AGA Geodimeter 700, Kem
DM 500, Zeiss EOK 2000, Wild Distomat Di 3 a Di 38,
Opton ELDI 3 a štyrikrát Opton ELDI 1. Postup
merania bol rovnaký ako u Mekometra. Zmerali sa
všetky dížky 12, 13, 14, 15, 23, 24, 25, 34, 35 a 45,
opravili sa o atmosferické korekcie u všetkých prístro.
jov okrem diarkomerov ELDI 1 a ELDI 3, kde bol
vždy nastavený refrakčný in,dex podra tlaku a teploty
atmosféry na stanovisku. Dlžky, vyrovnané metódou
najmenších štvoreov podra podmienkovýeh meraní,
sme porovnali s dížkami určenými Mekometrom
a zistcné odchýlky vyrovnali priamkou. Tým sme
získali empirickú rovnicu opráv 0= k,Skm + q me·
raných dÍžok v rozsahu do 1 km, ktorá vyhovuje po-
trebám praxe. Na urýchlenie výpočtov bol vypraco-
vaný program pre programovaterný kalkulátor Hew-
lett·Packard 67. Celý výpočet až na parametre empi.
rickej rovnice priamky trvá asi 20 minút. Výsle?ky
v podobe empirickej rovnice opráv mcraných dlžok
prc testované prístroje sú uvedené v tah. 2 a graficky
na obr. 6. Pre sledovanie reprodukovaternosti jedného
prístroja v róznom čase a za róznych podmienok sme
vykonali opakované merania diarkomerom ELDI 1
a získané hodnoty sú taktiež uvedené v tab. 2 a gra.
ficky na obr. 7.
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Dialkomer Dátum testu Empirická rovnica oprávO Stredná chyba Stredná chyba
vmm opravy vyr. dl!.

AGA Geodimeter 700 10. 4.79 0=+ S,6.S km + 0,2 3,0 mm 4,Smm
Kern DM 500 10. 4. 79 0=+ 2,4.S + 0,0 1,3 2,9
Wild Distomat Di 3 10. 4. 79 0= +11,3.S + 0,0 0,5 2,2
Zeiss EOK 2000 10. 4.79 0=- 0,2.S -2,6 3,1 4,3
Wild Distomat Di 38 31. 3. SO 0=- O,I.S -0,7 2,5 2,7
Opton ELDI 3 12. 12. 79 0= -11,4.S -0,9 1,1 3,7
Opton ELDI 1 10. 4. 79 0= -12,4.S -4,3 4,4 2,4
Opton ELDI 1 lS. 9.79 0=- S,O.S -0,9 0,9 1,7
Opton ELDI 1 31. 3. SO O = -12,2.S -0,1 3,5 4,9
Opton ELDI 1 30. 4. SO O = -12,3.S -1,9 2,7 3,3

Stredná chyba opravy vypočítanej z empirickej
rovnice charakterizuje stabilitu diarkomeru a do
určitej miery aj skúsenosť merača, najma pri meraní
krátkych dížok (120 m) [3]. Je odvodená ako stredná
kvadratická odchýlka meranej dížky a dÍžky úsekov
základnice, ktorých presnosť je rádove menšia a od-
chýlky móžu byť preto považované za skutočné chyby.
Stredná chyba vyrovnanej dížky je odvodená z vy-
rovnania dÍžok meraných na základnici vo všetkých

t 'o, ""
I I o, I ' , 10 , 1 ,

._.} ~_._.o_. _~_. _._._. _. --"._.~._

t ' [,LDI 3, , 0;5 JI'

.._-·-..-·o-·-o- .._~__
•. rOmm o -"---0

0----0-

kombináciách. Testovanie diarkomerov ukázalo, že
vačšina prístrojov vykazuje systematické chyby, ktoré
by pri prísnejších požiadavkách na meranie mohli
nepriaznivo ovplyvniť výsledky.

Základnica bola vybudovaná ako súčasť siete pev·
ných bodov na sledovanie zosuvov na lokalite Hloho-
vec a dobre sa osvedčila. Zásadne je možné, aby zá-
kladnicu používali na testovanie svojich diarkoJllerov
všetci. Treba však, aby výsledky boli evidované na
jednom mieste z dóvodov sledovania vývoja základ-
nice, jej údržby a ochrany. Toho času základnicu ob-
hospodaruje po meračskej stránke so súhlasom maji-
tera Katedra geodetických základov SvF SVŠT v Bra-
tislave, s ktorou treba každé použitie vopred preroko.
vať. Základnicu podra návrhu Katedry geodetických
základov ve!mi dókladne vybudoval IGHP, n. p.,
Žilina, závod Bratislava, ktorému aj prináleží. Zá-
kladnicu je možné predÍžiť o ďalšie dva úseky, ktoré
sú už vybudované, na dížku cca 1500 m až 2400 m pre
testovanie vačších dÍžok. Objemové zmeny, ktoré sme
sledovali na pilieroch základnice v priebehu jedného
roka, sa na jej dížkových parametroch neprejavili.

K charakteristike základnice a k jej doteraz určeným
a v tomto článku zverejneným parametrom možno
povedať, že základnica je vybudovaná kvalitne, urče.
nie jej dÍžok so strednou chybou 0,2 mm je rádove
presnejšie ako presnosť bežne v praxi používaných
diarkomerov. Korekcie z vybočenia a z prevýšenia
bodu základnice sú zanedbate:rné, čo má praktický
význam v tom, že priamo merané hodnoty sú okamžite
porovnatelné s hodnotami základnice. Základnica je
rahko prístupná autom, ktoré s výhodou možno využiť
i pri testovaní dialkomerov. Terén je v celom rozsahu
pravidelný a rovinný, využívaný ako pasienok, piliere
umožňujú, aby svetelné lúče prechádzali dostatočne
vysoko nad terénom a tak eliminovali jeho vplyv na
meranie.

Súčasné určenie základnice, sledovanie jej vývoj a
v budúcnosti s využitím aj interferenčných metód
dáva dobrý predpoklad, aby táto základnica mohla
poslúžiť ako dÍžkový geodetický normál v teréne pre
práce celoštátneho významu. Ako realizovaný dížkový
normál v teréne by značne prispela k zabezpečeniu
jednotnosti a reprodukovate:rnosti definovanej jednot.
ky dÍžky v geodézii.
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Lektoroval:
Ing. Štefan Prlam, CSc.,

VÚGK, Bratislava

Teoretická, vedeckotechnická
(inžinierska) a praktická kartografia

Výrok Klaudia Ptolemaia, že "Geografia je lineárne
zobrazenie celej nami nateraz známej časti Zeme so
všetkým čo sa na nej nachádza, zobrazuje polohu
a obrysy iba pomocou čiar a konvenčných značiek ...
a toto všetko pomocou matematiky umožňuje nám
obzrieť našu Zem na jednom obraze podobne, ako
mÓŽeme priamo pozorovať hviezdnu oblohu s jej
súhvezdiami v pohybe nad našou hlavou" [6] svedčí
o tom, že na začiatku nášho letopočtugeografia
a kartografia mali k sebe tak blízko, že ich nebolo
možné ešte rozlišovať.

Mnohotisícročná história poznávania našcj Zeme
potvrdzuje, že mapy vznikali súbežne nielen s rozvojom
geografických poznatkov, a obzvlášť s rozvojom fyzic-

Ing. Ján Pravda, CSc.,
Geograficky ústav SAV,

Bratislava

kej geografie, ale i s rozvojom viacerých disciplín.
Názov "cartographia" bol po prvý raz použitý (vy_
rytý) na meracom prístroji z r. 1567 v susedstve
s názvami "geographia" a "chorographia". Do literár.
neho jazyka sa dostal až overa neskar, v rokoch 1839 až
1849 zásluhou historického geografa de Santarema
[17]. Tento fakt nie je iba lingvistická, terminologická
pozoruhodnosť. Dialekticky a gnozeologicky s ním
súvisí závažná okolnosť v dejinách kartografie: jej
pojmové osamostatnenie. Z analýzy procesu myslenia
vieme, že na báze starých pojmov sa najprv vytvorí
obsah nového pojmu a až v zápiití po tejto primárnej
udalosti nastáva nominácia, t. j. vytvorenie nového
jazykového ekvivalentu, termínu. Všeobecné prijatie
tohoto nového termínu maže byť buď okamžité, alebo
maže trvať dlhší čas, dokonca i niekolko storočí.
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Ku koncu 19. storočia bola kartografia rozvinutá
prevažne ako praktická disciplína, do ktorej patrila
problematika vyhotovovania námorných, topografic.
kých a v nevelkej miere i niektorých tematických máp
(geologických, magnetických, historických), glóbusov,
reliéfnych modelova raznych atlasov. V tomto období
sa završoval formotvorný rozvoj jej jedinej teoretickej
poddisciplíny - matematickej kartografie, ako teórie
matematicko.kartografických zobrazení. Z ostatných
oblastí, z ktorých sa neskar vyvinuli tiež samostatné
poddisciplíny kartografie, bolo v tomto období zná.
mych niekolko druhov mapovania, napr. topografické,
katastrálne, geologické a pod., a taktiež i niekolko
druhov - sposobov rozmnožovania máp.

Pojem vedeckej (wissenschaftliche) kartografie navr·
hol v r. 1907 Max Eckert na XVI. Nemeckom karto.
grafickom dni v Norimbergu, ale podrobnejšie vy·
svetlenie tohoto pojmu podal až v r. 1921 vo svojom
diele "Die Kartenwissenschaft" [8]. Eckert, ktorý
dobre poznal názory svojich súčastníkov (A. Hettnera,
H. Fischera, E. Friedricha, H. Haacka, K. Peuckera,
E. Hammera a ďalších), priekopnícky dokazoval
existenciu množstva svojbytných teoretických po-
znatkov, ktoré mu dávali právo považovať kartografiu
za samostatné vednú disciplínu, za "Kartenwissen.
schaft" (čo je viac než "Kartenkunde" alebo "Karten.
lehre"). Súbor praktických postupov, ktoré vedú
k vyhotoveniu mapy, nazýval praktickou kartogra.
fiou. Dokazoval, že kartograf alebo iný odborník pri
tvorbe mapy nemaže vystačiť len s historicky nazhro.
maždenými praktickými poznatkami a skúsenosťami,
že mapa nie je iba obyčajný produkt ručnej, remesel.
níckej práce, ale na jej tvorbu sa vyžaduje vedecký
prístup. Mapa je v určitom zmysle filozofickou inter-
pretáciou javov a predmetov objektívnej reality.
Mapy velkých mierok (napr. topografická mapa
1 : 5 000) sú technické diela, mapy malých mierok
(napr. mapa N.emecka 1: 500 000) sú už' vedecké
a čiastočne i umelecké diela. Eckert považoval karto.
grafiu za dualistickú vedu, t. j. súčasne za prírodnú
a súčasne i za humanitnú. Dokázal, že v nej má miesto
meranie, špecifická kartografická indukcia, dedukcia
i fikcia, abstrakcia i hypotéza, analógia, korelácia
i kauzalita. Dá sa v nej bohato uplatniť i historická
metóda [8].
Eckert chápal tesnú súvislosť kartografie a geografie,

stotožňoval sa s Hettnerovým názorom, že kartografia
je sestra, nevyhnutná pomocníčka geografie, ale
súčasne ju od nej oddeluje obrovské pole úloh.
Tieto názory Maxa Eckerta ostali určitý čas osamo·

tené. Ale pretože mali zdravé logické korene, zohrali
výsostne pozitívnu úlohu, boli odrazovým mostíkom
na to, aby kartografia mohla byť krátko po druhej
svetovej vojne uznaná v medzinárodnom meradle ako
samostatná vedná disciplína.

3. Konštituovanie kartografle ako vednej disciplíny

V r. 1949 prijala OSN (Department of Social Affairs)
toto vymedzenie kartografie: "Kartografia je veda
(Science) o zostavovanÍ máp všetkých typ Ov a patria

do nej všetky operácie od počiatočného vymeriavania
až po vydávanie hotovej produkcie" [19].
Bolo to zadosťučinenie, ktoré sa kartografii od

tejto autoritatívnej ustanovizne dostalo plným prá.
vom, verejne, hoci o tom, či niečo je alebo nie je ve·
decká disciplína nerozhodujú uznesenia, ale skutkový
stav vecí v danej oblasti poznatkov.
V súčasnom období nazhromaždený objem a úroveň

poznatkov v kartografii jednoznačne potvrdzuje ve·
deckú povahu tejto disciplíny. Vo svojich definíciách
kartografiu označujú za vedu všetci významní karto·
grafi: E. lmhof, K. A. Sališčev, E. Arnberger, W. Witt,
A. H. Robinson, R. Cuenin, G. Hake, W. Pillewitzer,
L. Ratajski a ďalší. Túto skutočnosť potvrdzujú i de-
finiéné výklady v Muohojazyčnom slovníku technic.
kých termínov v kartografii [13], ktorý je výsledkom
širokej medzinárodnej spolupráce kartografov celého
sveta na pode Medzinárodnej kartografickej asociácie
(!CA).
Na tomto mieste nie je potrebné uvádzať definíciu

kartografie; je ich k dispozícii viacero. Medzi karto-
grafmi je otázka rozlišovania kartografie.vedy a karto·
grafie.praxe jasná a jednoznačná. No nemožno to
tvrdit o určitých predstaviteloch niektorých, dokonca
kartografi.i dosť blízkych disciplín, akými sú napr. aj
geodézia a geografia. Na adresu tých, čo si ešte stále
myslia, že kartografia "nedorástla" na úroveň vedy,
že je to iba technika, akási prisluhovačná disciplína
prevažne praktickej povahy možno uviesť, že ich
názor vychádza:
---,.zo zaostávania úrovne ich poznatkov o karto·

grafii oproti skutkovému stavu; ich poznatky o karto.

TECI1NlKA
KARTOGRAFICKÉIIO
ZN AZORŇOV ANIA

Te~ria kartografickcj
techniky a rozmno/-o-
vania máp

Praktická kartografia
a rozmno~oYanie máp

Náuka o materiálech

J listorická kartografia

Matematická kartografia

Logika kartografických
prác a po stupov

Metodika kartografickej
grafiky

Experimentálna
karto gr afia

Met~dy automatízácie (")
kart. zobrazení

Technika kresby, rytia,
galvanoplastiky
a litografie

Fotografická
kartoreprodukcia

Kopírovanie

Svetlotlač
Kartogr.afické pramenné
mat~riá.ly, ich kritika
a využitie •.

Tlač' máp

Automatické (Oj
spracovanie máp Kartografické

redigovanie

llodnote.nie máp
a kartometria

Systematika máp
a bibliografia
v kartografU

Obr. 1: Schéma štruktúry kartografie podla E. Arnber.
gera (1966); etapy označené (*) doplnené v r. 1970

[2]
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grafii ostávajú na úrovni predstáv, že kartografia je
v podstate topografické mapovanie, kresba máp a ich
reprod ukcia ;
- z názorov o akejsi stavovskej povýšenosti a nad-

radenosti niektorých disciplín a o podradnosti iných ...

Neopodstatnenosť a škodlivosť takýchto názorov
azda netreba ani komentovať.

4. Rozlišovanie teoretickej nadstavby v kartografU

Výkon polného mapovania, kresba máp alebo ich
rozmnožovanie - to skutočne nie je veda, ale prax,
výroba, manuálna činnosť. No počínajúc konštrukč-
nou prípravou, zostavovaním, prípravou podkladov,
projektovaním, redigovaním a pokračujúc všetkými
takými etapami práce, ktoré si vyžadujú myšlienkové
prepracúvanie, klasifikovanie, hodnotenie, výber, zo-
všeobecňovanie ... atď., atď. - sa vychádza za rámec
praxe a vchádza sa do oblasti vedy. Len zdanlivá lah-
kosť a bezproblémovosť tvorby niektorých jednodu-
chých máp zvádza k mylnému názoru, že tvorba máp
je nenáročný proces. Prehrad o úrovni, h1bke-šírke
problematiky, o teoretickosti alebo vedeckosti týchto
poznatkov majú iba tí špecialisti, ktorí sa kartografiou
zaoberajú v skutočnosti a neostávajú iba na povrchu
jej problémov.

Eduard Imhof, nestor švajčiarskej kartografie, už
v r. 1956 [9J rozlišoval praktickú kartografiu - ako
vyhotovovanie kartografických originálov podla urči-
tých noriem, pravidiel a inštrukcií, ako zručné remeslo,
ktoré predpokladá i určitý vedecký prístup a umelecký
talent - a na rozdiel od nej i teoretickú kartografiu,
pod ktorou si predstavoval všetkú vedeckú nadstavbu
nad kartografickou praxou. Vzhladom na to, že túto
nadstavbu, podobne ako Eckert, ešte nedokázal pres-
nejšie vymedziť, nominovať a diferencovať, ostal
názor E. Imhofa určitý čas iba v intuitívno-hypotetic-
kej rovine. Podla neho teoretická kartografia je veda,
ktorá sa zaoberá kritickým zhodnotením existujúcich
praktických poznatkov z tvorby máp, z problematiky
vyjadrovania obsahu, z problematiky používania
grafických výrazových prostriedkov a ktorá sa zaoberá
ďalším rozvíjaním a zdokonalovaním tvorby máp [9].

Podla E. Arnbergera [1, 2] úlohou teoretickej karto-
grafie je výskum grafických foriem a ich zákonitostí,
týkajúcich sa adekvátnosti a prisposobovania výra-
zových prostriedkov vyjadrovaniu kvantitatívnych
a kvalitatívnych zvláštností štruktúrnych modelov
pri súčasnom zohladnení situačných, pozičných a pries-
torových vzťahov. Problémom je vyjadrovanie velmi
zložitých a komplikovaných štruktúr zobrazovaných
objektov a javov pomocou nepríliš zložitých grafic-
kých výrazových foriem alebo ich kombinácií. Z hra-
diska teórie a praxe rozdeluje E. Arnberger kartogra-
fiu na "Techniku kartografického znázorňovania"
a na "Teóriu kartografie" - ich podrobnejšie členenie
je schematicky ilustrované na obr. 1. Na svojudobu
to bol pokrokový až priekopnícky názor. O tom, čo
z neho ostalo aktuálne v súčastnosti presviedča nás
interpretácia daného problému podla I. Kretchmero-
vej [12] - pozri schému na obr. 2.

I TEORETICKÁ KARTOGRAF1A I
T eória kartografie

D~jiny kartografic

Všeobecné matematické 7 geometrické a štatistické
metódy

Metódy Bllalýzy kartografickS'ch pramel~ov

Metódy konštrukcie a vyhotovenia kartografických
vyjadrení

Metódy hodnotcnia a kOllmuikácie

I M'LlKOVANÁ KARTOGRAFIA I
Deskriptívna Analytická
/opisná/ kartografia kartografia

Výsledky sú nacielené na Výsledky sú prostrieJ-
vyjadrenic priestorovcj kom v procese výskum •.
štruktúry informácic - nej činnosti .•.komuni .•.
obi:iírna kotllunikilcia kácia len prc expcrtov

Obr. 2: Schémaštruktúry kartograjie podla f. Kretchme-
rovej (1978)

V rokoch 1970-1972 prišiel s originálnym názorom
na členenie kartografie L. Ratajski [14, 15] - pozri
schému na obr. 3 - ktorý navrhol používať pre teore-
tickú kartografiu termín "kartológia". Kartografiu
definoval ako "oblasť ludskej činnosti, ktorá sa zaoberá
tvorbou (vznikom) a fungovaním všetkých foriem
kartografickej komunikácie", pričom táto činnosť sa
prejavuje tak v podobe praktickej ako i vedeckej.
Kartológiu definoval ako "činnosť spočívajúcu v roz-
pracovaní teoretických zásad a hodnotení s cielom
maximálneho vylepšovania a optimalizácie fungovania
kartografických diel" ("wytworów") a praktickú kar-
tografiuako "činnosť spočívajúcu v spracovaní, roz-
množovaní a rozširovaní kartografických diel, vrátane
prípravy príslušných pracovníkov pre túto činnosť".
Proti Ratajského koncepcii kartológie bola vznesená

seriózna námietka z pera A. M. Berljanta [4] v tom
zmysle, že sa vyhýba konkrétnym úlohám kartografie,
je až príliš poplatná informatistickému prístupu,
k objektu mapovania - ku kartografickému vyjadro-
vaniu - pristupuje príliš chorologicky, problematiku
využívania máp odsúva do praktickej kartografie (čím
sa znižuje jej úroveň a význam pre rozvoj kartografie),
ďalej že kartografiu považuje za vetvu informatiky
alebo semiológie... atď. A. M. Berljant kritizoval
i zavedenie termínu "kartológia", pretože v ZSSR sa
plne vžil a vyhovuje termín "kartovedenije".

Súčasne s kritikou A. M. Berljant však vyzdvihol
i niektoré kladné stránky kartológie: prístup ku skú-
maniu znakových systémov, analýzu informačných
schopností mapy, nové nazeranie na postavenie karto.
grafie v systéme vied a pod.

V ZSSR má silnú pozíciu téza K. A. Sališčeva o tom,
že kartografia má síc~ svoje teoretické a metodické
základy, ale nie je vhodné rozlišovať teoretickú a prak-
tickú kartografiu, pretože proces tvorby máp je ve·
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Teória kartológie:
- Kartografic,ká mctodológia, systematika a tYPológia,clefinície
a tcrlllinologia v kartografii .

TcÓria kartografickej komunikci.cie:
- Mctakartografia ako tcória o Tnicstc a ;;pecHike kartografic-
kej kOn1unikácic .

- Tcória fungova.nia kartografickej komunikácie: teória zdro .•
jev a príjmu kartografickcj informácie, teória správnosti
kartograJickej komunikčídc

- Te4ria kartografického spracovania: matematická kartografia,
t('oria spracovania obsahu mapy a kartografickej generalizácie

- Tcória mapy: tcória formy mapy /kartografická semiológia,
znakové systémy, metódy reprezcntácie a estetika mapy / ,
teória obsahu mapy !in[ormačnej zásoby mapy!

Náuka o mapách j"kartoznawstwo" I:
..•Všeobecné problémy hodnotenia m<ip: kritériá hodnotenia
a klasifikácie máp a atlasov

... Dejiny kartografie: Jejiny te~rií, názorov a metodol~gie,
kartografických diel, škůl, in.štitúcií, tvorcov a dejatel'ov

... Systematika náuky o mapách: problematika metodiky, tematiky,
rozsahu a účinku fungovania mapy

Kartografická metodika:
- Metodika tvorby mdp
- Metodika reprodukcie miíp
- l'v1.etodikakartografickej informatiky
- 1\.1etodika anal"Ýzy a interpret.:ícic mapy
- Metodika kartografickej uokumentácic
- Metodika kartografickej v)'Uc;/J/,

Kartografická v)'roba:
- \'y-pracovanie redakčných dokumcntov
- Vyhotovenie originálov mdp
- Rcprouukcia máp
... R('dakčné~a iné. pomocky
VyuLitie informatiky v kartografii:
- Automatické zhroma~ďovanie údajov
- Automatické spracovanic údajov
V)'Užitie máp a at lasov:
- Využitie didakticko ••osvetové
- \)ružític vedcckovýskumné
- Využitie prevádzkovo-výrobné
Zhroma~ďovanie kartografických diel:
.• KnHničná a zbierková činnost'
- Archívovanie
.• Spracovanic a vydávanie bibliografie
Kartografická výutb.J
...Organizácia vyucovacieho procesu
- Publikovanie a metodická činnost'
- Vyhotovovanie kartografických učebných pomůcok

Obr. 3: Schéma štruktúry kartogra.fie podla L. Ratajského
(1972}

decká i technická záležitosť súčasne. K. A. Sališčev[16]
v štruktúre kartografickej vedy rozlišuje teoretické
základy, metódy a technické postupy, náuku o karto-
grafických pramenných materiáloch a dejiny karto-
grafickej vedy a výroby - pozri schému na obr.' 4.
Podla toho istého prameňa [16] nazerá sa na kartogra-
fiu ako na vednú disciplínu, ktorá sa skladá z na sledu-
júcich poddisciplín: matematicke.i kartografie, karto-
metrie, projektovania, redigovania a zostavovania
máp, z kresby máp, náuky o mapách, rozmnožovania
máp, ekonomiky a organizácie kartografickej výroby
- pozri schému na obr. 5. Podra najnovšej teoretickej
práce [18] nazerá prof. Sališčev na kartografiu ako
na konkrétnovednú metódu ("častnonaučnyj metod")
poznania skutočnosti, ako na samostatnú, no inter-
disciplinárnu oblasť poznatkov, ktorá hrá významnú
úlohu v súčasnom procese vzájomnej integrácie vied.
K téze o jednotnosti kartografie, t. j. k názoru o jej

nedelitefnosti na teoretickú a praktickú sa pripája
i náš prof. J. Kovařík z ČVUT Praha [11], ktorý tvrdí,
že "kartografia nesporne má svoju teoretickú a prak-

tickú stránku ... Oboje však velmi úzko súvisí, prelína
sa a navzájom podmieňuje. Preto je správnejšie hovo-
riť o teoretických a praktických otázkach v kartografii
ako o dvoch kartografiách - teoretickej a praktickej"
([11] - str. 11).

Nazdávam sa, že správne uvažujú i tí, čo rozlišujú
teoretickú a praktickú kartografiu, i tí, čo tvrdia, že
proces tvorby mapy je jednota teórie a praxe. Jedno
predsa nevylučuje druhé.

5. Teoretická, vedeckotechnická (inžinierska) a prak-
tická kartografta

Aby sa našlo logické zdovodnenie východiska z tejto
zdanlivej dilemy, navrhujem nanovo abstrahovať celý
kartografický proces - pre jednoduchost od konca .
Predpokladám všeobecnú zhodu v tom, že finálnu

úpravu kartografických diel, ich tlač, nátlač, kopíro-
vanie, litografiu, retuš, fotografiu, fotosadzbu, atd.,
až po vlastné vyhotovovanie vydavatelských originá-
lov - treba považovať za technický, výrobný a teda
vo všeobecnosti za praktický proces. Uskutočňujú ho
špecialisti - technici a zruční remeselníci s pomocnými
silami, ktorých hlavným poslaním je kvalitné a do-
chvirné vyhotovovanie svojej etapy práce v rámci
reprodukčného procesu mapy. Nikto pritom nepopie-
ra, že by technik, robotník, kreslič, alebo iný výkonný
odborník nemusel pri tejto práci rozmýšlať, využívať
také, či onaké teoretické poznatky. Naopak, tým ju
lepšie robí, čím sa lepšie vyzná v jej chemickej,fyzi-
kálnej, organizačno-technologickej alebo inej podstate;
móže ju zdokonalovat, mechanizovať, ale tým ju ešte
nepremení na teoretickú činnosť .
ZnaČne odlišnou a charakteristickou podstatne iným

pomerom fyzickej a duševnej práce je problematika
tvorby mapy, chápaná ako proces vytvorenia autor-
ského, zostavitelského originálu (alebo im na roveň
postaveného dokumentu) v neodmysliternej súvzťaž-
nosti s tvorbou redakčných pokynov, zásad, smerníc,
inštrukcií, technologických schém a roznych iných
podobných podkladov, ktoré sú typické pre projekt
mapy (alebo pre dokumenty, na základe ktorých móže
vzniknúť mapa).

T e o ret i c k é z;í k 1 a ti v y ~ tI v :
.. po;atie pret!metu a nH~t~d,y ka~tografi('
- náuka o mape /náuka o kartogI"af"kkoEI vyjadrení rcalít.y,
vTáta.ne tc~ric kartografick';'ch zobrazení, gencralizúcie
a kartografick~'ch znako\'}í..:h s,vstémov!

.. klasi!lkácia máp / druhy a t.)1)Y Illitp a atla sov /
- analSrza máp a atlasov

'" e t~ d vat ech nic k..i p o s tup .Y'\' :;',ff', k u mu:
•• techl~ol~gia projektovania a vyhotovo'\"a.nia m;ip
.. mct~dy vyuLLvania máp vo vede a v praxi

Náuka o kartografick.\"ch pramCllll)"...:h
materiáloch /"isto':nik...."lvcocnie:"/:
.• šystematické skúmanie kartografick~'ch pramel{ •...'"
- aplikác:ia te~rie informatiky v kartografii

Dejiny kartogr.afickej vcdy a v~'roby

Obr. 4: Schéma štruktúry kartogra.fie padla K. A. Sali-
š6eva (1976)
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Rcdi.~0vani(· a ZOSf,lV0\'ilnic máp

Vyhotl..")\,cniL', kresba /"\.lflH·1111('lIi('''/ miÍp
vr.:ítane prLljckt,,Jvania k3Th1grafick.,"ch znak")\'Srch syst.imov,
tcchnicko-gl~afick,vLh sp,•..;S\.lbo\r vyhot0\c(,llia 0rigináLJv m,íp,
kh ck"'1nolllikv, tc..::.hnologic, ďalej tcchnickcj estetiky,
in/:inicrskcj l)sychológic, tcórh~ faricb, SClllh.1tiky -

N.i li k a ('I map;í c h /"kartovN!cnic" /, t.j. v:;eouccnil
kart0grafia, ll<iuka ('I kat"tografick_\'ch pral1lC'l~och, dejiny
kartografic a mct •..ldika vytt.l:ívania Illáp

Rc p 1" 0 d li k c i.a /"iz.danic" / !ll ,í p
E k o Ill,) lB i k a a o r ~ a n i z .í c i a k ar t o g r a f i c k c j
v.~rrob.v

Obr. 5: Delenia kartograjie na poddMGiplíny podla K. A.
Sališčeva (1976)

Táto časť kartografického procesu je charakterizo·
vaná riešením celého radu teoreticko-praktických
problém ov, ako napr. volbou matematicko-kartogra-
fického zobrazenia (nie však jeho teoretickým od·
vodzovaním), voIbou grafických prostriedkov a sposo.
bov vyjadrovania objektov a javov, určovaním nie·
ktorých pra vidiel generalizácie, voIbou techniky a tech-
nológie rozmnožovania a pod. Proces tvorby mapy na
rozdiel od procesu výroby mapy je menej mechanizo-
vaný, hoci v posledných dvoch desaťročiach sa karto·
grafi celého sveta veImi intenzívne snažili (a snažia
i naďalej) premeniť tvorbu mapy na automatizovaný
systém. Z doterajších úspechov zavádzania automati-
zácie do procesu tvorby mapy možno vyzdvihnúť
najma tie, ktoré znamenajú odbremenenie človeka od
značného objemu prác, spojených s prípravou údaj ov
na vyjadrenie v mape (napr. spracovanie štatistických
údajov), s výpočtom zemepisnej siete niektorých zloži·
tých zobrazení, s výberom a súčasne kresbou jednotli-
vých prvkov mapy, s ich zovšeóbecňovaním, klasifiko-
vaním, ďalej s vyhIadávaním prvkov mapy, dokumen-
tovaním, riadením určitých etáp kartografického pro-
cesu a pod. Napriek tomu, že e:x:istujú druhy máp,
ktoré vznikajú v dosledku tzv. plnoautomatizovaného
kartografického procesu (a ktoré by inak možno ani
nemohli vzniknúť) ostáva ešte veTa problémov, ktoré
sa riešia a očividne ešte dlho budú riešiť kombináciou
fyzickej a duševnej práce človeka pri tvorbe mapy.
Je to najma preto, že tvorba mapy nie je uniformova-
ný proces, nemožno ho normalizovať a unifikovať
práve tak, ako hociktorú inú vedeckú, umeleckú a vo
všeobecnosti i tvorivú technickú činnosť. Je to velmi
rozmanitý, mnohotvárny, mnohotematický proces
svojbytného vyjadrovania stále sa zvačšujúceho množ-
stva a zvyšujúcej sa komplikovanosti objektov, javov,
stavov a procesov objektívnej reality, alebo našich
rozmanitých názorov o nich, pomocou kartografických
výrazových prostriedkov a interpretačných metód.
Tieto prostriedky, ale najma metódy, treba neustále
rozvíjať aj v procese ich tvorivého aplikovania -
jednak z objektívnych dovodov (extenzie tematiky
a zložitosti obsahu máp) a jednak i zo subjetívnych
dovodov (pre systém človek-stroj alebo i pre samot-

ného človcka, myšlienkové schopnosti ktorého sa
rozvíjajú aj napriek limitovaniu zo strany niektorých
receptorov).

O tvorbe mapy možno teda povedať, že ju charakte-
rizuje prevažne duševná, intelektuálna práca: abstra-
hovanie, zovšeobecňovanie, hierarchizácia, klasifiká.
cia, výber a iné podobnémyšlienkové postupy, pre
ktoré je charakteristické rozhodovanie sa, hradanie
nových možností a ciest realizácie. PochopiteIne, že
toto všetko nie je možné bez dobrých znalostí techník
a technológií na rozmnožovanie máp, alebo na usku-
točnenie niektorých medziprocesov. Preto tú časť
kartografie, ktorá už nie je čistou praxou, výrobou,
ale tiež ešte nie je čistou teoretickou činnosťou a ktorá
sa zaoberá tvorbou, tvorivým procesom (a nie iba
kopírovaním, jednoduchým odvodzovaním, aplikova.
ním), v dosledku ktorého vzniká konkrétna mapa,
možno nazvať vedeckotechnickou kartografiou (prí.
padne podfa doc. Hájka z SVŠT Bratislava: inžinier.
skou kartografiou). PodIa úrovne ju možno prirovnať
k takým analogickým činnostiam, pri ktorých sa žiada
vyskúmať, navrhnúť a laboratórne dokázať niečo, čo
najprv e:x:istujeako idea, téza myšlienka a ktorej pre-
tvorenie na realitu potrebuje prejsť cez mnohé úskalia
myšlienkového a zhmotňovacieho procesu. Takéto
činnosti.procesy sú typickými príkladmi vedy ako
výrobnej sily, o význame ktorej sa v súvislosti s ďalšou
etapou vedeckotechnickej revolúcie tolko hovorí
v našej spoločnosti. Takto chápaná kartografická
disciplína ako svojbytná oblasť ludských poznatkov
a ludskej aktivity, ako integrovaná oblasť teoretického
poznani a a praktickej skúsenosti je analogická takým
technickým vedám, ako sú rozne druhy aplikovanej
chémie (chemické inžinierstvo), aplikovanej fyziky
(strojné, elektrotechnické inžinierstvo), stavebné inži.
nierstvo, inžinierska geodézia, illŽinierska geológia -
apod.

Avšak ani táto druhá časť ncvyčerpáva a neuzatvára
problematiku kartografie ako celku. V tomto stave
(objeme, štruktúre) sa nachádzali a systematizovali
poznatky v karlografii - i o kartografii - už dávnej.
šie, v podstate v prvej polovici tohoto storočia. Tomuto
stavu zodpovedali i tie definície kartografie, ktoré ju
označovali za vedu o tvorbe máp (napr. o tvorbe geo·
grafických máp). Počínajúc 50·tymi rokmi začali
v kartografii vznikať a výraznejšie sa prejavovať
rozne trendy, tendencie, teórie - či už ako svojbytné,
kartografické, alebo v dosledku vplyvu a aplikácie
niektorých iných teórií - ktoré vytvorili určitý arze·
nál, potenciál čisto teoretických poznatkov, ktoré sa
netýkajú priamo tvorby konkrétnych máp a stoja
i nad kartografickou praxou i nad vedeckotechnickou
kartografiou, pretože sa týkajú kartografie, kartogra-
fickej problematiky vo všeobecnosti. Možno to doku·
mentovať na niekoThých príkladoch:

a) Zber, hodnotenie a využitie pramenných materiá.
lov možno považovať za záležitosť vedeckotechnickej
kartografie, pretože má spravidla priamy dopad na
tvorbu kartografických diel, ako i na prípadné rozší-
renie rozhladu ich tvorcov. Ale problematika zásad-
ných kritérií hodnotenia najma zložitých kartografic.
kých diel (národných, regionálnych a iných komplex.
ných tematických atlasov a pod.) ako i problematika
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roznych iných klasifikácií v kartografii, presahuje
rámec inžinierskych problémov tvorby máp. Klasifiká.
cie (nielen kartografických diel, ale i prvkov mapy,
výrazových prostriedkov, vyjadrovacích metód a pod.)
podobne ako aj definície (nielen máp, ale aj iných
pojmových kategórií v kartografii), odborná termino.
lógia a iné podobné problematiky s tvorbou máp síce
súvisia, nemožno ich odderovať od tvorivého kartogra.
fického procesu, ale je ich možné rozlišovať a abstra·
hovane vyčleňovať ako nadstavbové nad procesom
tvorby mapy, t. j. považovať ich za všeobecnoteore-
tické problémy v kartografii.

b) Automatizácia kartografického procesu má v ko-
nečnom dosledku nahradzovať nielen práeu kresliča-
-litografa, ale i zostavitera, redaktora, alebo i autora
mapy. Je to teda rovnako problém výrobný ako i ve·
deckotechnický. No riešenie zásadných, principiálnych
otázok automatizácie jednotlivých etáp kartografic-
kého procesu, či jeho celku v roznych variantách, rie·
šenie koncepcií informačných systémov a pod., možno
tiež rozlišovať ako nadstrešné, všeobecnokartografické
problémy a zaradiť ich do teoretickej kartografie.

c) Základný výskum (ktorý sa v ČSSR robí v ČSAV,
SAV, na univerzitách, vysokých školách a rezortných
výskumných ústavoch), ktorý sa týka rozvíjania teórie
digitálneho modelu terénu, princípov matematicko.
-kartografického 1p.odelovania, teórie a princípov kal'·
tografickej komunikácie, kartografického jazyka, kal'.
tografickej semiológie a vobec rozvoja poznatkov
z historickej kartografie, matematickej kartografie,
kartografickej generalizácie, kartografickej didaktiky,
percepcie a pod., tiež zjavne vychádza za rámec bez-
prostredných potrieb konkrétnej tvorby alebo výroby
máp (ako nakoniec každý základný výskum),ale
súčasne s touto tvorbou a výrobou súvisí ako jej funda-
ment, pozadie, teoretická opora.
Pokiar bolo takýchto nadstavbových a všeobecno-

teoretických poznatkov málo, pokiar ich úrovcň ne-
bola dostatočné vysoká a pokiar sa nevzďalovali od
konkrétnej tvorby máp, stačilo ich označo,ať za
"teoretické základy" alebo za "jednotlivé teorctické
problémy". No dnes, keď v celosvetovom meradle
tento potenciál reprezentuje značné teoretické zázemie,
táto donedávna iba prostá suma teoretických poznat-
kov reprezentuje už novú kvalitu - teoretickú karto·
grafiu. Jednotlivé teórie, trendy a názory, vývody,
odporúčania, zdovodnenia a pod., ktoré sa týkajú
kartografie či už centricky alebo epicentricky, vy tvá·
rajú množinu poznatkov teoretickej povahy, ktoré sú
medzi sebou a s inými nekartografickými teóriami
viac či menej prepojené princípmi formalizácie, mate·
matizácie, psychológie, logiky a inými zásadnými
princípmi (napr. i kybernetickými).

Z hradiska typologického v systéme teoretickej kar-
tografie je možné a účelné vyčleňovať tri subsystémy:
metakartografiu, teóriu tvorby mapy a teóriu-metodi-
ku využívania máp.

Pod metakartografiou sa rozumie všeobecnoteore·
ticko-všeobecnometodologická problematika v karto-
grafii, t. j. základné otázky systemizácie poznatkov,
kartografická axiomatika, definície, terminológia, kla.
sifikácie, hlavné prístupy, hlavné ciele a iné všeobecno-
kartografické problémy (napr. i metodika tvorby

kartografických učebných textov, základné princípy
percepcie máp a pod.). Termínu "metakartografia"
sa netreba obávať, nie je to nič tajomné a nevyspyta.
terné aj napriek tomu, že sa objavilo niekorko jeho
interpretácií. Pramení to z polysémantickosti slovných
spojení s predponou "meta-", ale, ako to dokazuje
i najnovšie vydanie Slovníka cudzích slov [10], rastře
nmožstvo takých spojení ako napr. metagalaxia, meta·
geometria, metainformácia, metajazyk, metakritika,
metalingvistika, metamatematika, metasystém, meta-
štylistika, metateória ... a pod. s významom "nad-",
"celo.", "všeobecno.". To čo svojho času rozumeli
pod metakartografiou W. Bunge [7], alebo A. F. Asla·
nikašvili [3] možno považovať za niektoré, parciálne
metakartografické problémy. Sem možno zaraďovať
i niektoré také teoretické rozpracovania, ktoré zatiar,
alebo vobec nie je možné typologicky zaradiť do ostat-
ných dvoch (alebo do nových, vyčlenených) subsysté.
mov teoretickej kartografie.

Pod teóriou tvorby máp sa rozumie súhrn tých teó·
rií, ktoré súvisia s mapovou tvorbou, t. j. sem patrí

i\\l~takal't"-lgraria :
- V':;•.~•."lb("cn01L'L"lI·cti("k~ a v';;CObcCllometot!ologické problémy

\' kal't,-"lgl"aťii: kla!'Hikiicic, axiornatika, definiciC', tC'rlllin~l;gia

Tcqria tV'-"\I·U.\' mapy:
- Tc •..;riů IlwtC'lllatick,-"'-kartogl·afick)~..:h a in_\"ch l..."lgick)"ch

zobl'azL~nl
- Tc,-~da karh.1grafickcj so..'llCraliZéicie
- Tcdria kartografického vyjadrovď.nia /JaLyka, PI'ostriC'dkov,

I1lct\..;dl
- Tc~ria kartograľickcj kOlllUnik.:ície
- T '-',-~l'iallIatematick0~kartografick~ho mol1clovania

rc,•...~ria využitia tIIap)':
- T('~ria spracova.nia \'crbálnych opisov, grafick);ch, graficko-
a.nalytick.{·ch, graficko-syntetick)ich, matC'll1atick.Vch, mate-
1I\aticko~.;::;tati~tick_\:'ch, informdtistic-~h a in.\fCh postupov
vvu/.itia 11Iapov,sho •.....•bral.u

- T::'~ria r.3znych druhov premien a tra.nsforlll.:ícií mapového
obrazu /Illctriky, ;;;trukttíry, meto"d interpretácil." ap./

_ Te~ria vyu/.itia llIáp rOl.nchoobdobia, ro:tnej tt.~lllatiky;
kartografická extrapolácia

- Te';ria kartometrie

Kartografick.í dokulllellt<Ícia
Projektovanic rn.-ípa atlasov
V.\'po':('t a konštrukcia mdtcrnatkko-kartografických zobra:tení
Kartografická gellcralil.lícia - zásady a princípy aplik.-ície
Volba výrazo\');ch prostri<.'dkov a met';d
Kartografické Il;Ízvoslovlc
Grafick~í úprava a C'stetika m;íp
Automati:to\'ané spracovanic m;ip
Riadenie kartografick.sho procesu
Redigovanie miÍp a atlasov
Tvorba autorsky'ch a zostavitdsk}"'ch originálov

Kartografické technické prípravné prácC'
Vyhotovenic vydavatcľsk}'ch originálev
Reproduk'::n.:í fotografia a retu~
Reprografické techniky a postupy
Kartolitografia
KopírovaciC' techntky a pvstupy
Ncitlač
Tlač
Finálna lipravd llIáp a atlasov; ich distribúcia

Obr. 6: Schéma súča.snej štruktúry kartografie (padla
autora), charakteristická vyčlenenimvedeckotechnickej

(inžinierskej) kartografie
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teáriamatematicko-kartografických zobrazení (chá-
paná širšie ako doterajšia matematická kartografia),
teária kartografickej generalizácie, teária kartografic-
kého jazyka (ako logického systému výrazových pro-
striedkova metód ich aplikácie), teória kartografickej
informácie a kartografickej komunikácie, teória ma-
tematicko-kartografického modelovania, teória karto-
grafického pofa (roznych povrchov, digitálnych teré-
nov) a pod. Patria sem i také teoreticko-metodické
riešenia, ako sú napr. potenciálne vyjadrovacie mož-
nosti kartogramu, kartodiagramu, výskum vyjadro-
vania dynamiky na mapách, výskum charakteristík
kartografického obrazu, jednotlivých výrazových pro-
striedkov a množstvo ďalších problémov okolo tvorby
máp, ktoré existujú zatiaf ako "jednotlivé teoretické
problémy", ale z ktorých sa neskoršie možu vyvinúť
samostatné teórie.
Pod teóriou (metodikou) využívania máp sa rozumie

súhrn takýeh teoretických problematík v kartografii,
ktoré sa zaoberajú princípmi využívania mapového
obrazu: verbálnymi, grafickými, graficko-analytický-
mi, matematickými, matematicko-štatistickými, infor·
matistickými a pod. Ďalej sem patrí usporiadaný
systém teoretických poznatkov o možných transfor-
máciách kartografického obrazu, t. j. o zmenách karto-
grafickej metriky, kartografickej štruktúry, kartogra-
fických vyjadrovacích metód a viaceré ďalšie premeny
kartografického obrazu za účelom jeho mnohostran-
ného využitia. Taktiež sem patrí problematika využi-
tia máp z rozneho obdobia, roznej tematiky, karto-
grafická extrapolácia, teoretické problémy karto-·
metrie (chápanej širšie než klasicky) a viaceré analo-
gické teoretické problémy. Vzhradom na to, že u nás
je táto problematika pomerne málo známa, lepší obraz
o jej objeme a úrovni poskytne monograna A. M. Berl-
janta "Kartografičeskij metod issledovanija" [5J.
Určitý názorný prehrad o takto interpretovanej

teoretickej kartografii ako i o jej súvislosti s vedecko-
technickou a praktickou kartografiou poskytuje sché-
ma na obr. 6. Na tejto schéme sú dejiny kartografie
a kartografická výučba zaradené osobitne, pretože sa
týkajú všetkých troch subsystémov kartografie.

Rozlišovanie ·teoretickej, vedeckotechnickej (inžinier-
skej) a praktickej kartografie, alebo skrátene: teórie,
tvorby a výroby máp, vobec neznamená nespojitý
názor na kartografiu. Toto rozlíšenie však znamená,
že rozsah kartografických poznatkov sa natofko roz-
rástol a ich obsah sa stal dosť zložitým a komplikova-
ným na to, aby sa v rámci jednotnej a integrovanej
kartografie mohlo oprávnene diferencovať: v horizon-
tálnom smere na jej jednotlivé poddisciplíny (naprí-
klad podra prof. Sališčeva - pozri obr. 5) a vo verti-
kálnom smere na teoretickú, vedeckotechnickú (inži-
niersku) a praktickú kartografiu.
Etymologicky ani sémanticky nič nebráni tomu, aby

sa pre pojem teoretickej kartografie používal termín
"kartológia" tak u nás, ako i v tých krajinách a jazy-
koch, ktoré nemajú vytvorené pre tento pojem iné
vhodné jazykové ekvivalenty. Nebolo by správne
zavrhovať tento termín len preto, že sa v jeho počia-

točnom koncepte vyskytlo niekofko chýb. Veď ani
kritika koneepeie kartológie [4J neznamenala negáciu
tohoto pojmu a termínu. Možno prirodzene očakávať,
že i koncepcia kartolágie, naznačená na obr. 6 bude
podliehať zmenám v priebehu času (t. j. v dosledku
pokroku kartografie).
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Určení souososti funkčních článků
válcovací stolice

1. Úvod

VŽKG Ostrava požádaly katedru geodézie fakulty
stavební VUT Brno o spolupráci při řešení závažného
problému, který nastal na válcovací stolici blokové
trati 1. Důvodem žádosti o spolupráci byla skutečnost,
že se čelist válce v kloubovém spojení s vřetenem v po.
měrně krátkých časových intervalech soustavně lá.
mala. Z hlediska konstrukce kloubu ani z hlediska
energetických příčin nebyl shledán důvod, proč k to·
muto stavu dochází. Proto byla vyslovena domněnka,
že příčinou může být nesouosost pohonné větve a válce
na válcovací stolici. Tato domněnka měla být měřením
vhodnou metodou potvrzena nebo zamítnuta.
Pro volbu metody měření jsme museli vycházet z těch-
to skutečností:

2. Návrh metody měření

- k měření souososti není možné použít v tomto pří-
padě optické metody pro nedostatek místa k usta·
vení zaměřovacího dalekohledu nebo teodolitu a pro
chvění podlahy způsobené provozem sousední
válcovací stolice

- proměřovaná válcovací stolice může být vyřazena
z provozu max:imálně 8 hodin,

- práce bude ztížena vysokou teplotou válcovací sto-
lice i pracoviště, neboť měření započne ihned po
skončené noční směně

- délka celého soustrojí je zhruba 11 m.

Po zvážení těchto okolností jsme navrhli použít
mechanickou metodu, při které se odsazená záměrná
přímka, umístěná ve svislé rovině osy soustrojí a slou-
žící k určení průběhu této osy ve svislé rovině, reali-
zuje ocelovým drátem o průměru 0,5 mm. Drát je
veden přes dvě kladky, kterými je možno vodorovně
posouvat v příčném směru.

Na jedné straně je uchycen pevně v držáku a na
druhé straně napínán závažím 10 kg. Předpokládaná
svislá rovina jdoucí osou soustrojí není charakterizová-
na středem drátu, ale jeho pravým okrajem, k němuž
jsou vztažena veškerá měření. Aby při dotyku měřícího
zařízení s drátem nedocházelo k jehDposunu, nahradili
jsme mechanickou indikaci dotyku indikací světelnou
na základě uzavřeného elektrického obvodu.

Nejobtížnějším problémem bylo stanovení svislé
roviny jdoucí osou válce či vřetene v libovolném bodě.
Za tímto účelem bylo sestrojeno zařízení, které umož-
nilo realizaci této roviny v měřeném místě.

Toto zařízení se skládá z ocelového pravítka průřezu
20 X 10 mm a délce 1100 mm, které je opatřené kom-
parovanou milimetrovou stupnicí. Po pravítku se po-
hybují tři jezdce. Na krajních jezdcích jsou umístěny
mosazné tyče o délce 600 mm, svírající s ocelovým
pravítkem pravý úhel" jehož přesnost na délku tyčí
600mm je dána hodnotou ±0,2 mm. Oba jezdce jsou
na skosené hraně opatřeny vernieovými stupnicemi

Doc. Ing. Milos!av Veselý, CSc.,
Ing. Josef Vitásek,

katedra geodézie FAST VUT, Brno

s možností odečítání na 0,1 mm. Tímto zařízením se
může v libovolném místě stanovit průměr válce či
vřetene. Pomocí třetího jezdce, ležícího uprostřed
a opatřeného vernierovou stupnicí, lze nastavit střed
vypočtený z průměrů krajních čtení. Třetí jezdec je
opatřen mosaznou destičkou s břitem lícujícím s nulou
vernieru, kolmým k pravítku v opačném směru než
tyče krajních jezdců. Na mosazné destičce je umístěna
4,5V žárovka a jeden pól zdroje. Druhý pól je připojen
k drátu. Při dotyku břitu destičky a drátu se žárovka
rozsvítí a indikuje okamžik dotyku. V této pozici je
možno přečíst na pravítku hodnotu, představující
polohu drátu a srovnat ji se skutečnou osou soustrojí
v měřeném místě.

Chceme·li znát svislou rovinu jdoucí osou soustrojí
v libovolném bodě, musí být pravítko ve vodorovné
rovině. K urovnání pravítka do vodorovné roviny bylo
nutné sestrojit držák pravítka, opatřený zařízením
umožňujícím zvedání či snižování pravítka a opatřit
je trubicovou libelou (v našem případě byla použita
libela o citlivosti lX = 16").

Všechna potřebná zařízení byla sestrojena s. Fran-
tiškem Pučanem v dílně katedry geodézie. Postup
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měření byl podrobně nacvičen měřickou skupinou na
ocelovém potrubí na dvoře fakulty, aby pfi práci
v závodě nevznikly nežádoucí ztrátové časy.

Ke konstrukci válce a vřetene byly při vařeny nosiče
kladek a na ně napnut ocelový drát, který se na straně
vřetene pevně připojil ke konstrukci a na straně válce
zatížil závažím 10 kg. Před zadním ložiskem vřetene
jsme umístili držák pravítka, justovali pravítko, určili
průměr vřetene, vypočetli osu a na tuto hodnotu na-
stavili indikovaným dotykem drát. Totéž jsme opako-
vali na straně válce. Tím jsme určili přibližně polohu
osy soustrojí. Pro určení polohy osy válce a osy vřetene
vzhledem k přibližné ose (k drátu) jsme na válci i vře-
tenu zvolili po vodu měřících místech takto:
a) na válci 0,2 m za vnějším ložiskem
b) na válci ve vzdálenosti 2,4 m od začátku měření
c) na vřetenu před vyšším ložiskem ve vzdálenosti

5,5 m od počátku měření
d) na vřetenu před nižším ložiskem ve vzdálenosti

10,8 m od začátku měření.
Schematický nákres soustrojí a měřících míst je uve·
den na obrázku 1.

Při měření jsme postupovali tak, že na každém
z měřících míst jsme zjistili průměr válce nebo vřetene
a vypočetli středy ve svislé rovině. Pojízdným jezdcem
jsme stanovili polohy středů k drátu. Rozdíly mezi
vypočtenými středy a polohou drátu jsou odchylky
os válce či vřetene v měřeném místě od přibližné osy.
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Po skončení tohoto měření bylo celé soustrojí po-
otočeno o 90° ve směru hodinových ručiček a celý mě.
řický postup zopakován k neproměnné poloze drátu.
Výsledky měření jsou graficky znázorněny na obráz·
ku 2.

Kromě toho jsme ocelovým pravítkem s jezdcem
určili polohu šroubů nesoucích ložiska bližšího vřetene
od simulované osy soustrojí. Zjištěné hodnoty jsou
vyznačeny v obr. 1.

Závěrem byla provedena přesná nivelace za účelem
zjištění vodorovnosti válce, a to v obou polohách.
Měření bylo velmi ztíženo provozem sousední válcovací
stolice. Vřeteno nemohlo být nivelací proměřeno
v celém rozsahu pro překážky v záměře .

Z výsledků měření, viz obr. 2, není patrný na první
pohled průběh os soustrojí. Pro lepší názornost jsme
výsledky měření v obr. 2 převedli pootočením z obecné
polohy do polohy, kde osa v bodech a a d (viz odstavec
3) se ztotožní s osou simulovanou drátem. Tuto trans-
formaci lze provést přímo, bez výpočtů, neboť poměry
délek meú měřenými místy a odchylkami od simulo-
vané osy jsou velké (asi 1000 : 1 až 10 000: 1). Trans-
formace výsledků měření os válce a vřetene jsou uve·
deny na obrázku 3.
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Při zpracování výsledků polohy os válce vůči šrou-
bům nesoucím ložisko bližšího vřetene se ukázalo, že
šrouby jsou vůči ose soustrojí uloženy nesymetricky
(viz obr. 1).
Vyhodnocení přesné nivelace ukazuje, že v základní

poloze měření není válec uložen do vodorovné polohy.
Spád osy válce je ve směru ke vřetenu a činí v základní
poloze 4,7 mm. V poloze pootočené o 90° se tento spád
ještě zvětšil a dosáhl hodnoty 5,6 mm. Rozdíl v uložení
válce mezi oběma polohami činí 0,9 mm. Tato hodnota
je shodná s polohovým vybočením osy válce od přímé
0,8 mm (viz obr. 3, základní poloha).

Rozbor přesnosti měření před zahájením prací vychá-
zel z apriorních předpokladů o přesnosti jednotlivých
dílčích úkonů.

Střední chyba mp v určení průměru válce (viz odst. 2)

mp= ±m Vf == 0,3 mm ,

kde m představuje střední chybu jednoho dotyku.

Střední chyba mi v určení polohy stávající osy sou-
stroj í v měřeném místě

mp . 02mi=±T= , mm.

Apriorní střední chyba ma v poloze pravého okraje
drátu

ma = ±0,2mm.

Střední chyba mv v určení vodorovnosti pravítka
(libela citlivosti (X = 16")

m. = ±1.103. /~05 ...:...±0,1 mm.

Apriorní střední chyba mb v dotyku břitu destičky
a drátu

mb = ±0,3mm.

Tato hodnota je převzata z [5].

Apriorní střední chyba mi v odečtení jezdce na pra.
vítku byla určena v hodnotě

mi= ±0,2mm.

Z vypočtených a apriorních středních chyb jsme
určili střední chybu měřených hodnot vychýlení osy
soustrojí od přímé

m = ± Vml + ma + m~+ m~+ mj == ±0,5 mm.

Výsledek měření ukázal, že nesouosost válce a vřetene
se sice projevuje, ale v poměrně malých hodnotách.
Jestliže prodloužíme změřenou polohu obou os do
místa, kde se mají teoreticky protínat, zjistíme, že
v základní poloze se obě osy protínají. Přitom jejich
průsečík je vybočen od přímé o 0,9 mm ± 0,5 mm,
což je prakticky přímá poloha obou os (viz obr. 3).
V poloze pootočené o 900 vůči základní se osy válce

a vřetene neprotínají. V místě, kde by se měly teore.

ticky protnout, jsou od sebe vzdáleny o 7 mm ± 0,5
mm. Přitom osa válce je vybočena od přímé vlevo
o 4,5 mm, zatímco osa vřetene vpravo o 2,5 mm, viz
obr. 3. V této poloze, jak je zř'ejmo, se ukazuje mimo.
běžnost obou os.
Z našeho hlediska se nám zdá nei.ďůležitější zjištění,

že úchytné šrouby ložiska jsou od přímé vychýleny
o 19 mm. Platí-li předpoklad, že ložisko má být
umístěno vůči oběma šroubům symetricky, může tato
okolnost být příčinou nadměrného opotřebení čelisti
kloubu.
Závěrem bychom chtěli podotknout, že celé měření

bylo provedeno při vyřazení válcovací stolice z provo-
zu. Pro stanovení detailního průběhu os bylo by žá-
doucí provádět měření ve ·více polohách, což z nedo-
statku času nebylo možné.
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Funkce podnikové kontroly
v podniku Geodézie

Z bilance plnění sjezdových závěrů a z konkretizace
dalšího postupu na II. a 12. zasedání ÚV KSČ vyply-
nulo, že klíčovou otázkou zůstává hlavně potřeba
zvýšení efektivnosti společenské výroby a kvality
veškeré práce. Dále bylo zdurazněno, že všechny státní
a hospodářské orgány a organizace se musí daleko
cnergičtěji zabývat řešením všcch slabých míst či
uzlových problémů naší ekonomiky významných pro
splnění záměrů 6. pětiletky. Současně s tím byla zdů-
razněna též potřeba zaměřovat působení kon troly
zvláště na stěžejní úkoly s tím spojené.

Nejde přitom o úkoly nové, jako spíše o takové,
které jsou v soudobých podmínkách rozvoje zvláště
naléhavé a které vyžadují velmi věcně dešifrovat jejich
konkrétní obsah v podmínkách toho či onoho praco-
viště výrobní či nevýrobní sféry. Takový požadavek
nezbytně vyžaduje prohloubit úroveň řídící práce
a uplatňovat daleko vyšší náročnost, důslednost
a odpovědnost za plnění přijatých závěrll a stanove.
ných úkolů.

Pro činnost všech kontrolních orgánů a tudíž i pod-
nikových kontrol vytýčil XV. sjezd KSČ požadavek
soustavně zvyšovat a hlavně zkvalitňovat účinnost
kontrolní práce a považovat toto kritérium za rozho-
dující při hodnocení společenské prospěšnosti této
práce. Důležitým požadavkem je proto koordinované
působení a vzájemné doplňování činnosti jednotlivých
složek celého kontrolního systému a dosahování jejich
aktivního a přitom vysoce objektivního působení.

V našich socialistických organizacích je podstatou
kontrolního systému hlavně kontrola vykonávaná
řídícími pracovníky a jejich odbornými útvary. Při
jejím správném pochopení a uplatňování jsou vytvá.
řeny jak v řídící práci, tak v činnosti pracovních ko.
lektivů a jejich pracovišť základní předpoklady
k trvalému zvyšování úrovně řízení a plnění stanove.
ných úkolů.

2. Zásady k zajištění kontroly a zkušenosti s jejich
aplikací v praxi

Významnou pomocí k dosažení tohoto cíle se po orga·
nizační, metodické a věcné stránce staly ZÁSADY
k zajištění kontroly v národním hospodářství a ve
státní správě ČSR č. 40/75 Sb., které zdurazňují pro-
vádění kontroly jako součásti řídící práce při plnění
společensko.ekonomických úkolů a upravují odpověd-
nost za její správné zaměřování, provádění a využívání.

Je nutné zdůraznit, že jedním z hlavních požadavků
kladených na úroveň kontroly musí být vždy její
ú čin n ost. Jej ímíra by neměla být měřena jen počtem
provedených akcí či podaných zpráva sepsaných pro·
tokolů. Výsledky kontrol by svým podílem měly půso-
bit na zabezpečování klíčových a prioritních úkolů
naší ekonomiky, odhalením příčin ukazovat cestu
k řešení vyvstalých problémů, k využívání ekonomic·

Ing. Vladimír Šnebergr,
Geodézie, n. p., Plzeň

kých reserv a současně tím zkvalitňovat řízení. V ne-
poslední řadě však musí být výsledků kontrol využito
k okamžitému zjednání nápravy a odstranění zjiště-
ných nedostatků, popřípadě podnětem k řešení zjiště-
ných problémů. Zde nutno přiznat, že z výsledků
kontrol při zjištění nedostatků nejsou vždy vyvozo·
vány závěry a přijímána nejúčinnější opatření, která
by zamezila jejich opakování. Nejsou ani vyvozovány
důsledky včetně postihu u těch pracovníků, kteří
zapříčinili vznik těchto nedostatků, porušili zákon,
předpisy a popřípadě způsobili i škodu podniku. V tom·
to směru bude muset dojít k přísnějšímu a tím i účin·
nějšímu postupu ze strany všech odpovědných vedou-
cích vůči těm pracovníkům, kteří se dopustili přestup.
ku neplněním svých povinností. Někteří vedoucí pra-
covníci kontrolu podceňují, provádějí ji nepravidelně
a nahodile a nevyužívají kontrolních zjištění k důsled·
nému zjednání nápravy. I v tomto směru bude muset
dojít k nápravě. Všechni vedoucí pracovníci musí
vidět v provádění kontroly a v realizaci jejich výsledků
v prvé řadě. pomoc pro vlastní řídící práci, případně
pomoc při řešení výrobních i ekonomických problémů.
Z toho důvodu je nezbytné, aby všichni vedoucí pra-
covníci úzce spolupracovali s pracovníky provádějícími
odbornou kontrolní činnost, společně s nimi řešili
problémy, odstraňovali nedostatky a předcházeli
jejich vzniku. K tomu je také zapotřebí zapojovat
stále širší okruh pracujících do praktické kontrolní
činnosti.

Pro všechny vedoucí pracovníky platí zásada "Kdo
řídí - kontroluje". Jejich povinností je proto plnit
Zásady k zajištění kontroly v našem národním hospo-
dářství, vydané ve Sbírce zákonů č. 40/1975.

Stále je nutno mít na mysli, že systematická a účin-
ná kontrola je významnou součástí organizátorské
a řídící práce a proto je nezbytné cílevědomě ji orien-
tovat na prioritní úkoly. Dbát, aby nedostatky zjištěné
kontrolou byly důsledně odstraňovány a vyvozovány
z nich konkrétní závěry a kontrolních zjištění inicia-
tivně využívat k energickému prosazování stanove·
ných úkolů, k náročnému hodnocení a výchově pra-
covníků.

Za účelem jednotného postupu, zvyšování a zkva-
litňování účinnosti kontrolní práce v podnicích našeho
resortu byl kontrolním útvarem ČÚGK v roce 1979
rozpracován pokyn upravující jednotný a správný
postup provádění kontrolních akcí pracovníky podni-
kových kontrol v úzké spolupráci s ostatními odbor-
nými útvary podniku. Cílem je zkvalitnit provádění
kontrolní činnosti z hlediska dodržení metodických
zásad stanovených vyhl. MSK č. 75/59 Ú. 1., odstranit
duplicity a zajistit jednotný postup při provádění
kontrolních akcí, vytvořit účinný kontrolní systém.
Základem pro dosažení žádoucí kvality a účinnosti
kontrolních akcí je v prvé řadě řádná příprava, která
má značný vliv na průběh kontrolní akce a nutně se
projeví při jejím výsledku. Příprava kontrolní akce,
její rozsah a hloubka se řídí úrovní znalostí prověřo-
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vané problematiky a znalostí situace v plnění úkolů
kontrolované organizační jednotky.

o vlastním provedení kontrolní akce musí být zpra-
cován kontrolní zápis, jenž obsahuje:

a) výsledky kontroly plnění opatření z předchozích
kontrol vlastních i vnějších orgánů

b) objektivní a průkazné zjištění vyplynuvší z porov-
nání kritérií se skutečným stavem

c) příčiny zjištění
d) následky příčin
e) příčinnou souvislost mezi jednáním odpovědných

pracovníků a škodlivými následky
f) jména odpovědných pracovníků, odpovídajících za

vznik a trvání nedostatků.

Zápisy musí být psány pravdivě, přesně, srozumi.
telně a stručně a projednány s odpovědnými pracov-
níky kontrolované organizační jednotky. S výsledky
kontrolní akce v souladu s uplatňováním vedoucí
úlohy strany a zásadami účasti pracujících na řízení
jsou též seznamovány organizace KSČ a ROH.

Aby bylo umožněno objektivně posoudit příčiny
nesprávného jednání odpovědných osob a míru jejich
zavinění na zjištěných nedostatcích, je povinností
kontrolujícího vyžadovat od pracovníků, kteří byli
kritizováni za způsobení závad v důsledku svého ne-
správného jednání "vysvětlivku".

Podávání vysvětlivek je povinností všech odpověd.
ných pracovníků, jež vyplývá z ustanovení odd. II
bodu 13 Zásad č. 40/75 Sb., a případná neplnění této
povinnosti lze POSUZOV3,tjako porušení pracovní kázně
s možnými důsledky ve smyslu § 76 a následujících
Zákoníku práce.

Na základě zjištěných nedostatků dávají kontrolují.
cí již v průběhu kontrolní akce iniciativně podněty
vedoucím pracovníkům kontrolované organizační jed-
notky, aby bez průtahu odstranili zjištěné nedostatky
a usměrňují navrhovaná opatření k nápravě. Vedoucí
kontrolované organizační jednotky je povinen do
stanoveného termínu předložit písemné návrhy opa.
tření k nápravě s uvedením jména pracovníka, zodpo-
vídajícího za odstranění závady a současně termín
k jejímu odstranění. Návrhy opatření k nápravě vy-
hotovuje zásadně vedoucí kontrolované organizační
jednotky.

Předložené návrhy jsou poté podkladem pro vyho-
tovení příkazu ředitele podniku v tom případě, když
poznatky z kontrolní akce je možné rozšířit na jiná
pracoviště (organizační jednotky). Splnění vydaných
opatření a tím i příkazu ředitele podniku je kontrolu.
jící povinen prověřit při následující kontrolní akci,
pokud nezíská poznatky o jejich splnění jiným způso-
bem. Je-li zjištěno nesplnění tohoto příkazu, nutno
prověřit příčiny nesplněných opatření, prosadit zjed-
nání nápravy a zabezpečit vyvození závěrů vůči od.
povědným pracovníkům. Kontrolní akce se pokládá
za ukončenou tehdy, když bylo zjištěno, že opatření
přijatá k odstranění zjištěných nedostatků byla splně.
na a byla účinná. S vážnějšími nedostatky nutno
seznámit další pracoviště v rámci zajištění preventiv-
ních opatření, směřujících k zamezení výskytu ob-
dobných závad. Stále však musíme mít na mysli do-
sažení vysoké účinnosti kontroly, dosažení co nej-

většího efektu. Do budoucna nutno nadále hledat
nové cesty ke zvyšování účinnosti kontroly prosazo-
váním nových přístupů, forem a prostředků, které
by odpovídaly stále se měnícím a náročnějším pod.
mínkám úkolů rozvoje naší ekonomiky a zejména
směřovaly k účinnějšímu preventivnímu působení
kontroly.

Zvýšení účinnosti kontrolní práce bude dosaženo
tehdy, budeme-li prohlubovat spolupráci při kontrol-
ních akcích, prováděných společně jednotlivými člán.
ky kontrolního systému, zaměřovat se na celospolečen-
ské priority a přejdeme-li od kvantitativního ke kvali-
tativnímu pojetí komplexnosti řešené problematiky
se zaměřením na prevenci vzniku nedostatků. Hlavním
cílem všech kontrolních akcí je výchovné působení na
pracující, zvyšování jejich právního vědomí. To bude
vyžadovat sjednocení postupu při zabezpečování vy-
týčených cílů, zvýšení úrovně při koordinaci a pláno.
vání kontrolních akcí, použití nových metod a forem
při kontrolních akcích.

V provádění a řízení kontrolních akcí plně prosazo-
vat zásadu, že kontrola na místě neregistruje pouze
stav a důsledky nedostatků, ale odhaluje hlavní příči-
ny a aktivně působí na jejich řešení. Nedostatky zjišťo-
vané při kontrolních akcích vyplývají z jednání lidí,
výsledků jejich činnosti a to především ze špatné
úrovně řídící práce, z nedodržování státní a pracovní
disciplíny. Pro výchovné působení je nutné v příštím
období na podkladě dokumentovaných příčin ne-
dostatků důsledně uplatňovat, s přihlédnutím k míře
zavinění, odpovědnost zejména vedoucích pracovníků.

K dosažení účinné nápravy nutno využívat všech
forem a o výsledcích kontrolních akcí informovat
a úzce spolupracovat se stranickými orgány, společen.
skými organizacemi a s pracovními kolektivy.

Do redakce došlo: 30. 6. 1980

Lektoroval:
Miloslav Kinc,

ČÚGK

V pfípravě pro pfíitf GaKO jsou:

NEJEDLÝ, A.: Funkcia OBIS geodézie v celoštátnej
sústave VTEI

ŠMIDRKAL, J.: Použiti pozemni fotogrammetrie pro
podrobný územni plán

PICK, M.: Určeni kalibraěni křivky křemenných gravi.
. metrů metodou kolokace

V prílohe Geodetického a kartografického obzoru NA
POMOC GEODETICKEJ A KARTOGRAFICKEJ
PRAXI budeme v roku 1981 začínajúc číslom 1 uve·
rejňovat (na pokračovanie) príspevok doc. Ing. Ireny
Mitášovej, CSc.: Programovacie prostriedky poěftaěov
3. generácie
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Výchova geodetov a kartografov v Maďarskej fudovej
republike (MER) sa od oslobodenia veImi zmenila. Je
to v súlade s rozvojom vedy a techniky, so zvýšením
požiadaviek socialistickej spoločnosti, čo vynútilo zme·
nu a pokrok vo výučbe a výchove geodetov a kartogra-
fov. Bude preto zaujímavé oboznámiť sa s rozvojom
geodetického školstva a výchovy geodetov v MER za
posledných 30 rokov. Treba poznamenať, že systema.
tická výchova geodetov a kartografov sa v podstate
v ML'R začala len po oslobodení Sovietskou armádou.

V súčasnosti v MER sa koná výchova geodetov a kar·
tografov na úrovni troch typov škol:
- na stredných odborných školách - SOŠ,
- na vysokej škole - VŠ,
- na technickej univerzite - TU.

SOŠ v MER sú vo všeobecnosti dvojakého druhu.
U jedného typu je cieIom výučby vychovať len odbor-
ných pracovníkov pre jednotlivé odvetvia praxe, kým
u druhého typu je okrem tohoto ciefa ďalšou úlohou
príprava techniko v pre možnosť vstupu na vyššie od·
borné školy. Tieto ty.py sa líšia náplňou štúdia a sposo.
bom ukončenia. SOS geodetického zamerania sú len
vyššieho typu, a teda absolventi sa možu prihlásiť na
štúdium na vysokých školách alebo na technickú uni·
verzitu.
Rýchly rozvoj národného hospodárstva v MER po

oslobodení vyžadoval aj odborné kádre na úrovni tech-
nikov. Rezort geodézie a kartografie na odstránenie
tohoto nedostatku v paťdesiatych rokoch zaviedol pol.
ročné kurzy na výchovu technik ov. Tieto kurzy sa
neskoršie zmenili na diaIkové štúdium (popri zamest·
naní) v trvaní dvoch rokov. Prvý rok sa vyučovali
prevažne základné predmety a v druhom roku praktické
predmety. Takéto kurzy do roku 1970 absolvovalo
v MER asi 1800 pracovníkovo V roku 1967 sa začala
výučba geodézie na SOŠ rovnomerne rozdelených po
celom území MER (Békéscsaba, Budapest, Miskolc,
Pécs a Szombathely). V každom meste je jedna geode.
tická trieda s priemerným počtom 30 žiakov. Absolventi
týchto škol získajú maturitné vzdelanie, ale maturita
ešte nie je postačujúca na získanie kvalifikácie technika.
Túto absolvent získa po dvojročnej praxi v odbore a po
úspešnom vykonaní kvalifikačnej skúšky. Kvalifikačná
skúška sa skladá z písomnej a ústnej častí. Písomná časť,
presnejšie povedané elaborát, odpovedá okruhu prác
v praxi, ktorými sa kandidát zaoberá. Elaborát má roz·
sah približne jednotýždennej samostatnej meračskej
práce. Ústna časť kvalifikačnej skúšky sa skladá z troch
predmetov:
- ekonomicko.organizačné otázky a bezpečnosť práce

v geodézii,
- technol6gia meračských prác,
- administratívno správne a pozemkové otázky.

Od roku 1971 otvorili aj štúdium popri zamestnaní,
ktoré trvá 4 roky alebo 2 roky pre maturantov gymnázií.
Na štúdium sa mažu prihlásiť tí, čo aspoň 2 roky pracujú
v odbore. Dnes v MER už vyše 1500 geodetických pra·
covníkov ukončilo strednú odbornú školu smer geode-
tický. Absolventi týchto škol sú vyhfadávaní nielen
v rezorte geodézie, ale aj v iných organizáciach. Mnohí
študenti tohto typu stredných škol pokračujú v štúdiu
na VŠ ~alebo na TU. Z celkového počtu týchto škol
vyššieho typu je asi 40 % absolventov SOŠ [I, 4]. SOŠ
patria do p6sobnosti župných národných výborov,
ktoré sa starajú o investície a rozvoj. Odborný dozor

Doc. Ing. Juraj Šolc, CSc.,
Katedra geodézie SvF SVŠT,

Bratislava

vykonávajú príslušné rezorty. Investičné prostriedky
sú pomerne malé, čo je typické pre všetky SOŠ.

Súčasné problémy výučby na týchto školách sú:
- hfadať možnosti udržiavať krok s rýchlym rozvojom

vedy a techniky a osobitne v geodézii,
- viesť študentov k tvorivému mysleniu a uvažovaniu,
- hfadať najoptimálnejší sposob vývoj a osobnosti člo·

veka v socialistickej spoločnosti,
- hfadať moderné sposoby skúšania, hodnotenia teo·

retických a praktických vedomostí a osobnosti štu-
denta,

- uvážiť kofko novej látky v rámci jednej hodiny
možno predniesť tak, aby ju študenti pochopili a boli
schopní sa naučiť,

- využívanie moderných didaktických pomocok,
-- stanoviť kofko teoretických a koIko praktických

poznatkov má vedieť absolvent školy,
- riešiť akútny problém vybaveni a škol prístrojovým

parkom a investíciami.

Mnohé z týchto problémov sú všeobecné a sú aktuálne
aj pre nás a stoja za uváženie.

Vysoká škola geodeti<;ká a pozemkových úprav v Szé·
kesfehérvári (VŠGaPU) je jediná pre celé územie MER.
Štúdium trvá 3 roky a má dve zamerania: geodetické
a pozemkových úprav.
V Székesfehérvári povodne na Strednej odbornej

škole dopravnej bola zriadená geodetická špecializácia
v trvaní 2 roky. V roku 1962 sa škola zmenila na
Vyššiu odbornú školu (FelsOfokútechnikum) s trvaním
výučby 5 semest,rov. Od roku 1967 sa osamostatnila ako
Vyššia odborná škola geodetická a v roku 1972 sa stala
Vysokou školou a organizačne bola začlenená k Tech·
nickej univrezite lesníckej a drevárskej v Soproni. VŠ
podlieha Ministerstvu pofnohospodárstva a výživy, do
ktorého patrí aj rezort geodézie a kartografie, ako jeden
z odborov ministerstva. Takéto organizačné začlenenie
je prínosom pre celú VŠ tak z hfadiska investičného,
ako aj politického a odborného. Materiálne vybavenie
VŠGaPU je vynikajúce a prevýšuje mnohé TU v za·
hraničí. Rezort geodézie je štedrý ku vlastnej škole,
pretože chce vychovať pre seba čo najschopnejších od.
borníkov, ktori v praxi budú platnými posilami rezortu.
Výučbu a výchovu usmerňuje tiež tak, aby čo možno
najviac .odpovedala požiadavkám praxe. Výučba na
VSGaPU je obdobná ako na iných školách podobného
typu [5].

Výučbu riadia katedry alebo pať učitefských tímov
pre
- ideologické predmety,
- základné predmety,
- fotogrametriu a mapovanie,
- geodéziu a inžiniersku geodéziu,
- pozemkové úpravy a evidenciu nehnutefností (EN).

Maximálny týždenný rozsah v roku 1968 bol 36 hodín,
teraz je len 32 hodín. Počet prednáškových týždňov
v semestri je približne 13. Predmety teoretickej výučby
nesmú prekročiť 45 % rozsahu a rozsah ideologických,
základných a doplňujúcich predmetov sa má pohybovať
v rozmedzí 30-35 %. VŠ vychováva tzv. závodných
inžinierov (iizemmérnok),ktorých celkový rozsah výučby
tvorí len 2/3 z rozsahu výučby diplomovaných inžinie.
rov. Zamerania geodézie a pozemkových úprav sa
navzájom líšia v odbornej výučbe najmenej o 30 % [1].
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Na VŠ je aj diaIkové štúdium popri zamestnaní, ktoré Tab. 2
trvá 8 semestrov. Postgraduálne štúdium prebieha syste-
maticky od roku 1976 v troch špecializáciach: spracova·
nie geodetických údaj ov, fotogrametria a inžinierska
geodézia. ~
Absolventi VS sú v MER veImi hIadaní, pričom pomer

diplomovaných inžinierov k závodným inžinierom
je nateraz približne 1 : 3.

TU v Budapešti má veTkú tradíciu. Jej predchodcom
bola Vysoká škola technická a ekonomická v Senci pri
Bratislave v rokoch 1763-1776 [6]. Po jej zániku, ako
jej pokračovanie, otvorili v roku 1782 Inžiniersky ústav
(Institutum geometricum) v Budapešti. Neskoršie ho
premenovali na Polytechnikum a od r. 1871 sa nazýva
Technická univerzitá (Miiegyetcm). Na TU samostatné
štúdium geodézie povodne nebolo. Geodetické práce
v praxi vykonávali prevažne kultúrni inžinieri, ktorí
boli vychovávaní už od začiatku TU. Samostatný geo-
detický smer vznikollen v roku 1949.

Štúdium geodézie teraz trvá 5 rokov a v posledných
dvoch rokoch sú zriadené dve špecializácie [3].
1. V rámci prvej špecializácie sa výučba orientuje
predovšetkým na budovanie bodového poIa, mapo-
vacie práce a EN. Absolventi nachádzajú prevažne
uplatnenie v rezorte geodézie a kartografie.

2. Druhá špecializácia sa orientuje na úlohy inžinierskej
geodézie. Jej absolventi pracujú prevažne mimo
rezort geodézie a kartografie.

Profi1 absolventa TU, t. j. diplomovaného inžiniera vy-
chádza zo zásady širšieho teoretického základu. S uplat.
nením absolventov sa po skončení TU počíta vo výsku-
me, školstve, Akadémii vied, riadení podnik ov a organi-
zácií, v iných geovedných disciplínach a pod.
Za účelom porovnania výučby na všetkých troch

formách výchovy geodetov uvádzame v tab. 1 pomel'
jednotlivých skupín predmetov [2].

Skupina predmetov soS VSGaPú TU

všeobecnovzdelá vacie 32 % 17 % 15 %
základné 22 % 19 % 26 %
odborné 42 % 53 % 45 %
doplňujúce 4 % 11 % 14 %

K všeobecnovzdelávacím predmetom patria ideolo·
gické predmety, jazyky, telesná výchova a pod.
K základným predmetom patria matematika, fyzika,

elektronika, elektrotechnika, deskriptívna geometria
a iné.
K odborným predmetom patria geodézia, mapovanie,

inžinierska geodézia a iné.
K doplňujúcim predmetom patria poInohospodárstvo,

stavebníctvo, doprava, organizácia a riadenie a pod.
Celkový počet odučených hodín na jednotlivých for-

mách výchovy je uvedený v tab. 2. K údajom uvede-
ným v tab. 2 treba dodať, že sa v rámci terénnych cvi-
čení počítalo so 40hodinovým týždňom a že na TU letná
prax alebo terénne cvičenie sa koná nielen z geodetic.
kých predmetov (odborných), ale aj z doplňujúcich
predmetov.
Na geodetickom smere TU prebieha tiež diaTkové

a postgraduálne štúdium. DiaIkové štúdium alebo štú-
dium popri zamestnaní je organizované podobne ako
u nás.
Postgraduálne štúdium je dvojročné s počtom 20-50

frekventantov. Výučba sa koná v 2-3 denných sústre-
deniach asi 5krát za semester. Doteraz sa uskutočnili
tri behy v rokoch 1966-1967, 1971-1972 a 1975-1976.
Absolventi postgraduálneho štúdia konajú záverečnú
skúšku z troch predmetov a po úspešnom ukončení

Typ školy I Dlžka Výučba I
Terénne

štúdia cvič.

SOŠ geodetická

I
4 roky 4410 hod. 480 hod.

VŠGaPÚ 3 roky 2430 hod. 440 hod.
TU - smer
geodetický I 5 rokov 4396 hod. 440 hod.

získajú diplom. Postgraduálne štúdium sa uskutočnilo
lén z automatizácie geodetických prác, pričom pomel'
jednotlivých predmetov bol v tomto rozsahu:
matematika a elektrotechnika . . .. 31-34 %
počítače a ich použitie. . . . . . . . 19 %
elektronické diaTkomery a tachymetre 16-19 %
fotogrametria . . . . . . . . . 6-19 %
doplňujúce predmety . . . . . . 15-22 %.

Jednotlivé bohy postgraduálneho štúdia mali málo
odlišný obsah.
Z uvedeného vyplýva, že sposob výchovy geodetic-

kých odborných kádr ov sa v MER od oslobodenia
podstatne zmenil a zdokonalil. CieTomčlánku je infor-
movať čitateIov o róznych modeloch výchovy geodetic-
kých a kartografických odborníkova prípadne prevziať
tie poznatky, ktoré vyhovujú našej koncepcii.
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Konference bulharské vědeckotechnické
společnosti pro geodézii a úpravu pozem-
ků-"Geodetické sítě přivýstavbě sídlišť"

Bulharská vědeckotechnická společnost pro geodézii
a úpravu pozemků spolu s Komitétem pro architekturu
a životní prostředí, Hlavní správou pro geodézii, karto-
grafii a katastr, podnikem Geoplanprojekt a Vědecko-
výzkumným ústavem pro geodézii a fotogrammetrii
uspořádala ve dnech 9. a 10. května 1980 Národní vě-
deckotechnickou konferenci s mezinárodní účastí na
téma "Geodetické sítě při výstavbě sídlišť". Konference
byla svolána do města Veliko Tarnovo v Bulharské
lidové republice a účastnila se jí řada předních geodetů
ze všech složek státní geodetické služby v Bulharsku,
zástupci bulharských vysokých škol geodetického směru
a pracovníci geodetických služeb stavebních podniků
a organizací. Na konferenci byli též zástupci vědecko-
-technických společností z Maďarska, Polska a SSSR.
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Qeský úst,řední výbor společnosti geodézie a kartografie
CSVTS a Slovenský ýstřední výbor geodeticko-karto-
grafickej spoločnosti CSVTS vyslal na tuto konferenci
jako delegáty ss. Ing. Ladislava I!oru, CSc., z katedry
vyšší geodézie fakulty stavební CVUT Praha a Doc.
Ing. Jaroslava Abeloviče, CSc., z Katedry geodetických
zakladov Stavebnej fakulty SVŠT Bratislava.

Námětem jednání konference byl stav a další rozvoj
geodetických sítí v BLR, systém budování a přesnost
základních geodetických sítí a jejich dalšího rozvíjení
v městských aglomeracích a nově budovaných sídlištích,
moderní metody budování a způsoby zvyšování přes-
nosti trigonometrických, trilateračních a nivelačních
sítí, stabilizace, signalizace a ochrana geodetických bodů
v prostředí se silným stavebním provozem a celý další
komplex otázek související s budováním a využíváním
sítí v oblasti stávající a budoucí výstavby. Bylo před-
neseno celkem II hlavních referátů domácími účastníky
a 4 referáty zahraniční (z toho 3 referáty přednesli čle-
nové československé delegace). V referátech byla zřejmá
snaha o hledání nových cest využití moderní měřické
a výpočetní techniky při budování geodetických sítí,
hledání efektivních způsobů využívání techniky a nej-
vhodnějších metodických postupů. Jednání konference
mělo pracovní charakter, v některých částech se velmi
podrobně zabývalo speciálními bulharskými problémy
při výstavbě geodetických sítí, naopak jiné oblasti
jednání měli širší platnost a aplikovatelnost i v ČSSR.
Referáty zahraničních účastníků byly přijaty velice
kladně, což bylo oceněno i při hodnocení výsledků konfe-
rence v jejím závěrn.

Doc. ing. Jaroslav Abelovič, OSe.,
SV ŠT Bratislava,

Doc. Ing. Ladislav Hora, OSe.,
ČVUT Praha

BUDENKOV, N. A. - GAN'ŠIN, V. N.: Geodezi·
českije raboty pri rečnych i ozernych izyskanijach.
(Geodetické- práca při průzkumu řek a jezer.) Nedra
Moskva 1979,159 s., 50 obr., tab. 40, lit. 81.

Publikace obsahuje komplexní popis inženýrskogeode-
tických prací spojených se zpracováním geodetických
a mapových podkladů řek, jezer a údolních nádrží. Je
určena inženýrům a technikům, specializujícím se na
tyto práce a dále studentům vysokých a středních od-
borných škol. Je rozdělena do těchto kapitol:

I. Geodetické práce při provádění průzkumu řek a je-
zer. Obsahuje popis a charakteristiku těchto prací jako
úvod do dalších kapitol.

2. Odhad a výpočty přesnosti geodetických měření.
Uvádí jednak obecné definice a vzorce z teorie chyb
a jednak speciální část, týkající se přesnosti mapování
terénu pod vodou (dna).

3. Přístroje pro m'íření úhlů, převýšení a vzdáleností.
Zahrnuje stručný přehled přístrojů, používaných v SSSR

4. Metody zřizování polohových bodových polí.
Je věnována obvyklým postupům určování a zhušťování
geodetických sítí včetně orientace astronomickými po-
stupy a gyroteodolitem.

5. Výšková bodová pole.
Tato kapitola je zaměřena již speciálněji a obsahuje také
výšková měření vodočtů a různých stavů vodní hladiny
včetně výchozích bodů pro další měření dna.

6. Měření dna
Tato kapitola je nejvýznamnější a obsahuje jednak me-
chanické pomůcky pro profilování dna, určené pro
menší vodní toky a plochy, dále akustické metody po-
mocí echolotu, letecké fotogrammetrické metody a me-
tody bojí, spouštěných z letadla.

7. Připojování podrobných bodů ve vodorovné rovině.
V této kapitole jsou uvedeny postVpy určování polohy
podrobných bodů známými způsoby jako protínáním,
polárním zpusobem a radiolokačními metodami.

8. Zpracování výsledku měření.
V této části jsou jednak výpočty a vyrovnání sítí a jed-
nak vyhotovení grafických částí elaborátu a řezu či
profilů.

9. Digitální model terénu.
Tato kapitola je poměrně rozsáhlá a obsahuje nejen
teorii vytvoření digitálního modelu včetně hlavních
aproximačních postupů, ale i automatickou kresbu
vrstevnic a trasování a jiné projekční stavební aplikace
digitálního modelu dna i okolního terénu.

Význam této publikace je v komplexnosti a podrob-
nosti zpracování speciální problematiky měření na vod-
ních tocích a plochách a lze ji doporučit přímo jako tech ..
nologii těchto měření na větších vodách i u nás.

Ing. ~Miroslav Herda, OSe.,
VÚGTK Zdiby

POLIŠČUK, JU. V.: Vysotnyje razbivočnyje raboty
v stroitefstve. (Výškové vytyč ovací práce ve výstavbě.)
Nakl. Budivefnik Kijev 1980, 104 s., 38 obr., tab. 5,
lit. 62, příl. 1.

Další monografická publikace, obsahující komplex in-
ženýrskogeodetických prací - vytyčování výšek ve
výstavbě, určená zejména geodetům na staveništích
a dále i studentům středních a vysokých škol. Je roz-
dělena do těchto kapitol:

1. výpočty přesnosti vytyčování výšek a výškové
'geodetické podklady ve výstavbě. Obsahuje teorii chyb
při vytyčování výšek, zásady pro budování výškových
sítí v městech a postupy při zřizování výškových pod-
kladu na staveništích.

2. Vytyčování výšek ve výstavbě. V této kapitole
jsou podrobně uvedeny postupy vytyčování výšek
v občanské a bytové výstavbě, v průmyslové, vodohos-
podářské, dopravní výstavbě a při stavbě podzemních
a nadzemních vedení a tunelů. Jsou zde uvedeny zejmé-
na vzory vytyčovacích výkresu výšek budov, postupy
vytyčování posuvného bednění, vytyčování vysokých
pecÍ, výpočty výškových odchylek prorážek tunelů,
popis zemních prací stavebními stroji a výškové vytyčo-
vání při ukládání potrubí v rýhách.

3. Metody kontrolněmontážních výškových měření ve
výstavbě. Tato část je zpracována velmi komplexně
a obsahuje popisy a zásady pro zřizování speciálních
výškových sítí s ruznými typy podzemních značek
(bimetalické, dvojstrunné), postupy při osazování tech-
nologie s popisy různých přístroj u jako přesných libel
s úchylkoměry, použití rotujícího laserového paprsku,
zásady pro dokumentaci skutečného provedení stavby,
metody určování velkých převýšení s použitím geomet-
rické a trigonometrické nivelace, při čemž trigonomet-
rická nivelace je .popsána velmi podrobně, dále použití
stereofotogrammetrie pro výšková měření, použití hy-
drostatické a hydromechanické nivelace (hydromecha-
nickou nivelací jsou označeny postupy s použitím kapa-
liny v ruzných úrovních a s určením převýšením z roz-
dílu tlaku, který se měří manometrem) a rovněž i ba-
rometrickou nivelaci.

Publikace je doplněna podrobnou tabulkou, obsahu-
jící mezní odchylky při vytyčování výšek pro všechny
druhy stavebních objektu a jejich částí.

Publikace je velmi účelně a prakticky zpracována
a informuje o všech problémech, s kterými se geodet ve
výstavbě múže setkat. Lze ji doporučit všem našim
inženýrským geodetúm, zejména pokud narazí na spe-
ciální problémy ve výškovém vytyčování na staveniš-
tích.

Ing. Miroslav Herda, OSe.,
VÚGTK Zdiby
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Z ČiNNOSTI ČSVTS

Ve dnech 3. až 5. června 1980 uspořádaly ČÚV společ-
nosti tisku ČSVTS, odhorná skupina pro ofset a DŮI?-
techniky v Parduhicích konferenci OFSET '80 s mezI;
národní ůčastí. V pořadí čtvrtá konference o ofsetove
technice se konala v Pardubicích.
Cílem konference hylo sez_námit na 130 ůčast~íků

Z polygrafických závodů v CSSR s novou t~chmkou
a zvláště novými materiály v ofsetu. V oblastI nových
materiálů se ve světě věnuje pozornost takovým, jež
neobsahují drahý kov - stříbro. Z tohoto důvodu s~
přednášky zaměřily na diazomateriály, které konk;IruJl
materiálům halogenidostříbrným a v mnohých smerech
je i předčí (např. větší rozlišovací ~c~opností) ..Yýh.ody
této techniky pro kopírování pOZltIV- pOZltlV JSou
nesporné. Navazující dva referáty se zabývaly- ek.ono-
mickými výhodami a praktickými ~kušenostmI s dlaZ?:
materiály v čs. polygrafických zavodech. Také dalsI
technika - difúzní kopírování na tiskové desky byla
středem pozornosti. Množství st~íbra u fot~grafie J?roce:
sem difúze se prakticky redukuje na polovmu, coz nem
v celosvětové spotřebě stříbra pro polygrafické účely
zanedbatelnou položkou. Další přednáška byla věnována
tiskovým deská~ na, bázi polov~dičů. Elektr,ografické
vyhotovování tlskovych forem Sl nek~ade narok:y na
prahé a světově úzkoprofilové surovmy. Pro uč~ly
polygrafie je tento materiál zatím v počátečním stadIU,
nro účely reprografie, kde nejsou kladeny vysoké nároky
na jakost, je již zcela běžný.
Další referáty se věnovaly malofol'mátovému ofsetu,

světovému trendu tisku na maloformát,ových ofseto-
vých strojích, čs. ofsetovým strojům ~n. Rom?,yor
a Dominant a tiskovým deskám zn. Rommal. Je treba
poznamenat, že ve spolupráci čs. výzkumných ústavů
byly vyvinuty nové kopírovací .vrstvy. v "
V oblasti velkoformátového tIsku byla stredem zajmu

přednáška na téma "Stabilizace tisku, seřizován~ a r~gu-
lace tiskové barvy a vlhčícího roztoku". Zde Je treba
podtrhnout význam objektivních operativních kontrol
pro úsporu materiálu (velmi podstatné snížení makula-
tury) a energie.

Doc. Ing. Vladimir KrauB, OSe.,
ČVUT Praha

OSOBNÉ SPRÁVY

K~esťdesiatke Ing. Antona Melu~a,CSc.

V tomto roku 27. septembra, v plnom rozmachu tvori-
vých síl rozširuje rady šesťdesiatnikov, ~ng. Ant~n
Meluš, CSc., vedecký pracovník a V~dUCl,oddelema
mapovania a evidencie nehnutefn~stI Vysk}lmného
ústavu geodézie a kartografie v Bratlslave (VUGK).
Jubilant sa narodil v Bošanoch, okres Topofčany.

Po maturite na reálnom gymnáziu v vZla;t:ýc~.~orav-
ciach roku 1941, absolvoval zememeracske mZlmerstvo
na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave
(SVŠT) v roku 1946. V júli toho istého roku začína pra·
covať ako zmluvný meraŠlský úrad~ík na Katastrá!nom
meračskom úrade (KMU) v Bratlslave, oddelem p~e
nové meranie, kde 1. januára 1947 bol menovaný merac;
ským koncipistom. V tejto funkqii prech~dza na vl~stnu
žiadosť v novembri 1948 na KMU v Zlatych MoravClach.
Pri reorganizácii štátnej zememeračskej služby bol
preložený vo februári 1950 na technický referát O~
v Partizánskom ako vedúci zememeračského oddelema,
neskol' vedúci technického referátu. Popri týchto prá-

cach vykonával funkciu dozorného technika pri hospo.
dársko-technických úpravách pozemkov pre vtedajšie
okresy: Bánovce nad Bebravou, Partizánske, Prievidza
a Topofčany.
Od januára 1952 do júna 1955 pracoval v odborných

útvaroch Československej fudovej armády ako vojenská
osoba z povolania., 'v' 'v'.
Po uvofnení z armady (odIswl na vlastnu zIadosť)

prichádza pracovať do rezo~tu geodézie .a ~artografie,
a tak 1. júna 1955 nastupuje na GeodetIcky, topogra-
fický a kartografický ústav v Bratislave, ktorý ~ol
v roku 1957 premenovaný na Geodetický ústav (GU).
Jeho organizačný talent a bohaté praktické skúsenosti
sa plne prejavili v období jeho posobnosti na tomto
ústave, kde prešiel roznymi funkciami, a to: vedúci
mapovacieho oddielu, prevádzkový inžinier pre toP.o.
grafické mapovanie, vedúci preyádzky fotogrametrIe.
Obdobie jeho posobnosti na GU sa vyznačovalo vede·

ním prác topografického mapovania v mierkach
1 : 25000 a 1 : 10000. Za úspechy dosiahnuté pri plnení
pracovných úloh mu bolo v roku 1959 ugelené rezortn~
vyznamenanie "Najlepší pracovník USGK". Popn
týchto prácach posobil v rokoch 1961-1967 na Stred·
nej priemyselnej škole stavebnej ako externý pedag6g.

1. januára 1968, keď bola zriadená Inžinierska geo-
dézia, n. p., Bratislava, bol Ing. Meluš poverený vede·
ním prevádzky technickohospodárskeho mapovania
na závode v Bratislave.
Okrem vlastnej pracovnej činnosti sa jubilant staral

aj o svoj politický a odborný rast. V rokoch 1967-1968
absolvoval dvojsemestrálny kurz základov vedeckého
riadenia. V roku 1968 mu bolo udelené "Čestné
uznanie za zásluhy o rozvoj geodé:de a karto·
grafie".
Túžba po získaní nových vedomostí prisr.ela k to~~~

že bol na základe konkurzu vybraný na VUGK a v Juh
1970 nastupuje do funkcie vedúceho oddelenia. Výsku~.
ná činnosť Ing. Meluša je zameraná na oblasť mapovama
a racionalizácie mapovacích prác. Realizačné výstupy
jeho výskumných úloh vyúsťujú v nové postuP.y, ktol'é
prinášajú ekonomický efekt vo forme skrátema cy~lu
výroby máp pri nižších nárokoch na pracovn~. sIly
a investičné prostriedky. 27. januára 1977 obháJlI na
Stavebnej fakulte SVŠT ~andi~~t~~u dizerta?nú pr,á~?
na tému "Príspevok k raclOnahzacll mapovaClch prac .
Nemožno nespomenúť jeho dlhoročnú aktívnu čmnosť
v straníckych a spoločenských organizáciach.
Pracovné úsilie a činnosť Ing. Meluša boli ocenené

viacerými vyznameniami. Medzi pe, okr_emuž, spome-
nutých, patrí: vyznamenania Y~JGK,,,Cestne uzn~:
nie za dlhoročnú a obetavu pracu v geodézll
a kartografii" v roku 1974, "Zaslúžilý pracovník
ústavu" v roku 1976 a rezortné vyznamenanie "Za.
slúžilý pracovník rezortu" v roku 1979. .
Ing. Meluš, CSc. je popredným odborníkom v obla~tI

mapovania, ktorého či~atelia nášh? ~asopisu pozn~Jú
ako prednášatefa na roznych semmaroch, odbornych
podujatiach a autora niekofkých zlepšovacíc~,n:lvrhov.
Priatefský a skromný človek, často prekYPuJuCl.hum~.
rom. Do ďalších rokov mu želáme dobré zdravle, vela
nových pracovných a osobných úspechov.

Ing. Otto Čížek - 70 letý

92. Ůížek : 528

Dne 10. 10. 1980 se dožívá 70 let věku s Ing. Otto
Čížek, bývalý ředitel Oblastního ústavu geodézie a kar-
tografie v Liberci,:. .,
S. Ing. Otto Cížek začínal svou geodetICkou praXI

jako pracovník katastrální měřické služby na Slovensku,
od r. 1940 působil u katastrálního měřického úřadu
v Praze a od roku 1950 na zeměměřickém oddělení KNV
v Liberci.
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Po sjednocení geodetické služby v roce 1954 byl jme-
nován ředitelem Oblastního ústavu geodézie a karto-
grafie v Liberci. Oblastní ústav pod jeho vedením byl
vyznamenán v roce 1958 vysokým vyznamenáním
- "Rudou standartou" za výsledky při zakládání t.zv.
"Jednotné evidence půdy".

Svou příkladnou intenzivní prací a nezměrnou pílí
v období sjednocování geodetické sl\!žby a ve funkci
ředitele ústavu přispěl s. Ing. Otto Cížek významnou
měrou k rozvoji geodézie a kartografie v Severočeském
kraji. Jeho odborná činnost byla vždy úzce spojena
s jeho aktivní prací ve stranických funkcích i ve
složkách NF.

Výsledky jeho práce v resortu geodézie, v politickém
i veřejném životě byly oceněny titulem "Nejlepší pra-
covník resortu", "Zasloužilý pracovník", Pamětní
medailí k 30. výročí_SNP, Květnového povstání českého
lidu a osvobození Ceskoslovenska Sovětskou armádou
a Pamětní medailí u příležitosti 25. výročí vzniku
resortu geodézie_a kartografie.

S. Ing. Otto Cížek zůstal geodetické praxi věrný i po
odchodu do důchodu. V současné době pracuje jako
samostatný referent v oddělení řízení a kontroly jakosti
prací v n. p. geodézie v Liberci a aktivně pracujc i jako
aktivista KSC v Liberci.

Při příležitosti jeho významného jubilea mu přejeme
i do dalších let hodně spokojenosti, zdraví a radosti
z dobře vykonané práce.

Seznam diplomových prací, obhájených
absolventy studia oboru geodézie
a kartografie na stavební fakultě VUT
v Brně v roce 1979
(083.81) (043 )378.962( 437.1/.2)

G - geodézie
F - fotogrammetrie
M - mapování
lG - inženýrská (speciální) geodézie
K - kartografie
A - astronomie
VG - vyšší geodézie
PÚ - pozemkové úpravy
PA - programování a automatizace

M - Budišová Romana
Vypracování úvodního projektu technickohos·
Rodářského mapování JŽM v daném úseku

F - Cerná Ivana
Rozbor přesnosti a porovnání jednotlivých aero-
triangulačních metod

G - Djoudi Arezki Mohamed
vývoj délkového měření a kritéria přesnosti
měření z historického pohledu

lG - Drápal Luděk
Přesnost určení výšky bodu fotokomparačním
nivelátorem v závislosti na délce záměry

lG - Foral Jakub
Experimentální měření teplot ve vzduchových
vrstvách do 3 m nad terénem

lG - Hánzl Pavel
Rekonstrukce železničního oblouku metodou
trigonometrickou v zadaném úseku

VG - Hloušek Ladislav
Metoda měření délek ve všech kombinacích a její
využití pro testování dálkoměrů

lG - Hradilová Drahomíra
Srovnání metody hydrostatické a geometrické
nivelace z hlediska přesnosti a použitelnosti
k měření posunů staveb

G - Johanes Václav
Vybudování azimutálního etalonu a určení adiční
konstanty gyroteodolitu

lG - Jurůj Stanislav
Projekt geodetického měření posunů 22 podlažní
výškové stavby v Mostě

G - Káčerek Jiří
Sledování stálosti železného pilíře

VG - Klimešová Marcela
Užití malých elektronických kalkulátorů pro
výpočty korekcí při převodu naměřených délek
na výpočetní plochu a astronomických azimutů
na směrníky

KG - Koutný Bedřich
Zjištění tvaru komína Teplárny Brno v Malomě-
řicích geodetickou i fotogrammetrickou metodou

M - Kunerthová Zita
Problematika převodu stávající pozemkové mapy
EN města Brna do souřadnicového systému
S-JTSK, kterého má být použito pro vznik
digitální technické mapy

A - Kurečka Zdeněk
Určení zeměpisných souřadnic ze snímků hvězd·
né oblohy

lG - Kutín Igor
Projekt měření svislých posunů a průhybů mostu
v Bystrci

K - Langhans Zdeněk
Posouzení přesnosti polohové kresby tisku tech-
nické mapy města Třebíče v měř. 1 : 500

lG - Lovecký Karel
Kontrolní měření panelového objektu systému
B 70

F - Lyko Karel
Fotogrammetrické zaměření tvarových změn na
zemních modelech

G - Majtner Vilém
Porovnání přesnosti metody ortogonální s meto-
dou polární při použití dvojobrazového dálkomě-
ru Zeiss BRT 006

lG - Neuwirt Jiří
Vytyčování horizontálních úhlů se zvýšenou
přesností

lG - Pacek Jaroslav
Měření vlhkosti vzduchu ve vzduchových vrst·
vách do 3 m nad terénem

lG - Papežíková Magdaléna
Vyhledání nevodivých pozemních objektů zjišťo-
váním anomálií geoelektrického pole vertikálním
elektrickým sondováním

lG - Pohunek Jan
projekt měření posunů a jeho realizace

lG - Ráček Vladimír
Projekt měření vodorovných posunů mostu
v Bystrci

M - Severin Ivo
Přesnost výškopisu zaměřeného Distomatem
Wild Dl3S

G - Sklenář Ivo
Vyhodnocení výsledků periodických měření po-
klesů terénu a objektů v souvislosti s výstavbou
metra v Praze

M - Solař Luděk
Zjednodušená technologie geodetického zaměřo-
vání budov ve velkém měřítku

VG - Stehlíková Dana
Vyrovnání délkově měřených lokálních sítí

F - ěilhánková Jana
Vyhotovení a zhodnocení výškopisného plánu
1:1000 z leteckých snímků 1 : 14000

F - ěvec Jaroslav .
Fotogrammetrické zaměření deformací chrámové
klenby
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PÚ - Tůmová Alena
Souhrnný projekt HTÚP pro JZD Nová Ves;
návrh úpravy komunikace z Oslavan k výr.
středisku JZD Nová Ves na kat. úz. Oslavany

PÚ - Vitulová Naděžda
Souhrnný projekt HTÚP pro JZD Nová Ves,
návrh úpravy komunikace z Oslavan k výr.
středisku JZD Nová Ves na kat. úz. Oslavany

PA - Žilka Zdeněk
Sestavení komplexního programu pro menší po-
lohopisná měření v jazyce FORTRAN

Ing. Vlastimil Hanzl,
katedra geodézie FAST VUT, Brno

PŘEHLED ZEMĚMĚŘICKÝCH
ČASOPISŮ

Geodezija i kartografija, č. 8/79

Kalačnjuk, A. 1.: K výchově kádrů - komplexní pří-
stup, s. 1-5.

Brykin, P. A: Normování práce - základ zdokonalová-
ní plánování a materiální stimulace, s. 5-9.

Vasin, V. N. - Ponomarev, Z. K.: Brigádnický závazek
- progresívní forma organizace polních prací, s. 9
až 13.

Uljukajev, V. Ch. - Neumyvakin, Ju. K.: 200 let Mos-
kevského institutu inženýrů pozemkových úprav, no-
sitele Pracovního rudého odznaku, s. 13-17.

Anikst, D. A. - L'vov, V. G. - Starostin, A. M.: Astro-
nomický komplex TA-05, s. 17-23. -

Va;nauskas, V. V.: Systém modelů optimalizace a hod-
nocení geodetických a fotogrammetrických sítí pev-
ných bodů, s. 23-30.

Ustavič, G. A.: Použití nivelačního přístroje NA 1 pro
mikronivelaci, s. 30-32.

Amromin, P. D.: Fotogrammetrická kalibrace kamery
při fotografování pohyblivých objektů, s. 37-42.

Grigor';eva, Z. S. - Zakl;učajev, V. S.: Ze zkušeností
s používáním mikrofilmovacího zařízení RUST-3 pro
kartografické účely, s. 42-45.

Maksimov, I. I. - Martyšenko, A. 1.: Nové vybavení a
systémy automatizace v kartografii, s. 46-52.

Bir;ukov, V. V.: O úpravě krajinných map, s. 52-55.
Gul;uk, G. 1.: Atlas Leningradu, s. 55-56.
Petrova, G. V. - Rozenblit, G. 5.: Odvětvová norma
pro plánování optických systémů, s. 56-57.

Kleble;ev, A Ch.: Zajištění bezpečnosti práce při mě-
ření vodních nádrží, s. 57-59.

Poponin, V. I.: Nová kniha, s. 60.
Z kolegia Hlavní správy geodézie a kartografie při Ra-
dě ministrů SSSR, s. 61-62.

Vermessungstechnik, Č. 8/79

Deumlich, F.: XII. setkání zástupců Vědeckotechnic-
kých společností socialistických zemí, s. 253-254.

Hoptner, M. - Meyl, W.: Nové pohledy na vztahy mezi
mostním stavitelstvím a geodézií, s. 254-257.

Ay, P. - Dach, H.-J .. JYIahr, G.: Měření deformací želez-
ničního tunelu, 1'. 257-259.

Šilar, F. - Ingeduld, M.: Přesnost vytyč ovacích sítí při
výstavbě tunelů, s. 260-262.

Loblich, W.: Některé teoretické výzkumy v oblasti
hodnocení efektivnosti kartografických prací v pří-
padě zavedení automatizovaných kartografických
systémů, s. 262-263.

Heinig, J.: O výpočetní technice ph používání kapesního
kalkulátoru konkret 600, s. 264--266.

Lilienblum, H.: Speciální stochastické procesy při zpra·
cování náhodných posloupností, s. 267-269.

Fischer, H.: Zvýšení přesnosti měření směrů na umělé
družice zavedením luminiscenčních diod, s. 269-272.

Nguyen Duc Hop: Výzkum vlivu některých chyb inva-
rových latí na výsledky velmi přesné nivelace, s.
272-274.

Heinke, P.: Cvičné pHstroje pro výuku geodetů, s.
274-276.

Deumlich, F.: Adam Friedrich Zurner (1679-1742),
s. 276--278.

Ney, B.: Otázky organizace, řízení a ekonomiky v geo-
dézii a kartografii, s. 2-5.

R6žanka, St.: Význam výrobních prostředků pro zdoko-
nalení organizace a zvýšení efektivnosti geodetické
a kartografické výroby, s. 6-9.

Dorzak, A: Metody hodnocení efektů technického a or-
ganizačního rozvoje v geodeticko kartografickém pod-
niku, s. 9-14.

Grygorenko, W.: Principy vědeckého a technického pro-
jektování obsahu map, s. 14--18.

Grodzicki, St.: Systém GT komplexního výpočtu geo-
metrie tras, s. 20-22.

Kubik, P.: Stavba digitálního modelu terénu na základě
digitalizace vrstevnic, s. 22-25.

Kobylecki, A.: Úvodní výsledky zkoumání vybraných
typů soukromých hospodářství s cílem jejich vyba-
vení, s. 25-28.

Kuberka, W.: Geodézie a kartografie na Mezinárodní
konferenci v Poznani, 1978, s. 31-33.

Ziegler, S.: Měření techymetrických pořadů dálkoměrem
EOK 2000, s. 33-34.

Walkuski, J.: Provedení sazby kartografických znaků
pomocí zařízení DlATYPE, s. 39-40.

Ney, B. - Kowalski, H.: Činnost Institutu geodézie a
kartografie v roce 1978, s. 41-42.

Kowalski, H. - Smolka, M.: Činnost Institutu geodézie
a kartografie v oblasti konstrukce měřicích pomůcek,
s, 43-44.

Fellmann, '.: Prof. Dr. Tadeusz Lazzarini '-- učitel
na vysoké škole, výzkumník a inženýr, s. 1-3.

Makowski, A: 40 let vědecké, didaktické i profesionál-
ní práce profesora Felicjana Pi'!tkowskiego, s. 3-5.

Zgliflski, A.: Vyznamenání předsedy Hlavního úřadu geo-
dézie a kartografie za vědecké a technické objevy
v oblasti geodézie a kartografie v roce 1978, s. 6-8.

Kaczynski, R.: Bočně snímající radar jako systém dál-
kového průzkumu Země používaný pro zkoumání
zemského povrchu. Část 1., s. 9-12.

Sviqtek, K.: Možnosti použití quasi-synchronických la-
serových pozorování umělých družic Země ve výzku-
mu měřítka základních geodetických sítí, s. 13-16.

Slyszynski, St.: Strukturální změny v zemědělství Rzes-
zowského vojvodství, s. 16-18.

Sikorski, K. - Wasilewski, A.: Vyrovnání realizačních
sítí pomocí zobecněné inverzní matice, s. 21-23.

Klopocinski, W.: Projekt geotechnického sbírání infor-
mací v geodetických a kartografických podnicích,
s. 23-25.

Michalska, D.: "Služební mapa" příkladem racionálního
využití geologických a geotechnických archivních ma-
teriálů, s. 25-27.

tak, M.: V Institutu geodézie Bonnské univerzity, s.31
až 34.

Kaszubowski, M.: Geodézie v Ostrol~ckém vojvodství,
s. 35-36.

Piasecki, M. B. - Wajrak, Cz.: Nový analytický auto-
graf Planicomp C 100, s. 37-38.

Dudek, Zb.: Princip digimetru, s. 39-40.
Gaídzžckž, J.: Zprávy ze zasedání 3. komise FIG - Land
Information Systems, Vídeň, 4.-7. dubna 1979, 3. stra-
na obálky.
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