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528.412 + 528.021

528.235

KABELAC, J.
Příspěvek k teorii prostorového
proUnání z délek
Geodetický a kartografický
obzor, 34, 1988, Č. 5, str.
109-111, 1 obr., 2 tab., lit. 9
Nový postup výpočtu prostorových
pravo1íhlých souřadnic hledaného bodu proUnáním z délek při nadbytečném počtu měřeni. Ve srovnání s dřívějšími zpiisoby se užívá jen llneárnlch rovnic a souřadnice jsou
určeny přlmo celou svou hodnotou. Jednoduchý
výpočet je možno provést zčásti před vlastnlm měřením.

+ 528.026

OnEII1HI'IK, C.
OnpeAeneHlte
Cltnbl

BepTItKanbHblx

TSllKeCTIt Ha nYHKTax

pltlleCKOH

N°

It

cnoco6

YCKopeHItSl

xOClloBaqKoH
30BaHItlt
3a

AaHHblX

BllltSlHlte

OTBe4aeT

Navržen zpiisob výpočtu vertikálního
gradlentu
Uhového zryc,hlení pro body čs. gravimetrickésltě
s vyuzltlm dat z výpočtu oprav Uhového zrychlení z reHéfu terénu a z v!lvu bllzkých staveb. Přesnost redukcí
tlhového zrychleni na zemský povrch odpovídá požadované přesnosti tíhového rozdllu 0,15 ,[lm S-2.

535.4:528.8

Cltnbl

IiIcnonb30BaHlte

reOAe31t4eCKltH

N°

5,

MeCTHOCTIt
T04HOCTb

pa3HOCTIt

YCKopeHItH

nSlx

7

waeT

TpaHcet>opMaqHH

<Pypbe.

OnltCaHlte

nOBblwaeT

It

cpaBHeHlte

C

It COBMec-

npoqeccaMIt.

npltMeHeHHSI

2

MItKpO-3BM

npltMeHSleMblMH

(L.\r),

34,

nM,ll-85,
BHeWHHX

o6ecne4eHItSl.
B qeHTpe
paHee

npeAnolKeHHe,

TeXHH4eCKoro

Tacna

reOAe3ltH

MItKpO-3BM

0630P,

pHC.

MaTeMaTlt4eCKOro

o6ecne4eHHSI,

MItKpO-3BM

KapTorpaet>1t4eCKItH

B qeHTpe

KHMH npoqeccaMH.
WltpeHHSI

HHTepnpe-

KOCMlt4eCKltX

reOAe3ltH

KOMnlleKca

ItCnO.%30BaHItSl

H

nOBbl-

pa3Mel.lje-

S1BIlSleTCSI
6blCTpblM

5, CTp. 123-124,

YCTPOHCTB H

ocyaHano-

85

B lIeHTpe

Hcnollb3yeMoro

3eMIlH,

TeXHonOfHSI

aapo-

Ha

B qe-

51.

reoAe3H4eCKltH

N°

CBeTa

3aKOHOMepHOCTIt

npaKTHIlecKoro

nMA-85

34,

npHMeHSleMblX

C aBTOMaTH3HpOBaHHblMIt

OnblT

0630P,
S

AItet>paKqItH

1t306palKeHHSI,

PMD

Alt·

TpaHcet>opMaqHSI,

cnoco6HOCTb

CHItMKOB. 3TOT cnoco6
THMblM

o6nacTIt

nltT.

30HAHpoBaHHSI

Bblpa3HTenbHOCTb

HHSI aneMeHTOB

Koro

pltc.,

ItCnOnb30BaHltSl

AHCTaHqHoHHoro

rH4HaSl

B

3eMnlt

KapTorpaet>1t4eCKItH

117-122,

l.IjeCTBIlSleTCSI HHTerpanbHaSl

1988,

CBeu

OnblT

reOAe3HIt

H

TeXHOnOr1t4ec·

KaCalOI.IjeeCSI pac-

OCH81.1jeHltSl H M8TeMaTH4ec-

oqeHKa

nonOlKHTenbHoro

onblT8

YCTPOHCTB8.

+ 528.021

KA6EnA4,
3aMeTKa

III.

K TeOp1t1t npOCTpaHCTBeHHOH

nltHeHHOH

3a.

0630p,

34,

CellKIt
reOAe31t4eCKltH

NO

HOBblH

It

5, CTp.
cnoco6

yronbHblX

KapTorpaet>1t4eCKItH

109-111,
pac4eTa

KOOPAItHaT

nltHeHHOH

3aCe4KIt

MepeHItH.

no

1 pltc.,

nplt

CTBeHHO

ItX

B

CTBeHHblM

npOlt3BeAeH

1t3MepeHlteM.

npSlMo-

KOnlt4eCTBe

TonbKO

BItAe.

9

nocpeACTBOM

onpeAemllOTCSI

OKOH4aTenbHOM

6blTb

nltT.

C npltMeHSleMblMIt

ItCnOnb3YIOTcSI

a KOOpAItHaTbl

MOlKeT

nYHKTa

1t36~T04HOM

cpaBHeHlt10

cnoco6aMIt

2 Ta6.,

npocTpaHcTBeHHblx

ItCKOMOro

ypaBHeHItSl,

4eT

4e-

Itcnon~

ceC2•

0,1SIlM

H KOCMH4eCKHX CHHMKax,

npHMeHeHHSI

nop

rpa-

TSllKeCTIt Ha MeCTHOCTb

T04HOCTIt

It

CTp.

MlOnbXAHCnb,

1988,

9

BHOCItMblX

pellbeet>

nocTpoeK.

Cltllbl

30HAltpOBaHltSl

528+681.31

528.412

nplt

nonpaBoK,

Alt<l>paKqlt1t

cTaHqltoHHoro

TaqHoHHYIO

Popis sestavy mikropočítače
Tesla PMD-85 využitelné
na středisku geodézle (SGI. přídavných zařlzenl a programového vybaven!. Zkušenosti z využlvánl mlkropočltače na SG a srovnánl s dříve používanými technologickými
postupy.
Návrh
na rozšíření
technického
a programového
vybaveni a zhodnocení
přínosu zařízeni.

34,

nltT.

rOnAH,IO.

aapo-

528 + 681.31 PMD 85
MUHLHANSL, J.
Praktické
zkuiienostl
s použiváním
mikropočítače
PMD-85 na stfedisku
geodézle
Geodetický a kartografický
obzor, 34, 1988, č. 5, str.
123-124, 2 obr.

CeTIt

6nlt3nelKal.ljltX

Tpe6yeMoH

0630P,
Ta6.,

BepTItKallbHOro

TSIlKeCTIt, 3a

YCKopeHItSl

nOcpeACTBOM

Využitím dlfrakce světla na průzkumových
leteckých
a kosmických snímclch se uskutečňuje Integrální transformace analogická
Fourierově
transformacI.
Postup
zvýrazňuje
zákonitosti
uspořádánl
obrazových prvků,
zvyšuje vypovldací schopnost snlmků, je rychlý a slučitelný s automatizovanými
postupy.

13

TSllKeCTIt AnSI nYHKToB

1t3 pac4eTa

TSllKeCTIt, paBHoH

1988,

535.4:528.8
HOLAN, J.
Využití difrakce svět;a v dálkovém průzkumu Země
Geodetický a kartografický
obzor, 34. 1988, č. 5, str.
117-122, 7 obr., Ht. 5

pac4eTa

Cltllbl

Cltllbl

npltBeAeHItSl

528.235 + 528.026
OLEJNIK, S.
Určeni vertikálnich
gradient1\ tíže na bodech československé gravimetrické
sítli
Geodetický a kartografický
obzor, 34. 1988, č. 5, str.
~2-=117, 3 obr., 13 tab., !lt. 9

3 pltc.,

rpaBltMeTplt4eCKOH

B YCKopeHlte
It

rpaBItMeT-

KapTorpaet>1t4eCKItH

5, CTp. 112-117,

npeAllaraeTCSI
AlteHTa

YCKopeHItSl

CeTIt

reOAe31t4eCKltH
1988,

rpaAlteHTOB

IlexocnOBaqKoH

nltHeHHble
HenocpeA-

npOCTOH

OT4aCTIt

It~

AO CItX

nepeA

pacco6-

528.412 + 528.021
KABELAC, J.
Hin Beitrag zur Theorie des riiumllcllen Hlnschneldens
aus Liingen
Geodetický
a kartografický
obzor, 34, 1988, Nr. 5,
Seite 109-111, 1 Abb., 2 Tab., Lit. 9
Ein neues Verfahren der Berechnung 'von rliumllchen
rechtwlnkllgen
Koordinaten
des gesuchten
Punktes
durch
Llingenelnschneiden
bei ilberflilssiger
Anzahl
von Messungen. lm Verglelch mit frilheren Methoden
werden nur Hneare Gleichungen
verwendet
und dle
Koordinaten
werden
dlrekt
ln lhrem ganzen Wert
bestlmmt. Die einfache Berechnung kann vorwiegend
vor der eingentllchen
Messung durchgefilhrt
werden.

528.235+ 528.026
OLE]NÍK, S.
Die Bestimmung
von vertlkalen
Schweregradienten
auf den Punkten
des tschechoslowakischen
Schwerenetzes
Geodetický a kartografický
obzor, 34, 1988, Nr. 5,
Seile 112-117, 3 Abb., 13 Tab., Llt. 9
Eln Verfahren der Berechnung 'Ilon vertlkalen Gradienten der Schwerebeschleunlgung
flir elnen 'Punkt des
tschechoslowaklschen
Schwerenetzes
mlt Verwendung
'Ilon Daten der Berechnung der Schwerekorrektlonen
wegen der physlschen Erdoberflliche und des Elnflusses 'Ilon nahen Bauten. Dle Genaulgkelt der Reduktlon
der Schwerebeschleunlgung
auf dle Erdoberflliche
entsprlcht
der Genaulgkeltsanforderung
der Schweredlfferenz 0,15 ,(lm s-2.
535.4:528.8
HOLAN, ].
Die Verwendung der Llchtdifraktion
in der Fernerkundung der Erde
Geodetlcký a kartografický
obzor, 34, 1988, Nr. 5,
Seile 117-122, 7 Abb., Llt. 5
Durch dle Verwendung
der Llchtdlfraktion
bel Aufkiarungsaufnahmen
wlrd
dle lntegraltransformatlon
analoglsch
der Fourlertransformatlon
realislert.
Das
Verfahren unterstrelcht
dle Gesetzmlisslgkeiten
der
Anordnung 'Ilon Bildelementen, erhoht dle Aussagekraft
der Aufnahmen, 1st schnell und verglelchbar
mlt automatislerten
Verfahren.
528 + 681.31 PMD 85
MOHLHANSL, ].
Praktische
Erfahrungen
mU der Verwendung
des
Mikrorechners
PMD-85 im Kreisliegenscllaftsdienst
Geodetlcký a kartografický
obzor, 34, 1988, Nr. 5,
Seite 123-124, 2 Abb.
Beschrelbung
der Konflguration
des Mlkrorechners
Tesla PMD-85, der Perlpherlen
und der Programmausstattung,
dle lm Krelsliegenschaftsdlenst
verwendet
werden. Erfahrungen
aus der AusnUtzung des Mlkrorechners
lm Llegenschaftsdlenst
und Verglelch mil
frUher verwendeten
Technologlen.
Vorschlag zur Erwelterung der technlschen
Ausstattung
und der Programmbearbeltung
und Auswertung des Beltrags der
Anlage.
528.412+ 528.021
KABELÁC, J.
Contdbution
,to Theory Df the Space ResectiDn by
Measured Distances
Geodellckýa
'kartografický
'Obz,o'r, 34, 1988, No. 5,
pp. 109-111, 1 fig., 2 tab., 9 ref.
A new 'procedure of calculatlng
rectangular
ooordlnates nf statron using the resectlon
by measured
dlstances wlth redundant measurements. In comparlson
wlth fOlrmer methods only linea'r equatlDlns are used
and full-value
coordlnates
are determlned
dlrectly.
Most of slmple calculatlons
ls posslble to carry out
before the proper measurement.
528.235+ 528.026
OLEJNIK, S.
DetermlnatiDn
Df Vertical
Gradlents
Df Gravity ,at
Statinns uf the CzechDslDvak Gravlmetric Network
Geodetický a 'kartografický
obz'O'r, 34, 1988, No. 5,
pp. 112-117, 3 fig., 13 tab., 9 ref.
MethOld of calculatlJng 'the rve'rtical gr'adient lof the
gravlty accelera(tan
at staHons o,f the Czechosllova,k
graviJmetrlc netwo'r'k, uslng data fr,om the computaHon of terr'aln c'Clr;;'ectlo,ns and the enect of ,near
bulldlngs,
ls proposed.
Accuracy
of reductlon
of
the gravily
'acceleratlon
'onto ťhe Earťh's surface
oo'rreslpolruds to the demanded accuracy ,of me'asured
gra vily dlffe'rence 0.15 IJ,m .-2.
535.4:528.8
HOLAN, J.
Use of the Light DiffractiDn in the Earth's Remote
Senslng
Geodetlcký
a kartografický
obzor, 34, 1988, No. 5,
pp. 117-122, 7 flg., 5 ref.

By use of the llght dlffraction on remote senslng photographs an lntegral transformation
analoglcal to the
Fourler transformatlon ls realised. The process underlines regularltles
of arrangement
of plcture elements,
increases the lnformatlon ablllty of photographs,
and
ls compatlble wlth automated processes.
528 + 681.31 PMD 85
MOHLHANSL, J.
Experience with Use of the PMD-85 Mlcrocalculator
in the Centre uf Geodesy
Geodetický a 'kartografl<Jký obz,nr, 34, 1988, No. 5,
pp. 123-124, 2 flg.
Descrlptlon
of the Tesla PMD-85 microcalculator
assembly, used ln the centr,e of geodesy [CGI, the
perlp'heral
equipment, and the software. Experlence
with the use ,o'f the orniCITilcalculator ln CG aud compa,rison wHh fo,rmerly used technological
processes.
Pro'pnsal oI thehardware
and sortwara extend and
the evaluation of contrlbutlonof
the equlpment.
528.412 + 528.021
KABELÁC, J.
CD:ntributiDn li la théDrie de relevement dans l'espace
Geodetický a kartografický
obzor, 34, 1988, No 5,
pages 109-111, 1 lllustratlon, 2 planches, 9 blbllographtes
Nouveau procédé de calcul des coordonnées
rectangulalres
dans l'espace
d'un polnt cherchě
par relě'vement en cas ďun nombre superflu de levés. Par
comparalson
avec les procěděs pratlquěs
avant, nn
utll'lse uniqueornent les ěquatio'ns
linéalre.s
et les
coord'onněes sont déterminées
dlrectement
en valeur
e.ntlěre. !l est p'OS'slble ďeffectuer
un simple cal cul
e.n pall'tle avant le 'p'rOpre mesurage.
528.235 + 528.026
OLE]NIK, S.
DéterminatiDn des gradlents verticaux de la pesanteur
SUr lespoints
du ,rěseau gravimétriqne
tchécDslovaque
Geodetický aka'rtogr'afloký
obzor, 34, 1988, No 5,
pages 112-117, 3 lllustratlons,
13 planches, 9 blbllographles
Pro,jet 'du pr,o,cédé de calcul du gradient vertlcal
ďaccělěraHon
de la pe,santeur pour les polnts du
réseau tchěcoshJlV'aque gravlmětrlqueave'c
utillsatioln
de dates ěmanaut du oalcul des correctlonsďaccělěrati01l1 de la pesanteur
du relief de terrain et de
l'influence
des constructlons
voisines. La préclSlCl'n
desrěductiO'IJ.s
ďaccělěratlon
de la pesanteur
sur
surface terrestre :rěpond iI l'a prěclslon de dlffěrence
de la pesanteur 0,15 pour ,(lm S'-2.
535.4:528.8
HOLAN, J.
Exploitation de la diffraction de la lumiere pour explDratiou il distance de la Terre
Geodetlcký a kartografický
obzor, 34, 1988, No. 5,
pages 117-122, 7 lllustratlons,
5 blbllographles
Par l'utlllsatton
de la dlffractlon
de la lumlěre sur
cUchěs d'exploration
est effectuée la transformatton
lntěgrale analoglque de Fourler. Le procědé accentue
les lěgltlmitěs de la dlsposltton des élěments de l'lmage, augmente la facuitě děclaratlve
des cllchés, est
raplde et compattble avec les procéděs d'autnmatlon.
528 + 681.31 PMD 85
MOHLHANSL, J.
Expériences
pr'atiques
faHes
avec J'utilisatiDn du
microprDcesseur
PMD-85 dans un Centre de Géodésie
G8'ode'ti'C'ký a kartogr'afioký
obzor, 34, 1988, No 5,
pages 123-124, 2 lllustratlons
De,scrlption de la compositlo'n du .mlcroprocesseur
Tesla PMD-85 utlllsě dans le Centre de Gěodésle (CG),
des dispOlsltifs supplémentaires
at de l'ěqulpement de
programmatl'on. Expěrlences rěallsées durant l'explolMtlou du imlcropr'Ocesseur dans le Centre de GéoděSlle et co'm>p<araison avec procéděs technologlques
utlllsěs
aupa'ravant.
SuggesUO'IJ. ďaugment'atlon
de
l'ěqulpement
te'chnique et de programmatlon et évaluation de l'appO'rt des dlspo'sitifs.

Geodetickt a kartografickt obzor
roěnfk 34/76, 1988, ěfslo 5 109
,

Doc. Ing. Josef Kabeláč, CSc.,
katedra vyUí geodézie
FSv ČVUT v Praze

Příspěvek k teorii prostorového
protínání z délek

Přistupme bezprostředně k zadání dané úlohy. Nechť
v libovolném pravoúhlém prostorovém systému S'
jsou dány souřadnice xi, yj, zi, bodů Pi a šikmé vzdálenosti dAi = Pi' A mezi těmito body a bodem A, kde
i = 1, ... , n a n je počet bodů a počet měřených délek, viz obr. 1. Úkolem je najít prostorové souřadnice
x~, y~, z~ bodu A v daném systému S'. Jde tedy o úlohu prostorového protínání vpřed z délek. V geodetické
praxi je úloha protínání obvykle řešena na referenční
ploše, tedy v dvourozměrném prostoru. Prostorového
řešení se užívá v třírozměrné a družicové geodézii, viz
např. [1 a 2]. Při nadbytečném počtu měření jsou
zde hledány neznáme přírůstky vůči známým vstupním hodnotám, viz např. [1 až 5] aj. Některé práce,
např. [6 a 7] aj., určují při nutném počtu pozorování
neznámé veličiny přímo, avšak řešením tří kvadratických rovnic.
Snahou předkládaného postupu je pří m é určení
hledaných veličin X~I' y~, z~ při nad byt e č n é m počtu měření užitím pouze 1i n e á r n í c h rovnic.

Tím známe velikost průvodiče rA- Jeho složky XA, YA,
z A určíme skalárním součinem vektorů
a ~4 ve tvaru

ei

pro i = 1, ... , n. Rov. (5) je zprostředkující rovnicí
pro určení neznámého vektoru

Tímto postupem se přene31 problém určení neznámých
přírůstků, [1 až 5], na určení přímo neznámých souřadnic a problém řešení kvadratických rovnic, [6 a 7],
na problém řešení rovnic lineárních.
Exaktní řešení podle metody nejmenších čtverců
(MNČ) vyžaduje, aby opravy Vi byly přisouzeny přímo
měřeným veličinám dAi, takže tyto veličiny v rov. (4
a 6) přejdou na tvary d~i
2 d AiVi při zanedbání V~.
Rov. (5) s ohledem na rov. (6 a 4), rozepišme pro všechna i = 1, ... , n a získáme

Souřadnice xi, yi, zj systému S' (místní, referenčnígeodetický, geocentrický rovníkový atp.) o počátku O'
(obecný bod, střed elipsoidu, těžiště Země atp.) transformujme translací (posunem) do systému S, jehož osy
x II x', y II y', z II z' a počátek O leží v těžišti bodů Pi'
O nových souřadnicích tedy platí, že

Xi

= xi - -

1

n

n

n

;=1

;=1

1; xi, 1; Xi = O .

Analogicky vypočteme Yi> Z'i' Čtverec vzdálenosti d Ai
zapišme ve tvaru d~; = (XA - Xi)2
(YA Yi)2 +
(ZA Zi)2, neboli

+

+

Rov. (2) sečteme pro všechna i
na rov. (1) dostáváme, že
n

n r~

= 1, ...

, n. S ohledem

n

= 1;d~i -1; eř .*)
i=l

-

i=l

*) Obdobně by tomu tak bylo i pro další určované
body R, ... , atd.
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{Xl'Yl,Zl

Jestliže Pi = 1, pro i = 1, ... , n, je Q = f, viz
rov. (12), a Q* = DDT = diag (d~i' ... , d~n)'

II

XA

lx.,y",~ :~}

Za předpokladu n --+ ro*) přejde rov. (14), pro Pi
vzájemně různá, v tvar Q! = DQDT a pro Pi = 1
v tvar Q! = DDT = diag (d~l' ... , d~n)'

i.!

Předpokládejme, že opravy Vi nahradíme v rov. (8)
výrazy dA'iVi, neboli že budou úměrné délkám dAi.
Pak je D = fa Q* = Q, viz rov. (10, a 15), a rov. (l6)
přejde v tvar

I~-I,: ~-1 ["'::: :,. [

1

Q! = Q - -:;; (Q)

+ (Q))T) + (1~ i~l:l
)
n

)

(17)

ArA -I

=

NDv, Q!,

kde, viz rov. (8),
N

= ~) - f, D = diag
n

=
)

(1..' ... ,1),

(dAl'

...

Q!

, dAn)

=

1
f--),
n

která je singulární. Jestliže n --+ ro, pak rov. (17 a 18)
zní
f

= diag (I, ... , 1).

1, ... , 1
Matice Q! vahových koeficientú systému korelovaných
(závislých) přetvořených podmínkových rovnic (8resp.
9), s parametry, viz např. [9], je

Nebude-li výraz r'irA = rSt vyhovovat rov. (4), je
pak vhodné opakovat vyrovnání s novč vypočtenou
hodnotou ~1' vstupující do rov. (6).
Poznámka
ní, jestliže:

a Pi jsou váhy přímo měřených veličin dAi• Hledaný
vektor (7) je určen vztahem

2. Matice ATQl1A v rov. (13) je singulár-

1) Body Pl, .•. , Pn leží v přímce. Daná úloha není
pak v prostoru jednoznačně řešitelná.
2) Body P1, ••• , Pn neleží v přímce, ale ve společné
rovině. Úloha je však řešitelná.
Oba uvedené případy jsou však v přírodě výjimečné.

Převod vektoru r A ze systému S do systému S' provedeme s pomocí rov. (1).
Poznámka 1. Úprava rov. (11). Jestliže za N, D a Q
dosadíme z rov. (10 a 12) dostaneme

1
n

Q! = Q* - ~_ (Q*)

+ (1-2n

~

Dány jsou souřadnice xi, Yi, zi v systému S' bodů Pi
neležících v přímce ani v rovině, naměřené vzdálenosti dAi = PÍ> A a jejich váhy Pi = 1 pro i = 1, ... ,
4, tab. 1. Pomocí rov. (1) získáme souřadnice Xi' Yb Zi
v systému S, tab. 1. Průvodiče Ih byly vypočteny z 2.
rov. (3) a absolutní členy li z rov. (6), tab. 2. Rov. (4)
dává vzdálenost r A bodu A od začátku 0, obr. 1. Je
rA = V75/8 = 3,061862. Další výpočet byl uskutečněn
s užitím druhé rov. (19). Rov. (13) pak přejde na tvar

+ (Q*))T) +

2 -1)) .

"'-'
dAiPi
i=l

XA )

YA
(

ZA

= ----

1

2.1806336
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Výsledné hodnoty v systému S', viz rov. (1), jsou
x~ = O, YÁ = 4, zÁ = 2 a odpovídají modelovému pří.
kladu s přesností 5. 10-7•

Bod

,
xi

I

1

P,

p.

-3
-2
-1

Ps

p(
1/4~

I vi
2
3

1

6
26
30
14

9/4
3/4 -1/2
-7/4
714 -7/2
-3/4
312
-9/4
1/4 -1/4
512

19

I

3
4

1

5/4

d2Ai

-2

-1

1- 1

zi

5/4

3/2

1

1

X'i

O

I

I

Vi

O

I

I

zi

O

'fab. 2 Průvodiče Ilc bodů Pi a absolutní členy li, rov. (3
a 6), též obr. 1
Bod

2

I

P,

47/8
147/8
6318
51/8

p.
Ps
p.

~/4

li

Qi

I

77/8

37/8
7/8
--51/8
718

I

O

Předchozí text přináší nový postup výpočtu prostorových pravoúhlých souřadnic hledaného bodu v obecném pravoúhlém souřadnicovém systému protínáním
z délek při nadbytečném počtu měření. Oproti dřívějším způsobům výpočtů užívá zde uvedený postup jen
řešení lineárních rovnic a souřadnice jsou určeny
přímo celou svou hodnotou. S výhodou byl užit nový
souřadnicový systém s počátkem v těžišti měřických
bodů. Výpočet některých matic v rov. (13) je možno
provést již před vlastním měřením. Není bez zají.

mavosti, že zde předložený postup aplikovaný na nut·
ný počet pozorování, tj. pro n = 3, je v obecném řešení
složitější než pro n > 3.
Použitelnost vzorců je především pi'i řešení úloh
třírozměrné a družicové geodézie. V geodetické praxi
mohou nahradit po teoretickém doplnění (s ohledem
na průběh hladinové plochy) vzorce stávající, případně
posloužit ke kontrole.
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Určeni vertikálnich gradientů tiže
na bodech československé
gravimetrické sitě výpočtem

Geodetický a kartografický

Ing. Stanislav Olejník,
podnik v Praze, n. p.

2. Základnf vztahy
Měřená tíže se vztahuje k těžišti měřicího systému
gravimetru. Odlehlost N těžiště systému a tíhového
bodu měřená podél tížnice se mění podle typu gravi.
metru a použitého stativu. Při velmi přesných tího·
vých měřeních je nutno k této okolnosti přihlédnout
a redukovat měřené tíže na hladinovou plochu prochá.
zející tíhovým bodem. Výpočet redukce ON předpoklá.
dá znalost vertikálního gradientu tíže W••; je zřejmé,
že ON = W••N. Veličiny W•• lze odvodit buďto měře·
ním na tíhových bodech, nebo je určit výpočtem.
Způsob určení W•• měřením je sice velmi přesný, ale
značně nákladný a tedy ekonomicky nevýhodný. Na·
ším úkolem bylo proto navrhnout rychlý, efektivní
a dostatečně přesný způsob výpočtu W••.
Hodnoty W•• na tíhových bodech čs. gravimetrické
sítě se pohybují přibližně v mezích 2500 - 4500.
.10-9 S-2 a odlehlosti N u použitých typů relativních
gravimetrů leží v intervalu <0,1- 0,5 m). BU,dou
tedy redukce ON nabývat přibližně velikosti 0,2 až
2 f-lms-2.
Střední chyba měí'eného tíhového rozdílu mAg (tího.
vých bodů čs. gravimetrické sítě 1 a 2) je charakteri·
zována hodnotou 0,15 f-lms-2. Pro stanovení odhadu
střední chyby vertikálního gradientu mw vyjdeme
z požadavku, aby byla splněna podmínka
mAoN ~

mw

VNi + m:5:

Platí [1]
kde je: W•• - vertikální gradient tíže,
Uz. - normální vertiká.lní gradient tíže,
T•• - poruchový vertikální gradient tíže.
Poruchový vertikální gradient tíže T•• (pro rovinnou
Zemi) určíme podle [2] ze vztahu (osa z orientována
podle obr. 1)

=

Tz•

S S (Lig -

-(2n)-l

Ligo) r-3 deJ,

(2)

a

kde je: Lig -

anomálie ve volném vzduchu bodu in·
tegrace,
Ligo - anomálie ve volném vzduchu ve vy·
šetřovaném bodě,
r
- vodorovná vzdálenost bodu integrace
a vyšetřovaného bodu,
deJ - plošný element.
Aplikací korelační analýzy pro soubor anomálií Lig
v oblasti eJ lze vyjádřit
LIg

=a

kde je: a
b

+ bh,
-

ho -

11, mAg,

Lig -

Ligo

= b(h -

ho) ,

(3)

konstanta,
koeficient regrese,
převýšení bodu integrace a vyšetřovaného bodu.

Lze tedy (2) s využitím (3) přepsat na tvar

kde symbolem mAoN je označena střední chyba rozdílu
redukcí ON' Uvážíme·li extrémní případ Nl = N2 =
= 0,5 m, dostaneme

T ••

= -b(2n)-l S S (11,- ho) r-3 deJ .
a

Jiný tvar vztahu pro

Tzz>

s uvážením deJ = r dr dIX,

je
r 2"

mw ~ 200. 10-9

T ••

S-2 •

= -b(2n)-l S S (11,- ho) r-2 dr dIX.

(4b)

o o

Podtrhněme, že chyba 8 = LlNLI W•• ze zanedbání
rozdílných velikostí odlehlostí N a vertikálních gra·
dientů Wzz by mohla v nepříznivém případě (LlN =
= 0,4 m, LIW.z = 2 000.10-9 S-2) dosá.hnout v tího·
vém rozdílu hodnoty 0,8 f-lms-2, což je zhruba pětiná.
sobek střední chyby měření mAg. Ve většině případů
(přibližně 70 %), kdy LlW •• ~ 500.10-9 S-2, by do·
sáhla velikosti až 0,2 f-lms-2, tedy asi jeden a půl ná·
sobku střední chyby měření mA".
Poznámka: Čs. gravimetrická síť obsahuje rovněž i 2 tí·
hové body, na nichž byla tíže zaměřena absolutním
gravimetnm, pro který odlehlost N ~ 1,3 m. V těchto
případech se vertikální gradient tíže W •• odvodil mě·
řením se střední chybou mw = 20. 10-0 s-'. Mimo to
byly v uplynulých letech zaměřeny s toutéž přesností
vertikální gradienty na bodech tíhových základen a ně·
kolika dalších bodech sítě. Přímo měřené veličiny Wzz
poslouží ke kontrole níže popsané metody výpočtu.
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Poruchový vertikální gradient tíže umělých objektů
tvaru kvádru (např. staveb) ve vnějším bodě P(,r, y, z)
k tělesu o objemu V vyjádříme [3] - viz obr. 1
T ••(x, y, z) = f

kde je:

f -

HS b(~, 1], C).
v

gravitační konstanta,
- hustota tělesa.

b

Pro homogenní kvádr (b

=

konst.) dostaneme

[3]

T••(x, y, z) = j(j Illarctg .
• (C -

z) [(~ -X)2+(1]
(~_.

-

y)2

x) (1] -

+ (c -

Z)2]l/21~2''12IC'.

y)

~l.'1liCl

(6a)

Položíme počátek souřadnic do bodu P(x
= O) a (6a) se zjednoduší na tvar

= O, Y = O,

z

Pro výpočet T.. využijeme výškových údajů, které
byly odvozeny pro určení oprav z reliéfu terénu byly vypočteny s využitím sektorové metody [4] respektive s využitím interpolačních polynomů s konstantní váhovou funkcí [5]. Vliv staveb byl určen podle r8].

/

___

//

/

TJ

-_.::::"'(
Š

I š=h

I

dV= dš

dl"}

dš=r dr dcxdh

3.1 Sektorová

metoda

Charakteristika metody: Oblast integrace a je dána
kruhem o vnějším poloměru r = 5,24 km. Poddělení
na zóny a sektory je patrno z tab. 1, kde jsou uvedeny:
ri vnitrní poloměr zóny, ri+1 vnější poloměr
zóny a n - počet sektorů v zóně. K dispozici jsou dokumentované střední hodnoty (h - ho),,, pro jednotlivé sektory.
Z praktických důvodů je vhodné uvažovat těleso,
jehož řezem je mezikruží. Vyjdeme ze vztahu (5);
zavedeme x = y = z = O, b = konst. a podle obr. 2
d~d1]dC = r dr dh dOl., ~2
1]2 = r2,
C = h. Pak

+

h,.

2"

Tzz

= j(j S S S
o

0'1

.::l

•..

2h2 _ r2
2
h2)5/2 r dOl.dh dr.

(r

o

(7)

+

~

Integrál (7) upravíme substitucí

tg {J = hfr,

dh

= r(d{Jfcos2 (J), 1 + (h2fr2) =
=

1fcos2 (J;

2" o,rcsin(h/V,· +h·)

T.z

=

fb

S

o

o

S

'1 zz

=

2nfb

r

'I

o,i'CSin(h/V,2+h.)

1

2 cos{J- 3 cos3{J

"

S

S

o

'2

S

~

~
~

"
"'"
'"o"

I
00

00

2 cos{J -

dr d{J dOl.,

3 cos2{J
r

dr d{J .

S uvážením

S cos{J d{J = sin{J, S cos3{J = sin{J-

~ sin3{J
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o
2
30
68
130
230
380
590
870
1280
1680
2290
3520

2
30
68
130
230
380
590
870
1280
1680
2290
3520
5240

I

.",,0

~c

'"

2
4
4
4

4
6

6
8
8
10
10
12
16

!

1
16
49
99
180
305
485
730
1075
1480
1985
2905
4380

I

1060,00
28,94
4,194
1,676
0,818
0,2849
0,1577
0,0696
0,0470
0,01936
0,01641
0,01288
0,00594
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Výpočet T•• - reliéf: Vyjdeme ze vztahu (4a).
Veličiny k - ko nelze vyjádřit analytickou funkcí;
proto integrál řešíme numerickou integrací. Tedy
13

T.. . -

konstantní váhová funkce,

ft

2: 2: [b(2n)-1

n(rr+l -

r'f) n-lr;'~i(k -

ko)m,i,;]'

i=l j=1

-

rI)n-1

rm.i

(k -

koeficient regrese,
plocha sektoru,
střední poloměr zóny
(rm.i = (riH
ri): 2)
viz tab. 1,
střední převýšení sektoru.

+

-

ko)m,i.i

Úpravou dostanemc

(n,i~l(k -

13

T •• ~ -i~IKi
kde Ki

= (1/2) b(rr+! -

=

. (rk -

rkH)

le

2,.

(k -

f

ko) r-2 dr

o

dl){. =

o

I

1
2
3
4
5
6
7
8

le

ro=5240

f

1
2
3
4
5
6

s konstantní

reliéf: Vyjdeme ze vztahu (4b):

-(bf2n)

TI) (Tk (r" -

rn)'

r2)

(r" -

r"_I)'

rn)'

)

Charakteristika metody: Oblast integrace O' je totožná
jako v případě sektorové metody (0-5 240 m). Pro
výpočet oprav z reliéfu jsou použity polynomy stupně
n = 6, n = 8, n = 10. K dispozici jsou hodnoty převýšení (k - koho v uzlových bodech.

=

...

(r -

•••

ko)m.i.i ,

Koeficient regrese b z (3) lze odvodit s využitím
známých hodnot anomálií L1g bodů podrobného mapování ČSSR v měřítku 1 : 200000. Není to obtížný
úkol, ale je poměrně pracný (na průsvitce 1 : 200 000
zjistit čísla podrobných bodů v oblasti 0', v katalogu
vyhledat příslušné anomálie L1g a výšky k a poté odvodit parametry regresní přímky a a b). Ve snaze o co
nejefektivnější výpočet T •• zvolíme jediný koeficient b
pro všechny vyšetřované body, a to víceméně odhadem. Podle [6] se numerická hodnota b pohybuje
v mezích 1000-1I00. 10-9 S-2 pro nejrůznější geologické a geomorfologické celky; s přihlédnutím k [7]
zvolíme b = 1060. 10-9 S-2.
Numerické hodnoty Ki s uvážením b = 1060.10-9•
.S-2 jsou uvedeny v tab. 1.
Výpočet T•• - reliéf provedeme tedy podle (9a)
s využitím (10); k tomu postačí vytvořit algebraický
součet hodnot (k - ko) m v jednotlivých zónách, vynásobit jej příslušnou hodnotou Ki (tab. 1) a poté
tyto dílčí součiny sečíst. Dostaneme tak T•• - reliéf
pro oblast O' (0-5240 m).

Tzz

(r" -

r2)

Numerické hodnoty rk, CIc' JI (převzaty z [5]) a C';
(s uvážením b = 1060) jsou uvedeny pro stupně polynomu n = 6, n = 8, n = 10 v tabulkách 2a, 2b, 2c.
Výpočet Tzz v oblasti O' (0-5240 m) se provede
podle rovnice (II). Pro poloměry rk vytvoříme algebraický součet veličin (k - ko)'" vynásobíme příslušnou konstantou Ck (tab. 2a, 2b, 2c) a dílčí součiny opět
algebraicky sečteme.

le

Výpočet T.z -

r1) (r -

= Ck bJl-1 rf!' .

r'f) n-1 r;':i .

3.2 Interpolační
polynomy
váho vou funkcí

(r -

n~(rk)

CÍ<

kde je: b
n(rr+! -

=

IIn(r)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

rk

Ck

(m)

(m)

100
400
800
1600
2600
4400

250
250
656,2
843,8
1403,9
1835,6

rk

Ck

(m)

(m)

100
400
700
1200
1900
2600
3500
4600

250
250
400
600
750
750
977,4
1262,4

I

rk

Ck

I

(m)

(m)

I

100
350
650
1100
1550
2050
2600
3200
3900
4800

I

200
300
355,6
444,4
500,0
500,0
600,0
600,0
831,3
908,7

V

I (10-' S.!'2
c'

3,312
0,207
0,136
0,0437
0,0275
0,0063

8
8
8
8
8
16

I

.

v

8
8
8
8
8
8
8
16

I

v

8
8
8
8
8
8
8
8
8
16

l)

m-

I

c'

(10-.S-~ m-l)

3,312
0,207
0,108
0,0552
0,0275
0,0147
0,0106
0,0040

I (10-'S!'2
c'

m-l)

2,650
0,324
0,112
0,049
0,0276
0,0158
0,0118
0,0078
0,0072
0,0026

ro~5240

=

f

-b

(k -

ho) r-2 dr •

3.3 Vliv

o

bJI -1;'
••.•

-~-. -

j=1

-~- -j~1

{;'••.• Ck (k -

h)'o

.-2}--'-

,,1k

k~1

-

j

t~ICk,(k- ko)"t

(II)

ro~o 5340

kde je: Ck

S

o

([r -

rk) 11;,(rk)]-1 Hn(r)

dl'--

staveb

Charakteristika metody: Oprava í\ vlivu sta.veh v tíž~
l
je počítána podle [8] sektorovým í\působem. Poddělcn
oblasti integrace O' je patrno í\ tab. 3a, 3b, 3c, 3d, 3e
(ri vnitřní poloměr zóny, riH - vnější poloměr
zóny, JI - počet sektorů v zóně). K-dispozici jsou náčrt.y sttweb v hlízkosti vyšot,i"ovaný~h t,íhových hodi'!
čs. gravimetrické sítě.
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Zóna

h

I

I
2
3
4

Zóna

(m)

I

I

h

I

I
2
3
4
5
6
7

(m)

I
I

2

Ti

ri+l

(m)

(m)

0,3
0,6
1,4
4,0

0,6
1,4
4,0
19,2

Ti

ri+l

(m)

(m)

I

(l0-9

v

I

Zóna

S-2)

I
2
3
4
5
6
7
8
9
10
II
12
13
14
15
16

5,25
1I,58
17,74
19,96

8
10
8
4

0,6
1,1
1,8
2,9
5,0
10,4
21,2

0,3
0,6
1,1
1,8
2,9
5,0
10,4

T"zz

v

I (l0-9T"zzS-2)

10
12
12
12
10
8
4

1,77
2,85
4,64
6,12
8,23
9,57
9,93

I~I
20

Ti

I

(m)

Ti+l
(m)

I

0,5
0,9
1,3
1,8
2,4
3,1
3,9
4,8
5,8
7,0
8,3
9,9
1I,6
13,5
15,9
18,5

0,3
0,5
0,9
1,3
1,8
2,4
3,1
3,9
4,8
5,8
7,0
8,3
9,9
1I,6
13,5
15,9

T~.= 419,088 V-I h {I/(Vh2

I

v

10
14
16
20
22
24
28
30
32
34
36
38
38
38
40
38

+ rř+l) -

(10~~-2)

0,008
0,018
0,031
0,038
0,061
0,080
0,099
0,129
0,157
0,205
0,235
0,302
0,344
0,399
0,482
0,538

I/(Vh2

+ rř)}
(12)

(v jednotkách

h

Zóna

(m)

Tj

I

I

(m)

0,3
0,6
0,9
1,4
2,0
2,8
3,9
5,3
7,6
1I,1

2

3
4
5
6
7
8
9
10

,

(m)

5

ri+l

I

0,6
0,9
1,4
2,0
2,8
3,9
5,3
7,6
1I,1
16,6

T"
zz

v

(l0-9 S-I)

0,21
0,31
0,55
0,80
1,30
1,76
2,15
2,86
3,24
3,65

10
12
16
18
18
20
20
20
18
14

10-9 S-2).

Příslušné numerické hodnoty účinku (12) jsou uve·
deny v tab. 3a až 3e.
Z náčrtu staveb v měř. I :200 (s barevně odlišenými
částmi objektů podle jejich výšky h) určíme s pomocí
paletek [8] počet sektorů (zaokrouhlujeme na desetinu
sektoru) zastavěné plochy v každé zóně a vynásobíme
T~.z tabulek 3a až 3e. Součtem pak dostaneme vliv
stavby T••, ležící v blízkosti vyšetřovaného bodu,
pro b = I.lOs. Vynásobíme koeficientem k' odpovídajícím hustotě stavebního materiálu (tab. 4) a dosta·
neme hledaný poruchový vertikální gradient T••.

i

Materiál
Zóna

I

I
2
3
4
5
6
7
8
9
10
II
12
13

h

I

(m)

10

I

Ti
(m)

I

0,3
0,6
0,9
1,3
1,9
2,6
3,4
4,4
5,5
6,9
8,6
10,8
13,7

Ti+l
(m)

I

0,6
0,9
1,3
1,9
2,6
3,4
4,4
5,5
6,9
8,6
10,8
13,7
17,6

v

10
14
16
20
22
24
26
26
28
28
28
28
26

I

0,06
0,07
0,1I
0,19
0,28
0,37
0,51
0,63
0,79
0,97
1,18
1,34
1,54

Výpočet Tz• - stavby: Vyjdeme ze vztahu (8); účinek jednoho sektoru T"z. je (zachováme dělení na zóny
a počet sektorů ve shodě s [8])
T~z = 2nfbv-I h {I/(V h2

+ rr+l) -

I/(Vh2

Zdivo kamenné
Zdivo betonové
Zdivo cihlové
Dutiny pod horizontem bodu

T"zz

(l0-9 S-2)

+ rr)}.

k'

2,4
2,4
1,6
-2,7

Znaménko veličiny Tz• závisí na poloze poruchového
tělesa (stavby), znaménku hustoty b a znaménku h
(h nad horizontem tíhového bodu je záporné).
Kontrola přesnosti výpočtu podle rovnice (12) je
shrnuta v tab. 5a. Za příklad posloužil kvádr I m široký, 20 m dlouhý, jeho výška byla postupně volena
h = I, h = 2, h = 5, n = 10, h = 20 m. Tíhový bod P
byl situován ve vzdálenosti 0,5 m od kvádru a symetricky k jeho délce (obr. 3); koeficient k' = 2,4. Za
přesnou (teoretickou) hodnotu byl považován účinek

~---------

20 m--------

I

Dosazením numerických hodnot 2n = 6,28318, f =
= 6,670.10-11 mS S-2 kg-I, b = I.lOs kgm-S dostaneme
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Kvádr

I

h ~ 1 ID

h ~ 2 ID

vy počtený

145

117

I

I

h ~ 5 ID

Tzz -

I

Ih

paletka

52

~ 10 ID
(10-9

~ 20 ID

I

I
I

I

h~2ID

h

teoretický

S-2)

22

I

Ih

h ~ 1 ID

6,5

I

165

I

125

I

I

=

5 ID

Tzz

I

(10-9

55

I

h ~ 20 ID

S-2)

I

22

I

Z tab. 5a, 5b a 5c lze pro výpočet Tzz
odvodit následující závěry:

Normální vertikální gradient tíže Uzz, dosud užívaný
pro výpočet redukce ON, je znám pro všechny tíhové
body čs. gravimetrické sítě a byl vypočten podle
vztahu [9]

a) hodnota Tzz závisí na mohutnosti stavby,
b) hodnota T zz závisí na vzdálenosti bodu od stavby,
c) nižší objekty se uplatní více než objekty vyšší
při vzdálenosti bodu do cca 2-3 m.
Uvážíme-li, že značná část bodů čs. gravimetrické
sítě leží převážně ve vzdálenosti větší než 5 m od stavby, budeme moci od výpočtu vlivu staveb většinou
upustit. Posouzení provedeme případ od případu podle
náčrtu Rtavby.

Vzdálenost
bodu P
od kvádru

!

Vý;:;ka kvádru
h ~ 1 ID

Vzdálenost
hodu P
od kvádru
(m)

~ 10 ID

I

h

=

8ii'ka
kvádru

20 m

(m)

Tzz (10-9 S-2)

(m)

0,5
1.0
1,5
2,0
3,0
4,0
5,0
10,0
20,0

Ih

68,6
42,3
27,0
18,3
9,6
5,8
3,8
0,8
0.1

Šíí'ka
kvádm

3,0
3,0
2,9
2,9
2,9
2,8
2,7
2,1
1,1

9,3
9,2
9,0
8,7
8,2
7,5
6,8
3,6
0,9

Výška

I

kvádru

h '~ 1 ID I h ~ 10 ID I h ~ 20 ID

(m)

Tzz (10-9

S-2)

1,0
1,5
2,0
2,5
3,0

68,6
84,9
95,6
103,2
108,7

9,3
13,8
18,3
22,6
26,7

3,0
4,5
5,9
7,4
8,8

5,0

1,0
1,5
2,0
2,5
3,0

3,8
5,2
6,4
7,4
8,2

6,8
9,8
12,8
15,5
18,1

2,7
4,0
5,3
6,5
7,8

10,0

1,0
1,5
2,0
2,5
3,0

0,8
1,2
1,6
1,8
2,0

3,6
5,2
6,8
8,2
9,5

2,1
3,1
4,1
5,1
6,0

0,5

tíže

Wzz

3.4 Výpočet

stavby

gradientu

7,2

počítaný ze vztahu (6b). Výsledky jsou v dobré shodě.
Z tab. 5a plyne d<tlší důležitý závěr - hodnota Tzz
rapidně klesá s výškou objektu h.
Z tab. 5b je patrna závislost Tzz na vzdálenosti
bodu od kvádru, z tab. 5c pak závislost Tzz na šířce
kvádru a vzdálenosti bodu P od kvádru.
-

vertikálního

h ~ 10 ID

Vztah (1) přepíšeme s ohledem na odRt. 3.1-3.3
tvar

Uzz

=

3085,5 -

kde je: H cp -

0,00144H

+ 2,19 cos 2cp

na

(10-9S-2),

nadmořská výška tíhového bodu v metrech,
zeměpisná šířka tíhového bodu.

Výpočet veličiny Wzz včetně výpočtu
se provádí v jednoduchém formuláři.

složek Tzz

Při navrženém způsobu výpočtu jsme se dopustili řady
zjednodušení (předpoklad rovinné Země, volba rozměru integrační oblasti, volba jediného koeficientu
regrese, numerická integrace apod.) z čehož nutně rezultují systematické chyby. Výpočet je zatížen samozřejmě i chybami nahodilými. Pro odhad přesnosti
metody bylo zvoleno 9 tíhových bodů se známými
měřenými hodnotami gradientu Wzz. Při výběru bylo
dbáno na to, aby gradienty pokryly přibližně celý
rozsah hodnot Wzz v čs. gravimetrické síti. V tab. 6
jsou uvedeny diference ,1, které byly obdrženy jako
rozdíly měřených a vypočtených hodnot Wzz• Uváží.
me·li přesnost měřených gradientů Wzz, jsoucí na
úrovni 20.10-9 S-2, mají diference ,1 charakter skutečných chyb. Můžeme tedy položit mw ~. V~,1,1ln .~
. ± 100 (10-9 S-2). Je proto možno konstatovat, že
navržená metoda výpočtu splňuje vytčené požadavky
na přesnost.

Navrženou metodou výpočtu vertikálních gradientů
Wzz na tíhových bodech čs. gravimetrické sítě byla vyřešena problematika redukce měřených tíží na hladinovou plochu procházející tíhovým bodem. Nedojde
tak ke zbytečné ztrátě přesnosti vlastních tíhových
měření v síti. Známé teoretické vztahy pro výpočet
Wzz byly aplikovány a upraveny takovým způsobem,
aby bylo možno v co největší míře využít příslušných
dokumentovaných
údajů, pořízených v minulosti
pro jiný účel. Byly odvozeny potřebné numerické
hodnoty konstant a účinků a sestaveny do přehledných tabulek usnadňujících výpočet; konečně byl navržen i výpočetní formulář. Přesnost metody je cha.
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'l'zz (10-9
Bod

I

Kleť-vrchol
Ševětín
Terezín
Kleť-hájovna
Chotýčany
Postřižín
Pecný-budova
Praha-Albcrtov
Kleť-pod vrcholem
*) metoda interpolačních

reliéf

I

I

S-2)

stavby

polynomú

I

O
+21
O
+26
O
O
+52
O
O

+ 1266
-11
+2
-2
+69
+1
+310
-242
+370*)

Wzz (10-9

Uzz
(10-9 S-2)

I

+3084
+3085
+3085
+3084
+3085
+3085
+3085
+3085
+3084

vypočtený

+4350
+3095
+3087
+3108
+3154
+3086
+3447
+2843
+3454

(n = 10).

I

S-2)

I

měřený

+4528
+2928
+2974
+3152
+3200
+3104
+3393
+2818
+3552

I:LJ
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a reprodukční techniky, Prah.

Využití difrakce světla
v dálkovém průzkumu Země

1. Úvod. Princip metody
Při dálkovém průzkumu Země (DPZ) je ve struktuře
a textuře obrazů průzkumových snímků obsažena
cenná informace. Tak např. pE interpretaci snímků
zemědělských ploch odlišuje směrová anizotropie rozložení tónů v obrazu obdělávané plochy od neobdělávaných, charakter textury umožňuje rozpoznat plochy
s různým vegetačním krytem apod. Při dostatečně
velkém měřítku snímků často postačí vizuální interpretace, ta však ani v tomto případě nemusí být
snadná, protože charakteristické zákonitosti uspořádání obrazové struktury jsou často překryty náhodnými prvky. Ty mohou být obsaženy již ve snímané

scéně a při menších měřítkách je jejich zdrojem i zrni
tost fotografické vrstvy.
Ke zvýraznění popř. ke zviditelnění zákonitostí
uspořádání obrazových prvků je účelné použít Fourierovu transformaci, která problém převádí z běžné·
ho prostoru
(měřeného délkovými souřadnicemi)
do oblasti prostorových frekvencí. Transformaci de"
finuje (až na multiplikativní konstantu) rovnice
,.
00

A (Fx, Fy)

=

ff

-00

B(x, y).exp (-i(F"x

+ Fyy)).dx

d~;l
"

ve které funkce B(x, y) je funkce určující absorpci
světla v bodě o souřadnicích x, y na snímku (např.
hodnota činitele prostupu světla); F"" F.y jsou prosto-
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rové frekvence příslušející směrům os x, y. Uvedenou
dvourozměrnou integrální transformaci lze uskutečnit
tak, že se obraz digitalizuje a získaná data se zpracují
počítačem. K zachování popř. využití rozlišovací
'Stlhopnosti snímku je třeba použít jemného dělení
!'&,9brazové prvky; rozlišovací schopnosti 50 mm-l
odpo'ridá hustota nejméně 2.104 prvků na 1 mm2•
Uvedený postup tedy klade značné nároky na zařízení
Pl'Qdigitalizaci i na počet operací při zpracování dat.
Analogickou integrální transformaci lze uskutečnit
opticky. Z klasické teorie difrakce světla (viz např. [I])
je známo, že při Fraunhoferově ohybu světla na vzorku
definovaném funkcí propustnosti G(x, y) vznikají
v pozorovacím bodě určeném směrovými kosiny p, q
svět~lné rozruchy U(p, q), pro které platí vztah
00

U(p, q)

=

C JI G(x, y).exp (-ik(px

+

qy».dx

dy,

-00

ve kterém C je konstanta; k = 2nfJ..; J.. je vlnová délka
záření. Podobnost rovnic platných pro Fourierovu
transformaci a Fraunhoferovu difrakci je zřejmá.
Souvislost mezi Fraunhoferovou difrací a Fourierovou
transformací je velmi dobře zpracová.na v dostupné
práci [2].

Difrakcí se integrální transformace uskutečňuje
analogově a prakticky okamžitě. Světelné rozruchy
nejsou přístupné přímému pozorování ani měření; proto pozorujeme a měříme rozložení intenzity záření
v difraktogramu l(p, q)

Optické schéma uspořádání pro Fraunhoferovu
difrakci je uvedeno na obr. 1. Na vzorek snímku V
kolmo dopadá rovnoběžný svazek záření. Jeho zdrojem je laser L a svazek se na potřebný průměr rozšiřuje afokální soustavou čoček 01 a O2, Objektiv 03
zpr!,-oovává.záření po ohybu na vzorku: soustřeďuje
paPfElky'vYl:ltupující se shodným úhlem ze vzorku
vždy do téhož bodu v ohniskové rovině objektivu F.
V ní difraktogram pozorujeme, zaznamenáváme na
fotografický materiál nebo převádíme na fotoelektrický signál.
Vztahy mezi pravoúhlými souřadnicemi X, Y v rovině difraktogramu (s počátkem na optické ose soustavy) a směrovými kosiny můžeme v našem případě
(pro nepříliš velké hodnoty p, q, což je při analýze
průzkumových snímků vždy splněno) vyjádřit jednoduchými aproximacemi

ve kterých

l'

je ohnisková vzdálenost objektivu.

Pro naše účely mají bezprostřední význam nikoliv
směrové kosiny, ale prostorové frekvence v analyzovantch strukturách. Platí

Obr. 1 Optické schéma uspofádáni
difrakci

pro Fraunhoferovu

V mezích platnosti použité aproximace tedy jsou
prostorové frekvence ve vzorku přímo úměrné délkovým souřadnicím v difraktogramu. Nejnižší frekvence
vyvolávají odezvu v okolí středu difraktogramu, jemným obrazovým strukturám odpovídají větší vzdá-
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lenosti od optické osy; zmenšení vzorku se projeví
zvětšAním difraktogramu.

Pro snadnější orientaci nejprve ukážeme základní
vlastnosti difraktogramů jednoduchých struktur, tvořených obrazovými prvky jediného druhu.
Difrakcí na soustavě periodicky uspořádaných rovnoběžných čar vzniká ohybový obrazec tvořený zářícími
body ležícími na přímce kolmé ke směru čar (obr. 2a).
Difraktogram tedy určuje orientaci čar a s použitím
dříve uvedených vztahů lze určit jejich frekvenci.
Intenzity ohybových maxim jsou úměrné druhé mocnině počtu čar. Počet pozorovatelných hlavních maxim
závisí na kontrastu, ostrosti a přesnosti uspořádání
čar a za jistých podmínek může být mírou kvality
analyzovaného vzorku.
Přesně uspořádané soustavy obrazových prvků
jsou v praxi délkového průzkumu vzácné. Jak teoretický rozbor [3], tak experimenty však prokázaly, že
u soustav s náhodnými odchylkami od periodického
uspořádání jsou difrakční maxima nízkých řádů poměrně málo citlivá na poruchy uspořádání a i ph
značných odchylkách od periodicity jsou zachována
alespoň prvá maxima. Z nich lze snadno zjistit jak
úhlovou orientaci prvků, tak střední hodnotu jejich
rozteče. Ukázka podobného případu je uvedena na
obr. 2b.
Jsou-li prvky umístěny v náhodných polohách
(obr. 2c), objeví se v difraktogramu pouze spojitý
záí'ící pás s jediným výrazným maximem na optické
ose. Intenzita záření klesá s rostoucí vzdáleností od
optické osy. Existence pásu indikuje přítomnost
směrové anizotropie, v našem případě rovnoběžné
uspořádání čar.
Při izotropním rozložení prvků a náhodné orientaci
jejich směrů vzniká rotačně symetrický difraktogram.
Pokud v obrazové struktuře existují dominantní směry, lze je v difraktogramu snadno zjistit a vyhodnotit.
Ukazují to mj. výsledky analýzy umělých struktur
uvedených na obr ..3. Z difraktogramů je již na první
pohled zřejmé, že v prvním případě sice nejsou směry
čar zastoupeny rovnoměrně, že však v jejich rozložení
neexistuje výrazná zákonitost. V druhém případě jsou
zastoupeny pouze úhly, jež jsou celočíselným násobkem 15°. Třetí difraktogram výrazným způsobem prokazuje přítomnost, směr a frekvenci soustavy ekvidistantních čar. Ve všech případech lze charakter
vzorku zjistit snadněji, rychleji a spolehlivěji z difraktogramů než přímo ze vzorků.

Zvýšení vypovídací schopnosti se projevuje i u snímků
reálných scén. V difraktogramech je zvýrazněna přítomnost obrazových struktur, které vykazují jistou
míru uspořádanosti prvků. Tato skutečnost je velmi
užitečná zejména tehdy,jsou-li uspořádané prvky překryty náhodnými strukturami. Přinos difraktometrických postupů je ovšem závislý též na stupni uspoí'ádanosti vyhodnocované struktury.
Na snímku chmelnice (obr. 4a) se v difraktogramu
(obr. 4b) objevila ohybová maxima příslušející řádklllll (na obrázku jsou uspořádána svisle) i jedincům.

Z difraktogramu lze snadno zjistit střední rozteč řádků
i jedinců; existence většího počtu maxim svědčí
o přesném uspořádání řádků. Maxima jsou zachována
i v případě, že kvalita vzorku pro zjištění těchto údajů
při pozorování zvětšeného obrazu nestačí. Potvrzuje
to i extrémní případ zpracovaný na obr. 5a, b, kde
jsou ohybová maxima obou druhů dostatečně výrazná
i při analýze obrazu, který byl uměle degradován do té
míry, že je pro vizuální vyhodnocení zcela nevhodný.
Obrazové prvky jsou na snímku překryty stochastickou strukturou. Difraktometr separuje uspořádané
prvky (poskytující ostře lokalizovaná maxima) od náhodných, jejichž přítomnost se projevuje především
na pozadí v okolí optické osy.
Jak je dobře známo, zmenšování měřítka snímku
má za následek zvětšování prostorových frekvencí
zobrazovaných struktur a tím degradaci jejich kontrastu. Vypovídací schopnost snímků se se 7.l11cnŠo-
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vaným měř'ítkem zhoršuje. Teoretické úvahy a některé
experimentální zkušenosti poskytovaly naději, že
u difraktogramů bude vliv zmenšování měřítka menší
a že za jistých podmínek dokonce může být opačný.
K ověření byly použity letecké snímky zemědělských ploch, pořízené v měřítku 1 : 2500. Z nich byly
reprodukcí s odstupňovaným
zmenšením (zhruba
1 : 7 až 1 : 40) zhotoveny vzorky pro vizuální a difraktometrické vyhodnocení. K reprodukci byl použit
poměrně hrubozrnný film citlivosti 27° ČSN. Konfrontace vzorků a jejich difraktogramů potvrdila, že
zmenšování měřítka ohrožuje vypovídací schopnost
difraktogramů podstatně méně než vypovídací schopnost vlastních vzorků. Při práci se vzorky zhotovenými ze snímku chmelnice (obr. 4) bylo možno vyjádřit
kvalitu difraktogramů kvantitativně prostřednictvím

kontrastu ohybových maxim vůči pozadí. Kontrast
byl vyjádřen veličinami log ({l1/I"J a MI
MI=

IM-Irn
1M
I",

+

O::;:MI<l,

ve kterých 1M je intenzita záření ve vrcholu ohybového maxima, lrn odpovídající intenzita pozadí.
K měření byl použit difraktometr, vyvinutý pro
účely dálkového průzkumu jako experimentální zař'Ízení stavebnicové koncepce. Základní optické schéma
odpovídá obr .. L Zdrojem záření je helium-neonový
laser Tesla TKG 203. Vzorek se ukládá do držáku,
který je vybaven otočnými zkříženými štěrbinami, jež
vymezují analyzovanou plochu a umožňují nezávislou
orientaci vzorku. Difraktogramy je možno pozorovat,
registrovat fotograficky, přenášet televizní soustavou
nebo proměřovat fotoelektricky.
Ke kvantitativnímu měření rozložení intenzity záření v difraktogramech byla použita fotoelektrická
sonda s křemíkovou fotonkou, která se pohybuje po
přímé dráze. Svazek záření vystupující z laseru se přerušuje rotující clonou, takže elektronická část zpracovává střídavý signál. To umožňuje měření při běžném osvětlení laboratoře. Výstupní signál je úměrný
buď intenzitě záření, nebo jejímu logaritmu a obvykle
se registruje souřadnicovým zapisovačem. Druhá
souřadnice je odvozena z polohy sondy a je úměrná
prostorové frekvenci.

Podrobnější údaje o difraktometru a pracovních
postupech obsahují výzkumné zprávy [4, 5]. Ukázka
grafického výstupu při proměřovú,ní difraktogramu
vzorku podle obr. 4 je uvedena na obr. 6. Horní záznam odpovídá řádkovým maximům, dolní registruje
maxima příslušející jedincům.
Výsledek měření kontrastu vzorků zhotovených
v různém měřítku m je graficky zpracován na obr. 7Kontrast maxim 1. i 2. řádu se se zmenšujícím se mě.
řítkem zvětšuje do maxima (při měřítku zhruba
1 : 40000) a pak klesá. Kontrast maxim 1. řádu je
v celém použitém oboru měřítek vysoký a je zhruba
stejný pro měř'ítka 1 : 10 000 a I : 100000. Při experimentu nebylo dosaženo mezí možností difraktometrické metody.
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automatizovaném
zpracování obrazové informace.
Cenná je již sama skutečnost, že základní charakteristiky uspořádání lze zpracovávat v kondenzované
formě. Tak např. je možné převést rozložení intenzity
v difraktogramu na elektrický signál fotoelektrickým
receptorem podle [6]; difraktogram je pak charakterizován 32 údaji o radiální distribuci a 32 údaji o úhlovém rozdělení intenzity záření. Tato data zpravidla
stačí k základnímu popisu uspořádání obrazových
prvků a v každém případě umožní předběžný výběr
snímků nebo jejich částí k podrobnějšímu zpracování.
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Vliv rozlišovací schopnosti na vypovídací schopnost
snímku při vizuálním a difraktometrickém vyhodnocování je zásadně odlišný. Kvalitativní vysvětlení není
složité: kontrast obrazu uspořádané struktury se zmenšujícím se měřítkem monotónně klesá (v souladu s poklesem funkce přenosu modulace objektivu a fotografické vrstvy). Při vizuálním vyhodnocování rozlišitelnost vyhodnocované struktury klesá, až struktura
zaniká v zrnitosti. V difraktogramu se vliv zrnitosti
(který je ovšem nezávislý na měřítku) projevuje především na nízkých prostorových frekvencích, vznikem
pozadí se spojitě klesající intenzitou. Intenzity ohybových maxim odpovídajících uspořádaným obrazovým
prvkům klesají se zmenšujícím se měřítkem, ale maxima se současně vzdalují od středu ohybového jevu.
Jejich odstup od pozadí zpočátku roste a teprve po
překročení jisté meze je pokles intenzity maxim rychlejší než pokles intenzity pozadí.
Rozlišitelnost obrazových struktur lze v jistých
mezích zvýšit zvětšením kontrastu obrazu např. zvýšením strmosti fotografického procesu. Možnosti tohoto postupu jsou při vizuální interpretaci značně omezené. Nelze tak separovat uspořádané a náhodné obra:llové struktury (kontrast obou se zvyšuje shodně)
a tam, kde se frekvence struktur blíží rozlišovací
schopnosti a rozhoduje zrnitost, mění se s kontrastem
souběžně i zrnitost. U difraktometrických postupů je
situace příznivější: relativní intenzity ohybových
maxim struktur s malým kontrastem (a právě ty
jsou v tomto případě významné) rostou s druhou mocninou gradientu a zejména, jak jsme již ukázali, zpravidla se příznivě projevuje místní odlehlost ohybových
jevů způsobených náhodnými a uspořádanými složka·
mi obrazu.
Difraktometrické postupy tedy umožňují získat
užitečnou informaci i ze snímků pořízených za nevhodných podmínek. Taková situace v praxi nastává
jen výjimečně, např. v případě, že jde o dodatečné
využití snímků pořízených původně k jiným účelům.
Při systematickém využívání difraktometrické analýzy by však bylo možno k něiterým účelům použít
menších měřítek, než je dosud obvyklé. Ekonomický
význam změny měřítka je zřejmý.
Zjištění existence jistého stupně uspořádanosti obrazové struktury popř. její části, identifikace charakteru
uspořádání a zvýraznění zákonitostí výstavby obrazu
může být výhodné ve všech případech, kdy se využí.
vají obrazové struktury a textury. Přednosti difrakto·
metrické metody se zřejmě uplatní zvlášť výrazně při

Difraktometrická analýza průzkumových snímků rozšiřuje možnosti zpracování a využití informace obsažené v obrazových strukturách. Její přednosti se projevují především v případech, kdy je třeba zvýraznit
nebo dokonce zviditelnit zákonitosti výstavby obrazu
a uspořádání jeho prvků nebo identifikovat oblasti
vyznačující se texturou jistého typu.
Pozitivní rysy difraktometrické analýzy vyplývají
z její souvislosti s Fourierovou transformací. Tu lze
uskutečnit i numerickým zpracováním digitalizovaných dat. Difraktometrický postup je však rychlý
a méně náročný na technické vybavení. Oba základní
typy metod však nelze pokládat za vzájemně protikladné. Optimální výsledky může poskytnout symbióza obou přístupů: optická transformace obrazové struk.
turya digitální zpracování difraktogramů.
Nespornou předností difraktometrické metody je
skutečnost, že difraktogramy jsou relativně odolné
vůči degradaci způsobené např. zrnitostí fotografického
materiálu, zmenšením měřítka snímků apod. a že si
mohou zachovat dostatečnou vypovídací schopnost
i v případě, že požadovaná informace je pro běžné
metody nepřístupná.
Další možnosti, kterými se tato informativní práce
nemohla zabývat, poskytuje difraktometrická analýza
pro hodnocení kvality fotografických materiálů a obrazových záznamů [5].
Difraktometrické
metody nenahrazují
uZlvané
osvědčené postupy při zpracování a využívání obrazové informace obsažené v průzkumových snímcích.
Doplňují je a při účelném použití mohou rozšířit jejich
možnosti, usnadnit a zrychlit některé operace a v některých případech získat jinak nedosažitelnou informaci.
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Praktické zkušenosti s používáním
mikropočítače PMD-85 na středisku
geodézie

Ing. Jan Milhlhansl,

Geodézie, n. p., Pardubice

Mikropočítač Tesla PMD-85 pracuje na našem středisku v Ústí nad Orlicí od II. čtvrtletí 1986. V současné době máme k základní sestavě mikropočítače, kterou tvoří PMD-85, televizní přijímač TESLA
MERKUR a sériově vyráběný kazetový magnetofon
M 710 A, připojen ještě kartometr KAR-A2/M polské výroby.
Mikropočítač PMD-85 patří do kategorie osobních
mikropočítačů. ]ello předností je grafické zpracování údajů použitím vyššího programovacího jazyka BASIC GRAPHIC (BASIC-G) a poměrně rozsáhlé
programové vybavení. Kapacita operační paměti
mikropočítače (32 KB) a programové bloky, dodané na středisko geodézie (SG) společně s mikropočítačem, umožňují provádět běžné výpočetní práce
menšího rozsahu a ve spojení s kartometrem i některé práce grafické přímo na SG.
Kartometr KAR-A2/M je zařízení určené k měření pravoúhlých souřadnic bodů na rovině a ve
spojení s mikropočítačem tvoří samostatný systém
zpracování dat. Pracovní plocha přístroje je 594
krát 420 mm a průměrná chyba určení souřadnice
bodu je podle údajů výrobce ± 0,1 mm. Programové vybavení mikropočítače umožňuje snímání ortogonálních souřadnic bodů, vynášení bodu z ortogonálních souřadnic (za tímto účelem je Kartometr
vybaven pikýrkou) a planimetráž ploch. Programy
umožňují zvolit si pro všechny tyto práce libovolné
měřítko a srážku papíru.
Po dobu, co je mikropočítač na našem středisku
zaveden, bylo snahou vedoucích pracovníků našeho střediska, aby se práce na mikropočítači ne3tala záležitostí jediného pracovníka, ale aby zařízení bylo využíváno co největším počtem lidí. Dnes

můžeme říci, že nedfivěra k nové technice, která se
zpočátku projevovala zejména u starších pracovníků a brzdila jejímu efektivnímu využívání, je
v současné době již překonána. Výhody, které práce na mikropočítači přináší, a poměrně jednoduchá
práce s ním způsobily, že mikropočítač používá celá řada polních techniků i kancelářských pracovníld't.

Na mikropočítači provádíme většinu výpočetních
prací. Značné zrychlení přineslo využ tí mikropočítače pro výpočty v číselně udržovaných mapách.
Souřadnice jednou zadaného nebo vypočítaného bodu zde zůstávají uloženy v paměti počítače, do výpDčtu je lze použít pouhým vyvoláním čísla bodu
a není třeba je pro každý výpočet zadávat znovu.
Vhodné sestavení jednotlivých úloh do bloků umožňuje rychlý přechod z jedné početní úlohy na druhou s využitím souřadnic všech bodů uložených
v operační paměti počítače. Vhodným se rovněž
ukazuje používání kartometru pro vynášení zadaných a nově vypočtených bodů do náčrtu. Technik,
který zpracovává geometrický plán, takto okamžito zjistí, kde je třeba počítat priisečíky, a snadno
najde body potřebné pro výpočet výměr. Je však
tl'eba upozornit na to, že ruční zadávání souřadnic
daných bDdů a zejména opisování souřadnic nově
vypočítaných bodů je jak techn"cky, tak ekonomicky velmi nevýhodné. Tyto práce jsou zdluuhavé
a při opisování většího počtu bodů narůstá pravděpodobnost chybného opisu.
Mikropočítač prakticky nevyužíváme pro výpočty polygonových pořadů, i když i tyto programy byly k nám na střediSko dodány. Důvodem je opět
ruční opIsování výsledků z obrazovky televizoru.
Stávající výpočetní technika našeho SG (TI-59 s tiskárnou) umožňuje rovněž rychlý výpočet polygonů
s výstupem na pásku. Velké zrychlení přineslo použití mikropočítače
pro výpočet souřadnic bodů
protínáním. Tyto úlohy však nejsou v naší praxi
příliš časté. Velkým přínosem pro práci SG je využití počítače a kartometru
při planimetrování
ploch. Můžeme říci, že v té sestavě, ve které počítač u nás v současné době pracuje, je program pro
planime ~rování tím nejvýhodnějším. Umožňuje planimetráž v libovolném měřítku a nastavení libovolné srážky papíru, ta.kže při sestavování výpočetního protokolu odpadají výpočty oprav ze srážky mapy. Podle L1kušeností pracovnic našeho SG je sestavení výpočetního protokolu středně velkého geometrického plánu s využitím kartometru 2 X až 3 X
rychlejší než při použití klasického nitkového planimetru. Rovněž přesnost plani.me:eráže je vyšší.
Problematickým se ukazuje sestavení programu
v té formě, v jaké byly SG dodány. Jako programo-
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Obr. 2 Pracovnice

střediska př: práci
tačem

s mikropočí-

vací jazyk byl použit, jak už bylo řečeno, programovací jazyk BASIC - G. Tento jazyk umožňuje výstup pouze šesticiferných
čísel. To je sice pro výpočty běžných GP dostačující, i když vkládání redukovaných souřadnic a ruční dopisování u výsledků práci rovněž zdržují, ale ve výhledu, kdy mají
být souřadnice podrobných bodů uloženy na paměťových médiích, bude pravděpodobně
nutné programy vhodně upravit.
Další zkvalitnění a zrychlení práce přinese připojení tiskárny ke stávající sestavě. Odpadne časově náročné ruční opisování výsledků z obrazovky
televizoru a rizilko, že souřadnice
budou opsány
chybně. Tiskárna navíc rozšíří možnosti aplikace
mikropočítače na práce v EN. Na našem SG byl na-

př. vytvořen program pro aritmetické řazení parcel v listech vlastnictví (LV). Používání tohoto programu se však ukázalo jako nepříliš výhodné opět
z důvodu, že seřazený LV se musí ručně opsat z obrazovky televizoru. S použitím tiskárny tato operace odpadne a výstup z tiskárny, kde parcely budou
j ž seřazeny, se přiloží k LV v jeho stávající formě
pouze jako pomůcka urychlujlcí práci SG. Další
možnosti využití vidíme např. při pořizování vstupů
pro aktualizaci
REN. Vytvořením jednoduchého
programu by bylo možno zaznamenávat
v~kazy
změn, přIčemž základní kontroly by proběhly přímo při pořizování vstupů a případné chyby se okamžitě na SG opravily. Odpadly by opravy kontrolních čísel u vstupů a případné další opravy.
Podle dosavadních
zkušeností
se ukazuje, že
mikropočítač PMD-85 je pro středisko přínosem. J eho prostřednictvím
se pracovníci našeho SG (mnozí poprvé) blíže seznámili s výpočetní technikou.
Pomohl rozptýlit obavy a nedůvěru zejména starš;ch pracovníků.
Využitím kartometru
došlo ke
zrychlení a ke zkvalitnění grafických prací a připojením tiskárny ke stávající sestavě dojde k podstatnému urychlení prací výpočetních.
Přesto považujeme počítač PMD-85 za dočasné řeštnL Zavedením výikonnějšího počítače na SG, který by umožnil propojení s podnikovým počítačem
a tím zvýšení rozsahu a zrychlení všech prací, by
došlo k podstatnému kvalitativnímu i ekonomickému zlepšení práce SG.

Lektoroval:
Ing. Josef Maxa,
Geodézie, n. p., Opava

Plán resortních tematických úloh
ČÚGK a SÚGK na rok 1988

JUDr. Vojtěch Holý,
Český úi"adgeodetický a kartografický,
Ing. Helena Žaarová.
Slovenský úrad geodézie a kartografie

Slovens.ký úrad geodézie a kartografie
rSÚGKj a Český
úřad geodetický a kartografický
(ČÚGKj IVyhla'Sujú v súlade s Dohodou SÚGK č. 3-1718/1986 a ČÚGK č. 1909/
/1986-21 spoločný plán rezortných tematických úloh na
rok 1988.

1. Názov

úlohy:

PREPOJENIE AUTOMATlZOVANÉHO KRESLIACEHO
ZARIADENIA DZT RGS 90 X 120 S POČÍTAČOM EC 1033
2. L e h o t a n a pod á van i e n á vrh o v n a l' i e š en I e : 30. 4. 1988

3. O dme n a z a v Y l' I e š e n i e tem
h y : 5000,- Kčs

a t i c k e j 111 o-

4. Pop i s dat e l' a j š I e h o s t a v u a n e d o s t a tkov
známych
riešení:
FIrma Carl Zeiss Jena vyrába IkresliacI stOl DTZ RGS
90 X 120 riadený počítačovou jednotlkou firmy Robotron s dvomi flopy diskami. StOl 'pracuje v režime
on-line alebo off-llne ta'k, že prfkazy na kreslenie
je možnézadávať
z magnetickej pásky alebo diskety. V prí,pade uchovávanIa
lldajQlv v pam1iťových
médiách (magnetických
diskoch) počítač ov radu EC
je v našich ,podmIenkach žiadllcepriame
preiPojenie
tohoto systému s centrálnym
rezortným
počítačom
EC 1033, ktorý je umIestnený v GeodeUckom I1stave,
n. p., Bratislava.
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5. Pop i s ú I oh y a jej tec hni c k 0- e k o n o m i cké parametre:
Úlohou je vytvorit interface a emulačný ,program na
prepojenie zariadeni DZT RGS s počítačom EC 1033.
6. Tec hni c k o - e k o n o m i c k é i n for m á c i e :
Prospekt kresliaceho zari,adenia s riadiacim počíta·

7.
8.

čom.

7. R i e šit e lom úloh y od P o v i e nad o t a z y :
Ing. Dušan Hmčiar, CSc., Výskumný ústav ge,odéz;e
a kartografie. Chlumeckého 4, 826 62 Bratislava.
8. Z d o vod n 81 n i e
n á rod o h o s pod á r s k e h o
a spoločenského
významu
rozbor
technicko-ekonomickej
efektivnosti:
Skvalitnenie a urýchlenie prebiehajúceho výskumu na
úlohe rezortného plánu technického rozvoja.
9. Z á r u k y v Y u žit i a p r i jat Ý c h n á vrh o v
riešenia
termín
kde:
Riešenie sa využije vo Výskumnom ústave geodézie
a kartografie ihned po vyriešení.
10. N á z o v a s í d I o o r g a n i z á c i e, u k t o r e j
sa podávajú
návrhy
riešenia:
Výskumný ústav geodézie a kartografie, Chlumeckého 4, 826 62 Bratislava.
11. P r i e s k u m pro s p e š n o s t i v y k o n á :
Geodetický ústav, n. p., Bratislava, Chlumeckého 4,
827 45 Bratislava.

1. Název
tematického
úkolu:
RACIONALIZACE ~tZENt A SPRÁVY
2. L h o. t a k v y řeš e n i ú k o I u: 30. 9. 1988
3. Odměna: 5000,Kčs
4. Pop i s d o s a vad n í h o s t a v u a n e d o s t a t k o.
známých
řešení:
V přípravě přestavby geodézie a kartografie je třeba
řešit nové přístupy k řízení, plánování a organizaci
geodetických a kartografických
pracl. V této oblasti
na všech úrovních jsou významné zdroje rezerv růstu
efektivnosti.
Základní otázky přestavby v geodézii
a kartog,rafii budou řešeny aplikaci zásad kompIexního dokumentu a v souladu s celostátním harmonogramem opatřeni. Současně s tím je potřebné využít
aktivní účasti co nejširšího okruhu pracovníků organizací geodézie a kartografie na řešení přestavby ve
specifických problémech podnikil. geodézie a kartografie.
5. Popis
úkolu
aj e h o tec hn i c k o - e k o n 0mické
požadavky:
Zpracovatracionalizačni
návrhy na dos,ažení úspor
v oblasti nákladů, zejména provozní a správní režie.
snížení adminstrativy.
investičních a materiálových
nákladů, a tím dosažení vyšší efektivnosti prací. Tyto
návrhy je třeba předkládat
neodkladně, aby mohly
být využity již v průběhu této pětiletky.
Racionaliz,ační návrhy se zpracovávají ve struktuře
nákladil. podle Oborového kalkulačního vzorce a pokynůk
němu (CÚGK Č. 4931/85-22 z 6. ledna 1985).
Předkládané návrhy musí být nové z hlediska dosavodní praxe pracoviště (podniku) navrhovatele. Při
hodnocení návrhů bun.ou preferována řešení využitelná i v ostatních podnicích geodézie a kartografie
(v celoresortním, resp. odvětvovém měřítku).
Zvláště hodnotné jsou ná'vrhy, které se týkají
- zlepšení organizačně-technických
podmínek prací,
snížení počtu nevýrobních ,pracovnfků v důsledku
racionalizace řídících pracÍ,
- změny organizace prací v podniku i ve vztahu
k jiným organizacím,
- zdokonalení normativů výrobních zdrojů aj.
6. Tec hni c k o - e k o n o m i c k é i n for m a c e
o stavu
techniky:
Současný stav řízení a plánování vychází z platných
obecně-,právních i resortních a podnikových předpisů a opatření. Zpracované racionalizační návrhy musí
vycházet ze současného stavu řízeni a plánování a jejich součástí mohou být i návrhy na zdokonalení současných předpisů.

9.

10.

11.

Řešení tematického úkolu bude vycházet z Oborového
kalkulačního vzorce a pokynů k němu (CÚGK, čislo
4931/85-22 z 6. ledna 1985].
Řeš i tel o. m z o d P o v i j e dno t I i v é d o t a z y :
Ing. Jaroslav Kouba, CSc., vedoucí ODIS VÚGTK,
Zdiby, telefon: 89 61 55.
Z d o. vod n ě n í n á rod o h o s pod á ř s k é h o
společenského
význa
mu rozbor
technicko-ekonomické
e,fektivnosti:
Cílem úkolu je ,přispět k zefektivnění prací a urychlení přestavby v geodézii akartografii
s využitím
iniciativy širšího okruhu pracovníků.
Mat e r i á I ní. f i n a n ční a d a I š í z p ů s ob z abez peč e ní z k o u šek vy hod noc e n Ý c h n ávrhůřešení(vtermínu):
VÚGTK v dohodě s ČÚGK v ,průběhu 8. pětiletky.
N á z e v a s í d I o o r g a n i z a c e, u níž s e p 0dávají
návrhy
řešení:
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, tř. Rudé armády 98, Zdiby - 250 66.
PrO. z k u m pro s p ě š n o s tip
rovede :
VÚGTK, Zdiby.
Soutěžní

podmín,ky:

1. Práva a povinosti řešitelů:
a) řešení tematického
úkolu se>,muze zúčastnit
kdokoliv. Výjimku tvoří pouze ty osoby, které
schválily resortní tematický úkol k vyhlášení,
které byly pověřeny funkcí předsedy nebo člena hodnotitelské komise, a 'které provádějí průzkum prospěšnosti, nebo jakkoli přijdou do styku s návrhy řešení. Jestliže se však tyto osoby
rozhodnou vypracovat a přihlásit návrh řešení
a upozorní na tuto skutečnost dříve, než byly
seznámeny s obsahem jiných přihlášených návrhů, mohou se při současném zproštění funkce
účastnit řešení úkolu,
b) návrhy na řešení tematických úkolů se podávají v orgánech nebo organizacích, uvedených
v zadání jednotlivých
resortních
tematických
úkolů, písemně ve dvojím vyhotovení s označením názvu a čísla úkolu, kterého se týkají.
V návrhu řešení je nutno uvést jméno všech
zúčastněnýoh řešiteIů, jejich zaměstnání a zaměstnavatele, číslo občanského průkazu, rodné
číslo, přesné adresy bydliště a podíl jednotlivých členů na návrhu řešení,
c) návrhy na řešení musí být srozumitelné, úplné
a technicky jasné, podle potřeby doplněné příslušnými výkresy 1liPod.V návrhu řešení je třeba uvést dokumentační materiál, o který se řešení opírá.
2. Hodnocení návrhli řešení:
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a) členy hodnotitelské komise, jakož I jejího předsedu a tajemníka, jmenují ČÚGK - pro část
ČÚGK a SÚGK - pro část SÚGK po vzájemné
dohodě bezprostředně po vyhlášení úkolu. Při
přípravě návrhu složení hodnotitelské
komise
musí být dbáno na dosažení jejího optimálního,
pokud možno užšího složení. V hodnotitelské
komisi musí být zejména zástupci orgánu nebo
organizace, které budou řešení využív'at. Tajemníky komise jsou Zipravidla jmenováni referenti
pro VZN příslušného hodnotitelského
místa,
b) pracovníci, kteří ,přijdou s návrhy řešení jakkol! do styku, jsou povinni o nich zachovávat
mlčenlí'vost v průběhu celého hodnocení,
c) hodnotitelská komise vyhodnotí všechny návrhy řešení do dvou měsíců po uplynutí lhůty
stanovené k jejich podání bez zřetele na pořadí, ve kterém se jejich podání uskutečnilo. Návrhy řešení podané po lhůtě se projednají pouze
podle předpisů o zlepšovacích návrzích bez ná.
roku na odměnu z titulu tematického úkolu.
d) po projednání návrhů řešení v hodnotitelské
komisi a po sch'válení jejic.h vyhodnocení vedoucím příslušného hodnotitelského
místa, informujehostitelské
místo všechny řešitele o vý-
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sledku. Takto schválené vyhodnocení došlých
návrhů řešení je konBčné. Ve zprávě hodnotitelské komise. určené vedoucímu příslušného
hodnotitelského místa. se uvedou všechny okolnosti směrodatné ,pro posouzení, zda řešení spI.
nilo podmínky zadání úkolu, zda je prospěšné
či nikoliv (technické hledisko. e,konomické hledis'ko, výhody. nedostatky řešení apod.) a zda
se navrhuje vyplacení celé vypsané odměnv
nebo pouze její části,
e) vypsaná odměna bude přiznána za komplexní
vyřešení úkolu v souladu s těmito ,podmínkami.
V případě dílčího řešení může být odměna snížena nebo též rozdělena mezi několik dílčích
řešení. Dojde-li několik řešení vyhovujících
všem požadavkům. bude odměna přiznána nBjvhodnějšímu z ních. Odměnu za vyřešení re·
sortního tematického úkolu proplácí podle jeho
resortní příslušnosti v části ČÚGK VÚGTK Zdiby a v části SÚGK přímo SÚGK na základě závěrečné zprávy hodnotitelské
komise schválené vedoucím příslušného místa.
fJ za využití kladně vyhodnocených návrhů řešení
odpovídají v části ČÚGK příslušná hodnotitelská místa uvedená v zadání úkolu, v části
SÚGK orgán nebo organizace, která ,provedla
průzku,@ _ prospěšnosti.
Hodnotitel~kými místy
v části CUGK zpravidla orgány a organizace navrhující řešení resortního tematické:ho úkolu.
Dnem schválení závěre'čné zprávy hodnotitelské
komise dochází současně k převzetí vyhodnocených řešení tímto orgánem nebo organizací.

g) práva a povinnosti z vyhlášeného resortního
tematického
úkolu musí být vypořádány
do
čtyř měsíců po uplynutí lhůty stanovené k jeho
vyřešení. Tato čtyřměsíční
lhůta může být
v odůvodněných 'případech prodloužena.
3. Všeobecná ustanovení:

a) všechny návrhy řešení v části ČÚGK evidují
hodnotitelská místa, li ktBrých se tyto návrhy
podávají. v deníku zlepšovacích návrhů, v části
SÚGK orgán nebo organizace, která proveú
průzkum prospěšnosti. Po provedeném vyhoClnocení se projednají všechny návrhy řešení resortních tematických úkolů jako přihlášky zlepšovacích návrhů s právem přednosti ode dne,
kdy návrh příslušnému orgánu nebo organizaci
došel,
b) orgány nebo organizace v souladu se zodpovědností převzatou při vyhlášení a vyhodnocení
resortních
tematických
úkolů jsou povinny
kladně vyhodnocené návrhy řešení neprodleně
využít a informovat o tom jejich řešitele
a ČÚGK, resp. SÚGK podle resortní příslušnosti.
V případě nevyužití výsledků vyřešeného resortního tematického úkolu budou vůči příslušnému odpovědnému orgánu nebo organizaci nebo
jejich pracovníkům uplatněna sankční opatře,·
ní podle zákona č. 84/1972 Sb..
c) pro otázky, které nejsou upraveny těmito podmínkami, platí ustanovení zákona č. 84/1972 Sb.,
zejména § 111 až 113 a Vyhláška úřadu pro vynálezy a objevy č. 29/1986 Sb., o plánování tematických úkolů.

ROZVOJ PRACOVNi INICIATIVY A SOCIALISTICKÉHO SOUT~ŽENi

Geodézie, n.p., Liberec podnikem
sodal istické práce
Významným dnem v historii
národního podniku Geodézie
Liberec byl čtvrtek 12. listopadu 1987, kdy byl kolektivu
pracovníků
severočeského
podniku
propůjčen
čestný
název ••Podnik socialistické
práce" za rozvoj iniciativy
a pracovní Výsledky dosažené v 7. pětiletce.
Toto vysoké ocenění bylo
předáno předsedou Českého
Úřadu geodetického a kartografického
ing. Jaroslavem
Ondruškem
a
předsedou
čeSKého výboru Odborového svazu pracovníků státních
orgánů, peněžnictví a zahraničního obchodu s. Lubomírem Křivinkou na slavnostní konferenci v Liberci. Symbo1ická byla skutečnost, že čestný název udělený Geodézii jako sedmému podniku v Severočeském kraji ph)vzali Severočeši v sále libereckého Kolosea, které sehrálo významnou roli při zrodu komunistického
hnutí
v našich zemích.
Myšlenkou usilovat o získání čestného názvu ••Podnik
socialistické
práce" se v Liberci začali zabývat již
v průběhu šesté pětiletky. Jak phpomenul i'editel podniku ing. Pavel Nedvěd na slavnostní konferenci: ••Do
sedmé pětiletky vstupoval podnik s cílem čestně se vyrovnat s náročnými resortními úkoly v podmínkách SeveročeskéhO kraje. Ke splnění těchto úkOlů uzaVřeli

CEODEZIE
LIBEREC

pracovníci dlouhodobý socialistický závazek, který byl
každoročně upřesňován a konkrétizován ročními závazky." Liberecký podnik všechny závazky splnil stejně
jako další sdružené závazky, které byly zaměřeny nejen
k pomoci stavebníkům rodinných domků, alp. také k zabezpečení významných staveb kraje. Rozvoj iniciativy
pracujících mohou v Liberci v letech 7. pětiletky prokázat nejenom radikálním zvýšením počtu brigád socialistické práce z osmnácti na devětadvacet a držitelů zlatých odznaků z jednoho na pětatřicet, ale též ekonomickým přínosem. Proto také za dosažené výsledky již
v letech 1980 a 1981 podnik obdržel ocenění Rudým praporem předsedy ČÚGK a předsednictva ČVO~ a od Krajské odborové rady Severočeského kraje v Ustí nad Labem zase obdržel třikrát čestné uznání v soutěži vyhlášené k 40. výročí osvobození ČSSR. Hospodářská činnost
V Geodézii Liberec vedla resort k tomu, že oceněný
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podnik byl od 1. 1. 1984 pověřen v rámci realizace I.
etapy programu
ZEÚMS ověi'ením možností uplatnění
osobního hodnocení u teclmickohospodářských
pracovníků. Po zhodnocení pak v Liberci jako první v resortu
uplatnili II. etapu ZEÚMS. S tím souvisí i uplatňování
brigádní formy organizace práce a odměňování právě
v Liberci.
Předseda ČÚGK ing. Ondrůšek ve svém projevu na
slavnostní
konferenci
zdi'lraznil, že právě dlouhodobě
úspěšné výsledky práce geodetů ze severu byly rozhodující pro předložení návrhu na udělení čestného ná·
zvu. Vše, co má splňovat organizace, která o něj žádá,
je shrnuto v zásadách vlády ČSSR a ÚRO pro rozvoj,
kontrolu, hodnocení a oceiíování hnutí BSP z roku 1981
do deseti podmínek. Co však v těchto zásadách není,
je konkrétizace na podmínky resortu geodézie a kartografie a s tím přišli na severu Čech jako první. Dlouhodobým závazkem začali Severočeši usilovat o přiznání
čestného názvu "Podnik socialistické práce", který do-

sud v resortu ani v působnosti českého výboru Odborového svazu nebyl nikomu propůjčen. Že to pracovníci
oceněného podniku tehdy mysleli vážně, dokazují dnes
fakta a údaje, která jim při závěrečném hodnocení závazku na konci 7. pětiletky umožnila připsat ke všem
bodům závazku - splněno.
Podnik dlouhodobě plní hospodářský plán v hodnotových ukazatelích i věcné náplni a dosahuje předepsané
jakosti. Dobrých výsledků dosahuje rovněž v péči o pracovní prostředí
a zlepšování
pracovních
podmínek
a v růstu kvalifikace pracujících. Na dobré úrovni jsou
i soudružské vztahy v pracovních kolektivech.
Předseda ČVOS s. Lubomír Ki'ivinka upozornil na to,
že pracovníci
Geodézie Liberec soustavně prokazovali
aktivitu a iniciativu nejen při plnění svých hospodářských úkolů, ale i odvahu prošlapávat cestu všemu novému, co mělo a má za cíl podtrhnout úroveií a dosahované výsledky v rámci podniku a po ověření v celém
resortu. Socialistické soutěžení musí nyní svým pojetím
odpovídat požadavku intenzifikace a chozrasčotu. Proto
je nutno prosadit zde skutečnou atmosféru soutěživosti
v dosahování nejlepších výsledků, především v kvalita·
tivních ukazatelích.
Oba předsedové vyslovili přesvědčení, že čestný název "Podnik socialistické práce" je v dobrých rukou.
Při příležitosti slavnostního
propůjčení čestného ná·
zvu "Podnik socialistické práce" byla předána další vyznamenání, odznaky a ocenění kolektivům a pracovníkům Geodézie, n. p., Liberec.
K významnému ocenění kolektivu pracovníků Geodézie, n. p., Liberec bla'hopřejeme.
Ing. Petr Skála, ČOGK

S.: 25. výročí Oddělení technickohospodářských
úprav Zemědělské akademie ve Wroclawi a 75. výročí
narození prof. dr. Romana Hlibowickiego, s. 8-10.
Sítek, Z.: Tendence v rozvoji fotogrammetrie
a netopografickém dálkovém průzkumu, s. 10-11.
Lipert, C.: Zpracování map a geodetická měření ve Finsku, s. 12-14.
Zak, M.: Několik připomínek k otázce objemu a funkci
geodetické části technickohospodářských
úprav pozemků, s. 15-17.
Zrobek, R.: Rozvoj informačního
systému o nemovitostech v Československu, s. 18-20.
Tanusz, W.: Vztah: z~klad - geodetická síť pro montáž·
-montáž, s. 22-23.

Zgolinski,

Przeglad geodezyjny,

Č.

3/87

K. - Lubecki, A. - Mialdun, J.: Využití le·
tecké fotogrammetrie
pro určení hranice znečištění
výrobci nafty, s. 3-5.
Alexandrowicz,
L.: Modernizace opěrné polohové sítě státu, s. 5-7.
Sledzinski, S.: Seminář sekce vyšší geodézie Společnosti
polských
geodetů na téma "Problémy modernizace
opěrných polohových geOdetických sítí", s.7-8.
Sikorski,

l!vo,
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5. celostátní konference o geodézii a kartografii v dopravě
(048)778.3,;

: 355

V dnech 8.-10. 9. 1987 se konala v pěkném prostředí
Domu kultury
(DK) Ružinov v Bratisiavě
již 5. celostátní konference o geodézii a kartografii v dopravě.
Konference
byla pod záštitou
ministra
dopravy ČSSR
Ing. V. B I a ž k a. Pořadateli
konference
byli: ČSVTS,
Čs. výbor geodetický
a kartografický
ČSVTS, federální
ministerstvo
dopravy (FMD), Slovenský výbor (SV) Geodeticko-kartografickej
spoločnosti
(GKS) ČSVTS, odborné skupiny 1701 inženýrské
geodézie SV GKS a Českého výboru společnosti
geodézie
a kartografie
a Dom
techniky ČSVTS Bratislava.
Celkový průběh
konfereace
navodil Dracovní atmosféru, která neformálně
probíhala
i mimo přednáškový
sál a splnil se tím cíl konference:
shromáždit
a posoudit zkušenosti
za období od 4. konference
a posoudit
možnosti dalšího rozvoje geodézie a kartografio
v dopravě k zabezpečení
úkolů 8. pětiletky,
s výhledem na
další období.
_ Na konferenci
bylo 335 účastníků
ze 70 organizací
CSSR, z toho 22 orga.nizací bylo z resortu dopravy. Byly
na ní zastoupeny
4 vysoké školy a 6 orgánú
státní
správy.
Účastníci
obdrželi
při prezentaci
dvojdílný
Sborník
referátů,
obsahující
40 referátů,
které byly v průběhu
konference
v kratším
vystoupení
autorů komentovány
a ilustrovány
názornými tabulkami, grafy a obrazy s využitím audiovizuálních
pomůcek.
Zahajovací projev přednesl
náměstek ministra dopravy ČSSR Ing. V. F u k a n. Další pozdravné
projevy vyslechli účastníci
od významných
představitelů
resortu
dopravy: Ing. J. Z v o n á l' a, náměstka náčelníka Východní dráhy, Ing. V. M a z I a, ředitele odboru 13 FMD a resortu geodézie a kartografie:
Ing. I. H o l' ň a n s k é h o,
CSc., náměstka předsedy SÚGK a Ing. M. K i I ber g r a,
ředitele technického
odboru ČÚGK.
K slavnostnímu
zahájení
konference
přispělo
odevzdání
morálních
ocenění
zasloužilým
geodetickým
pracovníkům,
udělených
ministrem
dopravy
ČSSR. Za
udělená vyznamenání
poděkoval za všechny hlavní geodet Střední dráhy (SD) Ing. M. B e dna ř í k.
Po oficiálním zahájení konference
byla otevřena předsedou výstavní
komise, Ing. Z. Sed I á ř e m, výstava
o uplatnění
geodézie a kartografie
v resortu dopravy.
Výstava byla instalovaná
v prostorách
Domu kultury
Ružinov a podílelo so na ní 10 organizací
s 30 panely,
dokumentující
pracovní
výsledky
geodetů
v dopravě
a práce z oboru inženýrské
geodézie z vysokých škol
a Geodézie, n. p. Výstavu doplňoval plastický model dálnično-železničního
mostu z Bratislavy
a moderní přístrojová a výpočetní
technika,
dokumentující
též současný stav technické
úrovně středisek
železniční
geodézie (SŽG1.
Program konference
byl rozdělený
do 4 tematických
okruhů. V 1. okruhu - Rozvoj geodézie a kartografie,
zahájený referátem
garanta konference
a hlavního geodeta FMD Ing. S. Kádnera, CS., s názvem: ROZVOJ GEODÉZIE A KARTOGRAFIE V DOPRAVĚ, se shromáždily
poznatky z analýz dosavadního
vývoje a náměty k dalšímu rozvoji pracovních
metod, technologií,
návazností
a organizačního
zabezpečování
očekávaných
úloh geodetů při přestavbě
hospodářského
mechanizmu.
Názvy
vystihují
dostatečnou
formou oblast řešenou
autorem
v referátu:
DOPRAVNY SYSTÉM V HLAVNOM MESTE SSR BRATISLAVE - Ing. A. Lovásová (Útvar dopravného
inžinierstva hl. mesta Bratislavy);
GEODETICKÉ PRÁCE PRI VÝSTAVBE NOVÝCH MOSTOV
CEZ DUNAJ V BRATISLAVE - Prof. Ing. O. Michalčák,
CSc.(Stavebná
fakulta - SvF - SVŠT Bratislava);
vtVOJ GEODETICKÝCH PRÍSTROJOV Z HUADISKA VYUŽITIA V DOPRAVE - Doc. Ing. S. Michalčák, CSc. (SvF
SVŠT Bratislava);

VÝPOČTOVÁ TECHNIKA V GEODETlCKEJ A KARTOGRAFICKEJ PRAXI - Ing. J. Vališ, CSc. (VÚGK Bratislava);
UPLATNĚNÍ GEODÉZlE A KARTOGRAFIE V CIVILNIM
LETECTVÍ - Ing. M. Mareš - Ing. M. Martinovský (ČSA
Praha);
UPLATNĚNÍ vÝVOJOVÝCH ÚKOLŮ A NOVÝCH PŘEDPISn OBORU GEODÉZIE A KARTOGRAFIE V TRAŤOVÉM
HOSPODÁŘSTVÍ - Ing. J. Skalický (FMD);
ÚKOLY ODPOVĚDNÝCH GEODETŮ INVESTORA VÝCHODNÍ DRÁHY - Ing. V. Vyhnánek (Správa Východnej dráhy
Bratislava) ;
GEODETICKÉ PRÁCE A JEJICH vÝVOJ V LOMECH RESORTU FMD - Ing. Z. Motyčka (Železniční průmyslová
sta vební výroba Uherský Ostrov).
2. okruh tvořily referáty z oblasti geodeticko-prujekěních prací pro investice a rekonstrukce dopravních staveb:
GEODETICKÉ PRÁCE PRI V'VSTAVBE TUNELOV Z PREFABRIKOVANÝCH KONŠTRUKCIÍ - Doc. ing. V. Staněk,
CSc. (SvF SVŠT Bratislava);
MERANIE POSUNOV VELKÝCH MOSTNÝCH OBJEKTOV
- Ing. D. Piš, CSc. (SvF SVŠT Bratislava);
GEODETlCKf: PODKLADY PRI REKONŠTRUKCII STARÝCH
MOSTOV - Ing. P. Vybíral (SvF SVŠT Bratislava);
UPLATNENIE FOTOGRAMETRICKÝCH METÚD PRI SLE·
DOVANÍ POSTUPU VÝSTAVBY A MERANÍ PRETVORENIA
VELKÝCH MOSTNÝCH KONŠTRUKCIl - Doc. Ing. J. Čerňanský, CSc. (SvF SVŠT Bratislava);
MERANIE ZVISLÝCH DEFORMÁCIÍ MOSTA PRE DIAGNOSTICKÉ ÚČELY - Doe. Ing. J. Štubňa, CSc., (Vysoká
škola dopravy a spojov - VŠDS - Žilina);
KOMPLEX GEODETICKÝCH PRÁC PRI REALIZÁCI! MOSTNÉHO OBJE!<TU CEZ VÁH PRI SEREDI Ing. Š. Lukáč
a i. (SvF SVST);
GEODETICKÉ PRÁCE GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA Ing. J. Vojtíšek (Státní ústav dopravního
projektování
Praha);
BODOVÉ POLIA PRE DOPRAVNÉ STAVBY - Ing. J. Žailr
(Doprovoprojekt
Bratislava);
GEODETICKÉ PRÁCE PŘI VÝSTAVBĚ DÁLNIC V ČSR
- Ing. M. Pabián a j. (Ředitelství
dálnic Praha);
GEODETICKÁ KONTROLA GEOMETRICKÝCH PARAMETRŮ LANOVÝCH DRAH - Ing. ]. Váša (Geodézie, n. p.,
Pardubice) ;
ANALYTICKÉ PROJEKTOVANIE REKONŠTRUKCIE KOLA]E
- Doc. ing. L. Bitterer, CSc. (VŠDS ŽiHna);
NOVÉ PRVKY A METÓDY PRI GEODETICKO-PROJEKČNÝCH PRÁCACH ŽELEZNIČNÉHO ZVRŠKU Ing. E.
Olejník (SŽG Bratislava];
GEODETICKÉ A PROJEKČNí PRÁCE PŘI KOMPLEXNÍCH
REKONSTRUKCÍCH ZHLAVÍ ŽELEZNIČNÍCH STANIC Ing. J. Horký (SŽG Praha];
PŘIBLIŽNÝ ZPůSOB ŘEŠENÍ OBLOUKOVÝCH SOUŘADNIC - Ing. P. Hánek, CSc. (SvF ČVUT Praha];
VLIV REFRAKCE NA PŘESNOST MĚŘENÍ V BODOVÉM
POLI - Doc. Ing. M. Pelikán, CSc., (SvF ČVUT Praha);
POUŽiTÍ POZEMNÍ FOTOGRAMMETRIE VE VODNÍ DOPRAVĚ - Ing. R. ]urášková
(SvF ČVUT Praha).
V tematickém
okruhu
automatizace geodetických
a kartografických prací byly uvedeny referáty:
BUDOVÁNÍ ŽELEZNiČNÍCH BODOV'ÝCH POLÍ PŘI POUŽITÍ ELEKTRONICK'ÝCH DÁLKOMĚRO A POČíTAČE Ing. M. Ingeduld, CSc. (SvF ČVUT Praha 1;
VYUŽITlE INTEGROVANÉHO SYSTÉMU WILD NA BUDOVANlE GEODETICK'ÝCH SlETí V PODMIENKÁCH ŽEL.
TRATí - Doc. Ing. J. Mičuda, CSc., a j. (SvF SVŠT Bratislava) ;
UNIVERSÁLNÍ ELEKTRONICKÉ TEODOLITY PRO GEODETICKÉ PRÁCE A JEJICH AUTOMATIZACI - Doc. Ing. F.
Krpata, CSc. r SvF ČVUT Praha);
NOVÁ PŘÍSTROjOVÁ TECHNIKA A MOŽNOST JEJÍHO
VYUŽiTÍ PŘI AUTOMATIZACI GEODET. A KARTOGRAF.
PRACÍ - Ing. V. Šanda (VÚGK Zdiby);
vÝVOJOVÉ TENDENCE PŘÍSTROJOVÉ TECHNIKY PRO
MAPOVÁNÍ VE VELKÝCH MĚŘíTKÁCH
FOTOGRAMMETRICKÝMI METODAMI - Doc. Ing. J. Šmidrkal, CSc.
(SvF ČVUT Praha];
AUTOMATICKÉ ZPRACOVÁNÍ JŽM - Ing. P. Lukaševič
(SŽG Olomouc];
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FOTOFRAMMETRICKÉ METODY V DOPRAVĚ - Ing. J.
Pospíšil, - Ing. A. Trubák (SŽG Olomouc);
POZNATKY Z TESTOVANIA ELEKTRONICKÝCH DlAtKOMEROV NA ZAKLADNICI - Doc. Ing. J. Abelovič, CSc.
(SvF SV5T Bratislava);
MOŽNOSTI VYUŽITÍ LASEROVÉ TECHNIKY V DOPRAVĚ
- Ing. M. Kašpar, CSc. - Ing. J. Pospíšil, CSc. (SvF
ČVUT Praha);
DlAtKOVÝ PRIESKUM ZEME V DOPRAVE Ing. M.
Barca (VÚGK Bratislava].
Poslední tematický okruh - geodetická
dokumentace a kartografie
naplnily tyto referáty:
VÝVOJ KARTOGRAFICKEJ POLYGRAFIE A JEJ STAV
V ČSSR - Doc. Ing. M. Hájek, CSc. (SvF SVŠT Bratislava);

DOKUMENTAcIA GEODETICKÝCH A KARTOGRAFICKÝCH
PRAc A JEJ KONCEPCIA V REZORTE SÚGK - Ing. M.
Moravec (SÚGK Bratislava);
VEDENIE POZEMKOV V SPRAVE ORGANIZAcIÍ FMD
V EVIDENCII NEHNUTEtNOSTÍ - Ing. M. Bada (SÚGK
Bratislava];
ZALOŽENÍ A POSTUP ÚDRŽBY ŽELEZNICNÍ EVIDENCE
NEMOVITOSTÍ U STŘEDNÍ DRAHY - Ing. M. Bednařík
[SD Olomouc);
PODNIKOVA EVIDENCE NEMOVITOSTÍ V CIVILNÍ LETECKÉ DOPRAVĚ - Ing. M. Martinovský (ČSA Praha];
POZNATKY Z UPLATŇOvANÍ PŘEDPISU M 20/5 K DOKUMENTACI PODZEMNÍCH VEDENÍ A ZAŘÍZENÍ - Ing.
J. Habán (SŽK Olomouc];
SPOLUPRACE SPRAvců TECHNICKÉHO VYBAVENÍ PŘI
TVORBĚ MĚSTSKÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU V HL.
MĚSTĚ PRAZE - Ing. P. Uher, Racionalizační
a informační středisko Praha).
Účastníci konference
měli na první den večer připravený kulturní program ve velkém sále OK Ružinov

Seminár "Súčasný stav a perspektívy
rozvoj a geodézie a využívanie výsledkov
vedy a výskumu v geodetickej praxi"
061.4:

[528.001.5,,312

+

313"

Východoslovenský
KV ČSVTS pre geodéziu a kartografiu
usporiadal dňa 3. 9. 1987 v Bardejovských
kúpeIoch seminár na téma "Súčasný stav a perspektivy
rozvoja
geodézie a využívanie výsledkov vedy a výskumu v geodeHckej praxi". CieIom seminára bolo ob oznámit účastníkov so súčasným vývojom geodézie vo svete a u nás
a ukázať na možnosti využívania najnovších výsledkov
vedy a výskumu v našej praxi. Pritom - ako v predhovore vydaného Zborníka píše odborný garant seminára
doc. Ing. P. M a I' Č á k, CSc. - sa usporiadatelia
zamerali len na tie vybrané oblasti, ktoré v poslednom čase
zaznamenali najvýraznejší
pokrok vo vednej i praktickej
sfére a ktorých uplatnenie
v našom národnom hospodárstve je z hfadiska urýchlenia
vedecko-tecJmického
pokroku perspektívne
a na jvýznamnejšie.
!šlo o tieto
4 bloky prednášok:
a) Evidencia nelmutefnosti
[EN) a mapovanie, b) Kozmická geodézia, c) Geodynamika, d) Geodetické siete.
V 1. bloku odzneli 3 prednášky:
- Perspektívy EN a mapovania z aspektu potrieb národného hospodárstva
a využívania novej meracej a výpočtovej techniky. (Ing. J. K a dli c, CSc., VÚGK Bratislava). Autor po základných úvahách o vývoji súčasnej vedy a techniky, špeciálne s ohladom na automatizáciu v EN a mapovaní, opísal a analyzoval stav tejto
činnosti v našej geodetickej službe. Oboznámil účastníkov s perspektivami
ďalšieho rozvoja v súlade s vypracovanou
koncepciou
automatizácie
a vo vazbe na
Automatizovaný
informačný
systém geodézie a kartografie.
- K systémovej analýze EN (Ing. J. H u I' n í k, SÚGKj.

a následující den odpoledne exkurzi na budovaný most
Mládeže v Bratislavě a na Stredisko radarovej a družicovej meteorológie.
Obsah rererátil a dop!Jlujících přednášek
ukázal na
široký záběr práce geodetů téměř ve všech organizacích
resortu dopravy. V návaznosti na tradičně dobrou organizační strukturu jednotlivých složek v dopravě, ukázala konference
geodetům i koncepční možnosti rozvoje
geodézie a kartografie v období přestavby hospodářského mechdnizmu v ČSSR a v postupné realizaci zásad
obsazených v návrhu zákona o socialistickém
podniku.
Řádově 600 pracovníků ve 22 organizacích
resortu FMD
v současné době zabezpečuje
stále náročnější
geodetické práce sloužící potřebám dopravy. Počtu však neodpovídá technické vybavení menších pracovišf. Jejich
význam, např. v investiční výstavbě organizací je daný
požadovanou
zvýšenou kvalitou staveb, zejména liniových. Proto také v závěrech z konference byla oblasti
inženýrské geodézie a investiční výstavbě věnována mimořádná pozornost.
Ze všech tematických oblastí byly konferencí schváleny závěry a doporučení, které budou projednávány s příslušnými orgány FMD a ČSVTS s návrhy na jejich realizaci. Průběh konference, zahajovací a pozdravné projevy a zhodnocení, nepublikované
přednášky
a diskuse,
budou náplní další části Sborníku 5. konference, která
bude rozeslaná všem účastníkům.
Konferenci v záfVěru zhodnotili jako úspěšnou za FMD
Ing. M. H I' U b ý, ředitel odboru 27 FMD a za ČSVTS
prof. Ing. O. M i c h a I č á k, CSc., místopředseda SV GKS
CSVTS. Podnětná
konference
má podle přijatých
závěrů pokračovat
v tradici za 5 roků v oblasti Jihozápadní dráhy.
Inq. Vlastimil
Vyhnánek,
Správa východne; dráhy, Bratislava

Predmetom
prednášky
boli problémy
koncepcie
EN
v tvorbe technickollOspodárskej
mapy a základnej mapy
veIkej mierky (ZMVM),
poznámky k systém~vému ~rístupu v riešení problematiky
EN, teorehcke
pnnclpy
viacúčelovej EN, otázky správcovstva informačného
systému o nelmuternostiach
a ďalšie problémy.
- O moznostiach využitia číselných a grafických podkladov na tvorbu Základnej mapy ČSSR veIkej mierky
(Ing. A. M a I' g i c in, Geodézia, n. p., Prešov). Obsahom
prednášky boli spdsoby tvorby ZMVM, jej presnosť, SPDsoby a postupy prepracovania
dokumentovaných
operátov [kartometrická
digital izácia, grafická transformácia].

Program 2. bloku obsahoval tieto prednášky:
- Současný rozvoj a perspektivy
kosmické geodézie
a její prínos pro geodetickou praxi (Ing. J. K o s tel e ck ý, CSc., VÚGTK Zdiby). Po objasnení ciefov kozmickej
geodézie autor vysvetlil základné princípy dynamických
a geometrických
družicových met6d, pozorovacie met6dy kozmckej geodézie, charakterizoval
družice a družicové systémy
použitefné
v geodézii
(geodynamické
a geostacionárne
družice, systémy TRANSIT a GPS
NAVSTAR). Hovoril o výsledkoch a dosiahnutej
presnosti družicových met6d vo svete a u nás, o čs. prácach
v oblasti kozmickej geodézie a poukázal na využitie
kozmickej geodézie v praktickej činnosti.
- Gravitační pole v blízkém okolí Země, metody studia a ~atematická
teorie (RNDr. Ing. Petr H o I o t a,
DrSc., VUGTK Zdiby). Cief a obsah prednášky vychádza
ZD skutočnosti,
že takmer všetky geodetické
merania
sú viazané na gravitačné pole Zeme. Autor uviedol základné formuly odvodené z Newtonovho gravitačného
zákona, ktoré majú význam pre pohyb družice na dráhe
okolo. Zeme. Na príklade ilustroval niektoré vlastnosti
gravltačného
pofa Zeme a problémy jeho sondovania
a rekonštrukcie
v súvislosti s nehomogenitami
hustoty
zemského vnútra. V ďalšom uviedol hist6riu a matematIcký popis gravitačného poYa Zeme. Zaoberal sa pro-
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hlémami rekonštrukcie
gravitacného
pola a jeho výZnUlIlOfl1pre geodetický a geofyzikálny výskum.
- Využitie GPS v geodézii (Ing. M. Mo j ze š, CSc.,
SvF SV8T Bratislava). Po základnom opise GPS [Globálne ho pozičného systému) prednášatel
oboznámil účastníkov s charakteristikou
signál ov vysielaných z družíc
GPS, s ich využitím na meranie pseudovzdialenosti,
fázy,
Dopplerovho efektu a fázového rozdlelu. Opísal prijímač GPS a poukázal na vysokú presnosť systému a na
jeho prednosti a výhody pre geodetickú prax.
Prednášky 3. bloku:
- Metody určování recentních trojrozměrných
pohybů v oblastech vysokých hor a horizontálních
pohybů
na velké vzdálenosti
[prof. dr. Ing. L. H I' a d i I e k,
DrSc., Katedra matematiky
a informatiky
UK Praha).
Prednášater
uviedol tento blok referátov
informácioll
o problémoch geodynamiky
a jej náplni. Podrobnejšie
rozobral teóriu globálnej doskovej tektoniky a poukázal
na rozhodujúci význam určovania pohybov zemskej kory
na verké vzdialenosti
pre jej štúdium. Charakterizoval
geodetické družicové metódy využívané na tieto účely
[laserové rneranie dížok, interferometria
s vermi dlhýml základnicami
-- VLBI a GPS). Možnosti určovania
tektonických
pohybov terestrickými
metódami v lokálnych a regionálnych oblastiach ilustroval na výsledkoch
vlastných dlhodobých prác vo Vysokých Tatrách.
_ Štúdium súčasnej dynamiky zemského povrchu podia výsledkov
opakovaných
nivelačných
a tiažových
meraní (RNDr. Ing. L. K u b á č k o v á, DrSc., Geofyzikálny ústav SAV Bratislava a doc. Ing. P. M a I' Č á k,
CSc., Geodézia, n. p., Prešov). Referát bol zameraný na
recentné pohyby a deformácie zemskej k6ry a jej po:
vrchu, vyvolané endogénnymi
silami. Pod recentnyml
sa rozumejú tie pohyby, ktoré sa odohrávajú za posled:
ných 3.10-8 až 102 rokov. Autori zdoraznili potrebu pn
ich výskume okrem nivelačných
meraní vykonávať aj
tiažové merania. Vyzdvihli význam novej metódy (Marčák)
nazvanej dvojčatová nivelácia. Venovali sa odhadu' recentných
tektonických
pohybov podla výsledkov simultánnych
nivelačných a tiažových meraní v 10kálnych sieťach. Konštatovali, že určujúcim fenom.éno~l
nivelácie je tiažové pole Zemc. Preto sa zaoberalt ve.lkosťou výkyvu zvislice a zd6raznili potrebu zav~dellla
slapovej korekcie. Venovali sa otázke, ako na zakladp;
výsledkov opakovaných nivelačných a tiažových ,meralll
určiť recentný zvislý pohyb daného ,bodu zemS_ke??_povrchu. Uviedli príslušný matematicky postup (KuDacko-

trigonometrické
výšky a astronometricko-geometrickú
niveláciu.
- Matematika a rozvoj geodézie ako vedy a geodetickej praxe (RNDr. Ing. L. K u b á č e k, DrSc., člen korešpodent
SAV, Matematický ústav SAV Bratislava).
Prednášater vyšiel zo základnej myšlienky, že geodézia
je fyzikálno-matematická
veda, ale vzhladom
na cier
prednášky si v ďalšom všímal len matematické hfadiská
tejto vednej disciplíny a vzájomných
vzťahov oboch
vied. Rozlišuje tri základně triedy metód na riešenie
matematických
úloh geodézie. Prvé dve triedy (matematická analýza s algebrou a diferenciálna
geometria) sa
uplatňujú v deterministickej
oblasti riešenia úloh geodézie, tretia trieda obsahuje probabilistické
modely javov a možno ju nazvať stochastickou
geodéziou. Poukázal na vefký počet matematických
disciplín aplikovaných v geodézii a na bohatosť vazieb medzi nimi. Dalej podrobne
charakterizoval
a analyzoval interakciu
matematiky a geodézie ako vedy a rozvoj geodetickej
praxe a matematiky.
- Nové možnosti určeni a polohy bodov v geodetických sieťach (doc. Ing. J. Mel i c her, CSc., SvF SVŠT
Bratislava).
Obsahom prednášky je problém vytvorenia
konvencionálneho
terestrického
systému a moderných
metód, pomocou ktorých
ho možno realizovať.
Ide
o tieto metódy: Laserová lokácia umelých družíc Zeme a Mesiaca, rádiointerferometria
s velmi dlhou základnicou. Prednášater podobne ako niektorí jeho predchodcovia spomenul možnosti určenia polohy pomocou
Dopplerovho efektu [systém TRANSIT a GPSJ a uviedol
konkrétnejšie
možnosti jeho uplatnenia
v bežnej geodetickej praxi. V závere vyslovil predpoklad, že tradič,
né geodetické siete sa stanú vecou minulosti.
Seminár splnil vytýčené ciele. Vyše 100 pracovník ov
praxe Východoslovenského
kraj a, ale aj z iných častí
SSR, mala zriedkavú možnosť stretnúť sa vo vačšine referá tov s najpoprednejšími
čs. vedcami geodetmi,
špecialistami
v aktuálnych oblasti ach rozvoja geodézie.
Naskytla sa im príležitosť prístupnou formou sa oboznámiť s najnovšími
výsledkami
výskumu,
pochopit
užitočnosť a nutnosť aj takej náročnej práce vedcov,
ktorá z r6znych dovodov nenachádza
v praxi vždy
patričnú odozvu a porozumenie. Preto usporiadanie
seminára treba jednoznačne pokladať za príkladný a záslužný čin.
Ing.

Tán Kukul!a, DrSc.,
VGGK v Bratislave

vá).

-- Urcovanie
lokálnych
horizontálnych
recentných
tektonických
pohybov geodetickými
metódami (Ing. Š.
P r i a m, CSc., VÚGK Bratislava).
Prednášatel
stručne
charakterizoval
projektovanie,
lokalizáciu bodov, stabilizáciu a meranie (dížky, uhly) geodetických
polohových sietí. Osobitne sa venoval spracovaniu
výsledkov
so zretelom na určenie horizontálnych
pohybov a ich
interpretáciu
Uviedol
numerické
hodnoty
pohybov
v roznych štátoch sveta a v závere okrem iného zaujal
stanovisko k významu týchto prác pre vedecké, technické a národohospodárske
účely.
V poslednom bl"ku odzneli tieto prednášky:
Budúcnosť geodetických
sietí a geodetická
prax
(Ing. J. K u k u č a, DrSc., VÚGK Bratislava). Autor jednoznačne pokladá existenciu geodetických sietí všetkých
druhov za trvalú, pruvdaže s možnosťami a nutnosťou
zmien v ich kvalite, hustote bodov a metódach budovania. Oboznámi! účastníkov s pokrokmi v budovaní geodetických si(~ti terestrickými
metódami, vypracovanými
vo VÚGK v Bratislave v spolupráci s SAV. Dalej poukázal na dve d61ežité skutočnosti:
1. metódy budovania
geodetických sietí v našej praxi čiastočne zaostávajú za
úrovllOu dosiahnutých
teoretických
výskumov v ČSSR,
2. naša geodetická prax nedrží tempo so svetovými
trendmi, nedarí sa jej uplatňovať
družicové metódy.
V závere stručne ch3rakterizoval
pričiny tohto stavu.
- Výšky, nivelace, hladinové a vztažné plochy (Ing.
M. Pic k, DrSc., Geofyzikální ústav ČSAV Praha). Po
stručných úvodných, známych informáciách
o určovaní
nadmorských výšok autor za najvhodneíší spoločný systém výšok odporúčal
poklad ať elipsoidické
výšky.
V ďalšom podrohne rozviedol a matematicky
podložil
problém elipsoidických
výšok, astronomickú
niveláciu,

WELZER, W.: Luftbilder im Militiirwesen. (Letecké
snímky ve vojenství).
Militarverlag
der DDR, B8rlin
1985. 232 str. + 16 str. bar. příloh.
(048) 778.35:355

Publikací uvádějících množství leteckých snímků a zabývajících se jejich interpretací
je v literatuře socialistických zemí nepatrně. Tím cennější je pro nás knížka,
kterou vydalo Vojenské nakladatelství
v sousední Německé demokratické
republice. V titulu publikace
se
sice uvádí, že jde o užití snímků ve vojenství, ale podíl
vysloveně vojenské tematiky tvoří jen asi čtvrtinu textu. Proto knihu musíme chápat především jako obecnou
příručku o fotointerpretaci
a jako takovou ji přivítat.
Kniha je rozdělena do tří velkých kapitol a v příloze
obsahuje seznam použitých značení a vzorců, mapek
a hlavně barevných leteckých snímků. V předřazeném
krátkém úvodu autor posuzuje úlohu leteckých snímků
v dějinách vojenství, hlavně v obou světových válkách.
První kapitola se nazývá Základy leteckého snímkování
a pojednává
hlavně o způsobech
získání leteckých
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snímků, druzích leteckých
komor, dále o druzích a
vlastnostech leteckých snímků, jejich vztahu k mapám,
měřltkách a jiných charakteristikách.
Dosti místa je
věnováno
spektrálním
vlastnostem
snímků. Kapitola
končí statí
o nekonvenčních
metodách
použití
skanerů pro získání obrazll, využití metod televizních.
Druhá kapitola má název Základy interpretace
leteckých snímku. Uvádí se zde problematika přímých a nepi'ímých interpretačních
znaků, zejména otázky tónového a barevného podání objektů, tvaru a velikosti objektů dtd. Pojednává se zde dále o geometrickém zpracování leteckých snímkfl, o stereoskopickém
pozorování a měření a postupu interpretačních
prací. Je zde
řada konkrétních ukázek práce se snímky a v závěru
rovněž několik příkladu
užití snímků pro vojenské
účely.
Interpretace
topografických
prvkťt krajiny a vojenských objektll je námětem kapitoly třetí. Nejprve se
probírají topografické
elementy území: vzhled krajiny
podle typických znaku a jednotlivých přírodních i umělých objektů v území. Dílčí statě jsou postupně věnovány ukázkám snímků a jejich interpretacím
z různých
drl1híí území; jde o městskou a průmyslovou zástavbu,
o plochy zemědělské a lesní, různé druhy dopravních
staveb a prostředků, vodní plochy a toky a hydrotechnické stavby. Dále se pojednává o interpretaci
reliéfu
zemského povrchu, o půdách a vegetačním krytu. Druhá
část kapitoly je věnována interpretacím
pro vojenské
účely.
Jde o poznávání
různé
vojenské
techniky,
staveb a tak dále. Připomeňme však, že i v této části

Všesvazová vědecká konference
"Kartografie v epoše vědeckotechnické
revoluce"

V závěru minulého roku se z iniciativy Geografického
ústavu Akademie věd SSSR uskutečnila Všesvazová vědecká konference sovětských kartografů na téma "Kartografie v epoše vědeckotechnické
revoluce: teorie, metody, praxe." O významu a rozsahu této akce svědčí skutečnost, že se na ní aktivně podílelo téměř tři sta šedesát autorů svými dvěma sty šesti odbornými pracemi.
V úvodní části jejího programu zaujal zřejmě hlavní
místo společný příspěvek V. M. Kotljakova a A. A. Ljutého, zabývající se aktuálními směry a úkoly vědeckých
výzkumů v kartografii. Byly v něm konstatovány projevy
vědeckotechnické
revoluce v kartografii, poukázáno na
potřebu zásadní revize mnoha přežitých názorových stereotypů uplatňovaných v této disciplíně až do současné
doby a vytyčena téměř dvacítka konkrétních problémů,
na jejichž řešení současná kartografie čeká. V jejich výčtu našly své místo otázky stanovení předmětu poznání
kartografie a výstavby její moderní obecné teorie, problematika objasnění podstaty a vlastností mapy jako
znakového, komunikačně-informačního
a modelového fenoménu, zdůrazněna tu byla potřeba vysvětlení mechanismu narůstání informace v procesu tvorby a využití
mapy, naléhavost nalezení nových typů map adekvátních
podmínkám jejich efektivní tvorby a využívání v počítačovém prostředí a další relevantní vědecké úkoly.

publikace mu ze též odborník v nevojenských disciplínách získat mnoho užitečných poznatků, neboť řada metodických postupů má obecnou platnost.
V ·závěru publikace je uveden nejprve přehled používaných značek, symbolů a vzorců z oboru fotogrammetrie i fotointerpretace
a rovněž i značek užívaných
ve vojenství. Zvláštní pozornost je třeba věnovat šestnáctistránkové
barevné příloze na konci knihy; jde
o barevné letecké snímky různých typů krajiny, snímky
svislé a na dvou stranách i šikmé. Snímky jsou jak
v barvách přirozených, tak nepřirozených
(tzv. falešných]. Na některých stranách jsou uvedenv společně
snímky téhož území v různém spektrálním oboru (snímky b'lrevné, spektrozonální, panchromatické
a infračervené); přiřazena
je i ukázka barevné syntézy spolu
s částí přístroje na němž byla syntéza provedena (jde
o multispektrální projektor MSP-4).
Welzerova publikace přináší velké množství cenného,
hlavně obrazového materiálu, který je vcelku také pěkně prezentován.
Grafická úroveii publikace
(zejména
barevný tisk) je na velmi dobré úrovni. Po stránce koncepční by bylo možno knížce leccos vytknout, zejména
to, že neodráží nejnovější metodiku zpracování CI interpretace snímků (např. z okruhu denzitometrie a digitálního zpracování). Ale i přes své tradiční pojetí látky
je knížka obohacením nám přístupné literatury.
Publikace je dostupna v Univerzitní knihovně v Bratislavě.
RNDr. Zdeněk Murdych, CSc.,
přírodovědecká
fakulta UK, Praha

Následná vlastní programová náplň konference byla
uspořádána do pěti problémových okruhů. První okruh
byl zaměřen na teorii a metodologií
kartografie
v současné etapě vědeckotechnické
revoluce.
Uplatnily se
v něm přednášky týkající se upřesnění předmětu kartografické vědy, přestavby teorie disciplíny a také řešení
otázky vztahu obsahu a formy v podmínkách současné matematizace a komputerizace kartografie. Další příspěvky se zabývaly systémově informačním přístupem
k teorii kartografické generalizace, rozvojem teorie kartografických zobrazení a několika delšími tématy. Nezasvěceného pozorovatele tu mohl překvapit celkově malý počet prezentovaných příspěvků k rozvoji teorie a metodologie kartografie, představující jen asi 4 % z celkového objemu na konfe~enci publikovaných prací.
Jisté vysvětlení tohoto jevu však poskytla zde rovněž
prezentovaná velice nesmlouvavá sonda G. V. Andruščenka a A. A. Ljutého do stavu současné teoretické kartografie. Na základě zevrubného studia témat disertačních prací zadaných v letech 1970-87 ve specializaci
kartografie
konstatovali
stagnaci teoretického
bádání,
projevující se tím, že "ve vědeckých pracích vcelku převládají teoretická zobecnění bezpro3tředních praktických
zkušeností, tyto práce byly a zůstávají na chvostu praxe, povětšinou jsou orientovány na ,cizelováni', ,zdůvodňování' a modifikace již existujících koncepcí, metodického instrumentária apod. a nikoliv na hledání nových idejí".
Se. svým 15procentním podílem na celkové programové
náplni sledované akce se výrazněji uplatnil její druhý
problémový okruh, věnovaný cestám rozvoje kartografického

zprostředkováni

reality

a zvýšeni

kvality

map.

Zvláštní pozornost v něm byla věnována metodám zvyšování ohsahové úrovně map, ohnově map založenp. na vý.
sledcích analýzy procesu stárnutí jeji ch obsahu, otázkám zdokonalení systémů mapových značek a kartogra·
fických stupnic.
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Dalši práce se pak zabývaly potenciálem kosmických
snimků, plastického znázornění zemského relléfu a některých jiných prostředkťl. ke zvýšeni názornosti mapového obrazu a otázkami přesnosti kartografického
zprostředkování kvantitativnich
charakteristik
územnich objektťl.. Patrně nejvýznamnějšim se tu stal novátorský příspěvek A. K. Suvorova o topologických
a obsahových
principech rozvoje kartografických
modelťl. a na něj volně navazujie( práce V. A. Bokova o vazbách různých forem odrazu prostorových vztahťl. geografických jevťl..
Ještě větši zájem autorťl. participujicich na konferenci
upoutal její třetí problémový okruh, zabývající se principy a metodami
kartograftck~ho
modelování
geosyst~mů s využitfm
automatizovaných
komplexů, databank a
aerokosmick~
informace
a s ním velmi těsně propojený

(a proto snad i poněkud formálně
tý okruh, orientovaný na cesty
geoinformatiky

a dálkov~ho

od něj oddělený)

čtvr·

interakce
kartografie,
průzkumu.
Těmto temati-

kám patřila plná třetina prezentovaných
přispěvkťl., které dosvědčily, že sovětská kartografie aktivně participuje na současném celosvětovém boomu geografických informačních systémťl. a jejich aplikacf.
V jednotlivých přispěvcfch uvedeného okruhu byla pojednána systemizace celé této rozvojové oblasti a identifikováno v ni misto kartografických
databanko Pozornost byla věnována výstavbě technické báze těchto databank, jejich databázovému a aplikačnímu programovému zázemí a možnostem jejich uplatněni při racionalizaci
tvorby map i v dalších formách modelování nejrťl.znějších složek a komplexťl. územní reality. Prezentované přispěvky se staly dokladem toho, že automatizační snahy
přešly v sovětské kartografli
od všeobecných úvah do
značně konkrétnich poloh, opírajících se často o velmi
solidní specializovanou
výpočetní techniku a rychle se
rozvíjejfcí účelový software. Takto založené aktivity pak
vyplňují široké aplikační spektrum zahrnující topografii, pedologii, geobotaniku, lesní hospodářství, zemědělstvi a další oblastI.
Značný podíl na obsahové náplni posledně jmenovaných okruhťl. zaujaly práce osvětlujfcí významnou Inovační úlohu aerokosmické Informace pro zdokonalení obsahové kvallty a rozšíření sortimentu kartografických
děl. Bvlo pojednáno Její ne7astuPitelné místo ve tvorbě
map stavťl. a dynamiky územni reality, při mapování vzdálených planet i v procesu zdokonalování tradičních pedologických, geomorfologlckých
a dalších map. Publikované přispěvky tak dokumentovaly skutečnost, že Interakce s dálkovým prťl.zkumem je pro současnou sovětskou kartografii velmi živou realitou, jejíž možnosti se
soustavně roz.šiřujf.
Poslední problémový okrUh zařazený do programu konference pak ve svém záhlaVÍ nesl název cesty zvyšová-

Při celkovém hodnoceni stavu dlsclpUny li obsahu sledované Všesvazové vědecké konference jeji organizátoři
v duchu politiky otevřené informovanosti kriticky upozornili na přetrvávajici slabiny dosavadniho vývoje kar·
tografie, které spatřují v "poměrně pomalém osvojováoní
pokrokových koncepci, metod a technologii, ve stále
ještě značné izolovanosti výzkumu, nedostatečné mobillzaci vědeckých sil na řešení prioritních úkolťl. I v pomalém zavádění Výsledků vědy do praxe".
Přes tyto výhrady je však třeba na základě proběhnuvši konference především znovu podtrhnout ohromujici rozsah vědeckovýzkumných,
vývojových a realizačnich praci rozvtjenfch v současné době sovětskými kartografy. Poučné je přitom rozdělení sil, které tyto rozvojové tendence naplňuji a jež na konferenci patřily ze
dvou pětin akademickým pracovištím a ze dvou pětin
vysokým školám; na resortní výzkumné ~ provozni organizace tu pak zbylo jen pětinové zastoúpenL
Obsa!HJlVánáJPJň konference dokumentovala všestranné
odhodláni jejich aktivníchúčastnikťl.
modernizovat kartografii na úroveň požadavkťl. současného bouřlivého rozvoje a přestavby socialistické společnosti a v řadě směrťl. v ní již byly odraženy významné výsledky naplňováni tohoto úsilí konkrétnimi činy. Program konference
byl dokumentován ve vice jak třistastránkovém
sborníku podrobných tezí všech pl'ispěvlkťl., který se organizátorům podařilo vydat v pěkném knih tiskovém .provedeni
již k datu zahájeni uvedené akce.
Nedávná vědecká konference sovětských kartografťl. se
konala v těsném časovém sledu za naší 8. kartografickou konferencí a tato skutečnost bezpochyby svádi ke
srovnáni. I když jsOU tyto vědeckotechnické
akce co do
svých rozsahťl. nesrovnatelné,
přesto ukázaly, že kartografové obou našich zemi zřejmě řeši mnohé shodné problémy a překonávají obdobné překážky rozvoje své discipUny. ZárQveňvšak
mťl.žeme v aktivitách našich sovětských přátel vystopovat řadu námětťl. inspirujících
k tomu, abychom teorii i praxi naši kartografie rozvíjeli
ještě cnevědoměji, promyšleněji, iniciativněji a ofenzivněji.
Ostav teorie

Ing. lan Neumann, CSc.,
informace a automattzace
CSAV, Praha

ní úl!innosti
kartoqrafick~ho
zabezpel!ení v~dy a praxe
a tvorba velkých
kartograftck!Jch
d~l a patřila mu té-

měř polovina z celkové obsahové náplně této vědeckotechnické akce. Z jeho obsahu je patrná usilovná snaha
sovětských kartografů. nacházet stále nové možnosti llčinné implementace map do společenského života, i když ne
do všech jeho složek zcela vyváženě.
Nejvíce přispěvkťl. se týkalo rozvoje tvorby map přírod nich zdrojťl. a přírodních podmínek, zaměřených na
geologi!. hydrologii, geomorfologii. botaniku, meteorologii a další tematické celky. Téměř stejná pozornost byla
v pracích publikovaných na konferenci věnována tvorbě map, koncivova'ných ja'ko poďk],adv ,pro soc1álněekCJinomickou řiclící praxi. Své místo mezi nimi našly i příspěvky reagující na velmi současné 'podně'ty: šlo např.
o návrh aHasu p'''dniiku jako nás'tro'!e realizace zákona
o státním podniku, návrh mapy agronoma a dalši zajímavé náměty.
Překvapivě málo příspěvků. prezentovaných
v rámci
tohoto okruhu. bylo orientováno na ekolOldcky laděné
manv. i když se tvorba a ochrana životního prostředí
stává I v sovětské společenské praxi rovnocenným partnerem hospodářských
aktivit. Obdobně se jen okrajové pozornosti autorů těšila tvorba map pro vzdělávací účely a turistiku. Několik orae( se pak zabývalo přínravou vybraných novÝch velkých děl sovětské kartografie, jakým je stane Atlas přírodniho prostředí a přirodních zdrojťl. světa. Historický atlas Ukrajinské SSR a další významná dUa.

Mapy

pro

hospodářskou

výstavbu

MAPA KRAJO ČSSR SEVEROMORAVSKÝ KRAJ
v měřítku 1: 200 ODD,vydal ČÚGK, 9. aktualizované vydání v r. 1987, náklad 15000 vytisků, rozměr 84 X 87 cm.
po složení 21 X 29 cm. cena 12 Kčs, distribuce: odbytová střediska map pro hospodářskou výstavbu n. p. Geodézie v Opavě a v Praze.
Obsah: vodstvo, silnice, železnice, lesy, administrativni
hranice, plánky, signatury a názvy sídel, názvy geomorfologických celků a nejvyšších vrcholů a značky vybraných stavebních památek. Rozsah: celý Severomoravský
kraj. přilehlé území sousedních krajů včetně sousedního
Polska.
Tituly
pro
veřejnost
(distribuci zajišťuje Knižní velkoobchod,
n. p., Praha
především prostřednictvím
n. p. Kniha J.
Mapy
pro
turistiku
BRNĚNSKÁ PÍl.EHRADA- mapa ze souboru turistických
map v měřítku 1: 25000, 3. vydání v r. 1987, náklad
25 000 výtisků, rozměr 52,5 X 22 cm, po složení 10,5 X 22
centimetrů, 3 Kčs.
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Rozsah: Brněnská
přehrada
od Veverské Bitýšky až
k Brno II-Bystrci. Obsah: standardní, doplněn o znázornění tramvajové tratě Brno--Bystrc,
hrad Vevei'í je
zvýrazněn. Textová strana: 17 hesel o turistických
zajímavostech, všeobecné informace o koupání, rybolovu,
stanování, dopravě a službách v dané oblasti.
KOKOŘÍNSKO-LIB:ECHOVSKO - mapa ze souboru turistických map v měřítku 1: 50000, 3. vydání v r. 1987,
náklad 25000 výtisků, rozměr 52,5 X 22 cm, po složení
10,5 X 22 cm, cena 2,50 Kčs.
Rozsah: střední část chráněné krajinné oblasti Kokořínsko se sídly Liběchov, Vysoká, Kokořín, Mšeno, Dobi'eň
a Nosálov. Obsah: hlavní mapa v měřítku 1: 50000, výřez Kokořínského
dolu a vysvětlivky. Textová strana:
87 stručných charakteristik
turistických
zajímavostí.
OKOLÍ PRAHY - mapa ze souboru turistických
map
v měřítku 1: 100000, 4. vydání v r. 1987, náklad 70000
výtisků, rozměr 84 X 44 cm, po složení 10,5 X 22cm, cena
8 Kčs.
Rozsah: od Rakovníka na západě po Mochov na východě od Čelákovic na severu po Dobříš na jihu a města
Kl~dno, Beroun, Hořovice, Roztoky, Úvaly, Říčany, Jílové u Prahy, Benešov a celé území Prahy. Textová strana: více než 280 hesel o turisticko vlastivědných
zajímavostech.
Plány

měst

PLZEŇ - plán města v měřítku 1: 15000, 3.' vydání
v r. 1987, náklad 40000 výtisků, rozměr 84 X 63 cm, po
složení 10,5 X 21 cm, cena 12 Kčs.
Ol~sah: hlavní mapa, vysvětlivky a výřez středu města.
Textová strana: pětijazyčný historický přehled,základní informace o institucích a zařízeních města, rejstřík
ulic, 9 barevných
fotografií
a přehledná
mapa města
s vyznačením zobrazeného území.
Automapy
(6) JESENÍKY automapa
ze souboru
v měřítku
1 : 200000, 2. vydání v r. 1987, náklad 60000 výtiskll,
rozměr mapy 66 X 47,5 cm, rozměr publikace 12 X 24 cm,
16 stran textu, cena 13 Kčs.
Rozsah: okresy Ryclmov nad Kněžnou, Ústí nad Orlicí"
Svitavy, Blansko, Prostějov, Šumperk, Bruntál, Olomouc,
Opava, Nový Jičín a Přerov a část území Polska.
Obsah - mapa: topografický
podklad doplněný informacemi pro motoristy. Zadní strana: přehledná automapa s kladem listů edice, tabulky silničních vzdáleností
a průjezdní plánky Šumperku, Zábřehu, Krnova, Moravské Třebové, Bruntálu,
Šternberka,
Opavy, OloIllOl:ce,
Nového Jičína a Hranic. Textová brožura: seznamy motoristických
a ubytovacích zařízení a 12 schematických
plánků příjezdu k vybraným autokempům.
Ostatní
publikace
VLAJKY A ZNAKY ZEMÍ SVĚTA - autoři: 1. Mucha u S.
Valášek, 3. přepracované
vydání v r. 1987, náklad 60 000
výtisků, rozměr knihy 11 X 16,5 cm, 215 stran, cena 27
korun.
Obsah: 6 stran úvodu, 170 vlajek samostatných
státlJ,
38 vlajek závislých území, 171 státních znaků pouze pro
samostatné státy (Paraguay má 2 státní znaky], vlajky
hnutí národního
osvobození, vlajky OSN a odborných
organizací OSN mezinárndní povahy, vlajky vexilologických společností,
5 stran abecedního
seznamu zemí
světa v rozsahu více než 260 hesel, seznam použité literatury a vexilologických
časopisů. Kniha je rozdělena
do 6 uzavřených oddílů podle kontinentů. Uvnitř každého je politická
mapa kontinentu,
vyobrazení
vlajek
a znaků uspořádaných
podle abecedy, zvlášť vlajky a
znaky nezávislých států a zvlášť vlajky závislých území,
abecedně uspořádaný popis vlajek a znakll. Vlajky jsou
zobrazeny ve skutečném poměru šířky k délce.
Mapy

a

atlasy

pro

školy

ATLAS ČSSR - 4. vydání v r. 1987, náklad 100000 výtiskli, rozměr knihy 23 X 32 cm, cena 37 Kčs, distribuce:
Knižní velkoobchod, n. p., Praha, prostřednictvím
oddělení učebnic (75000 výtisků) a prostřednictvím
n. p.
Kniha (25000 výtisků).

Obsah: 50 mapových stran s 62 tematickými, 2 vlastivědnými, 2 obecně zeměpisnými
mapami
ČSR a SSR
a obecně 2ieměpisnou mapou Evropy, 12 ~stran abecedního
seznamu zeměpisných
názvů v rozsahu více než 2700
hesel; na předsádkách
barevná
syntéza družicových
snímků ČSSR a okolního území, čtyřbarevná mapa "Svět
- politické rozdělení" 1 : 80 mil.
Učebnice
KARTOGRAFIE autor: M. Mikšovský, učebnice pro
4. ročník studijního oboru Geodézie, 1. vydání v r. 1987,
náklad 5000 výtisků, rozměr knihy 14 X 21 cm, 209 str.,
110 obr., 3 tab~,;cena 15 Kčs, distribuce: Knižní velkoobchod, n. p., Praha - oddělení učebnic.
Obsah: 7 kapitol, zahrnujících
úvodní pojednání o kartografii, základy matematické
kartografie,
redigování
a tvorby map a kartografické
polygrafie, přehled vybraných technologických
postupů a nástin nových směrů vývoje v technologii výroby map.
Mapy
pro
jiné
odběratele
RALLYE BDHEMIA '87 - účelová mapa (příloha programu) pro Automotoklub Škoda, ZD Svazarmu v o. p.
AZNP Mladá Boleslav v měřítku 1 : 200000, 5. upravené
vydání v r. 1987, náklad 22000 výtisků, rozměr 56 X 30
centimetrů,
po složení 14 X 15 cm, samostatně
neprodejné.
Obsah: mapa, tabulka s popisem tratě, čtyřjazyčný text
o soutěži Rallye Bohemia. Na podkladu
zhotoveném
z edice Poznáváme
Československo
zobrazen
průběh
tratě, zvýrazněny rychlostní zkoušky.
Ing. Jiří Kanis,
GKP v Praze, n. p.

8. porada vedoucích redaktorů
geodetických a kartografických
časopisů socialistických států

Ve dnech 14.-18. prosince 1987 se uskutečnil-a v Blagoevgr.adu v Bulhars,ké lidové repubHoe 3. porada vedoucích redakto,rů geodetiokých a kartografických
časopisů
socialistických
stá'tů. 'Po-rady se zúčastnili vedoucí ,redaktoři a'zástulpci
redakcí č,asopisů: "Geodézija kaďtograf1ja zemeuskojsÍvo"
- BLR, "Geodézia és Kartográfia" - MLR, "Geodezhja i kartografija"
- SSSR a "Geodetický.a kartografický
obzor (GaKD) - ČSSR. Redakce 'časopisu "Vermessungstechinik"
- NDR a časo·pisu
"Przeglad geodezyj'ny" '.~ PLR svou 'neúčast omluvily.
Za ČSSR se porady zúčastnili vedoucí ['ledUlktor Ing. Ivan
Čermák a zástupce vedoucího redaktora Ing. Ján Vanko.
Porada zhodnotila výsledky'S\polup,ráce
geodetických
a kartografiokých
časopisů socialistických
států za období 1986-1987, uplynulé od 7. por,ady,projednala
otázky dalšího zkvalitnění a ,prohloubení Slpolupráce na podkladě 'přijatého dokumentu
"Základní principy spolupráce geodetických
a kartografických
č,aso;pisů socialistie-kých států" a vypr.acO'v.ala doporučení pro činnost
redakcí v dalším období. Porada se konala v roce 75. výročí založení celostátního geodetického a ka'l'tografiGkého časopisu 'v ČSSR, k němuž byl 'lve'řejněn článek
v GaKO č. 1/1987, str. 1.
Redakoe ,časopisu BLR a geodetioká služba BLR věnovala organizaci a vlastnímu průběhu porady mimořádnou p02iornost. O závažnosti této porady ·a zájmu o další spolllipráci svědčí mj. i osobní účast doc. inž. Dimitru
Žekova, CSc., náčelnílka Hlavní správy geodézie, kartografie a katastru (HSGKaK] v BLR la prof. Nikola}e Georgieva, DrSc.,ředitele
,centráLní labo-ratoře kated,ry vyšší
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Obr. 1 Časopisy spolupracu;ících
redakcí:
Geodézia a kartografiia
MLR, Vermessungstechnik
NDR, Przeglad
geodezy;ny
a kartografický
obzor - ČSSR

geodézie Bulharské ak,ademie věd (BAV), člena red,akční
rady časopisu BLR "Geodezija Ikartografij.a zemeustrojstvo". a reda'ktora č.a&opisu vydávaného BAV.
V úvodním projevu vedoucí redaktor
časopisu BLR
prof. dr. h. c. inž. Vasil Peevski, kromě jiného připomenul životní dráhu a zásluhy dlouholetého ved,oucího r,edaktora
(33 let)
časopisu
"Przeglad
geodezyjny"
mrg. inž. S. J. TymoW'ského, i,niciátol.'a 1. !porady vedoucích redaktorů geodetických a kartografických
časopisů
socialistických
stá,tů, ,konané v roce 1970. Mgr. inž. Tymowski zemřel v období mezi 7. a 8. ,poradou, 30. 9. 1986
(nekrolog viz GaKO č. 4/1987, str. 112).
Dále následovaly pozdravné projevy inž. Dimitra Milenkova, hlavního tajemníka výboru území a sídelní organizece BLR, do:::. inž. Dimitra Zekova, CSc., náčelníka
HSGKaK v BLR, prof. Nikolaje Georgieva DrSc., ředitele
centrální laboratoře ,katedry ,vyšší g,eodézie BAV a inž.
Nikoly Terzijeva, předsedy -oblastního vedení VTS !pro
geodezii a pozemkové úpravy v Blagoevgradu.
Odborné referáty, které účastníci porady pozorně vyslech, přednesli doc. inž. Dimitar Žekov, CSc., na téma "Úspěchy geodetické vědy a praxe v Bulharsku"
a prof. Nikola Georgiev, DrSc., na téma "Výzkum
v oblasti kosmické geodézie v BLR". Z obou hodnotných
referátů vyplynula mj. snaha nejen publikovat výsledky
výzkumu a praxe v odborných časO'Jisech, ale tyto nové
poznatky p,romítat do výuky ve školách.
Informace
(referáty J vedoucích redoa,ktorů geode-tických a kartografických
č.asopisů byly zaměřeny na hodlIocení činnosti redakcí za období od 7. porady a lW
plnění jejich závěrů, na tvorbu a výrobní otázky časo-

zemeustro/stvo
PLR, Geodezi/a

BLR, Geodézia
és Kartográfia
i kartografi/a
- SSSR a Geodetický

Foto: Roman JeHnek, GKP v Praze, n. p.

pisů a obsahovaly náměty na zkvalitnění a další prohloubení vzájemné spoll.lipráce.
Z lllformace BLR vyplynul záj.em o vzájemnou výměnu článků podle přijatých "Zá,kladních principů ~polupráce geodetických
a kartografických
č,aso,pisů socialistických států". Informace SSSR obsahovala náměty
na zkvalitnění ,obsahové i technické úrovně časopisů.
Velký výZlnam ;při'kládala vzájemné výměně článků a dalších zpráv, ,kritičnosti plříspěv'ků ,a otázkám přestavby
v geodézií a kartografii. Informace ČSSR předložila poradě tematické okruhy, ze kte:rých by měla ,redakce ,a redakční rada zájem zfskat čláaky od bmtrských redakcí
k publikaci v GaKO. Z informace MLR vyplynulo mj. pozván redaktorem ing. Imre Vorosem na 9. poradu vedoucích redaktorů geodetických a kartografických
časopisů socialistických států.
Přednewné informace daly podněty Ik diskusi, v níž
zejména vedoucí redaktor časopisu SSSR inž. Vasilij Vasilijevič Polevcev ,kladl diiraz na rozšíření vzájemné vý"
měny článků a dalších příspěvků. Podtrhl význam vhodně volené odborné kritiky a diskuse na stránkách časopisů, uveřejňování příspěvků zaměřených na přestavbu
v geodézií a kartografii a uvedl, že geodetické a kartografické časopisy socialistických
států mají vytvořenou
ve srovnání s časopisy jiných odvětví úzkou vzájemnou
spolupráci.
Dále v ,průběhu diskuse byla věnována pozornost uveřejňování informací o Ikonání sympozii, vědeckých konferencí a seminářů ,kona,ných v socialistických
zemích
a publikováni recenzí odbornich llterá,rních děl vydávanýoh v bratrských státech. Zdůr,azněna byla též potřeba
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l1Ozšiřování autorského
kolektivu
o Iprac.Qvníky z řad
mladší odborné generace
a jejich <vedení. Bylo konstatováno, že 'pří:zmivě na čtenářskou
veřejnost působí uveřejňování
fotografií
vypovídajících
o činnosti
geodetli
a kartografů
na různých odborných pracích a v různých
odvětvích národního hospodářství.
Předmětem diskuse byl
též IPožadavek dalšího zkvalitnění
obsahové nájplně příštích porad.
Na ·základě předložených
informací (referátů)
a diskuse byla přij:ata doporučení
'pro další <prohl<oubení, rozšíření a zkvalitnění
spolupráce
brakských
časopisů, která jsou obsažena v závěrečném protokolu z <porady. Hlavn! úkoly je možno shrnout do následujících
bodů:
- nadále plnit doporučenípředchá'zejících
!porad,
'ziičastňovat se ,p,rocesu přestavby v odvětví g<eodézie
,a kartog,rafie,
nadále iperiodicky uskutečňovat
porady vedoucích redaktorů a zafawv,at na jejich jednání p,řednášky nebo referáty,
které by iičastníky
seznámily s úspěchy
geodézie ,a ,k,artografie hootitelSlké země a v souvislosti s tím organizo'vat !podle možnost! odborné exkurze,

Dne 27. června 1988 se dožívá významného
životního
jubilea 60 let místopředseda
Ceskoslovenské
akademie
věd, l'editel Geofyzikálního
ústavu CSAV akademik Václav Bucha. Jubilant, řádný profesor
geofyziky na Univerzitě Karlově, laureát
státní ceny Klementa Gottwalda a nositel státního
vyznamenání
"Za vynikající
práci" a řady dalších
oborových
vyznamenání,
světově
uznávaný odborník v oboru geomagnetismu
a vlivu sluneční činnosti na zemské klima vystudoval v letech 1947
až 1951 fakultu zeměměřického
inženýrství
CVUT v Praze. Po absolutoriu
nastoupil
jako vědecký aspirant
do
Fyzikálního
ústavu ČSAV, kde stál u zrodu nynějšího
Geofyzikálního
ústavu ČSAV. Zpočátku pracoval na vyšetřování
geomagnetického
pole na území ČSSR a své
odborné znalosti i vědecké Výsledky v tomto oboru dále
prohluboval.
V roce 1958 úspěšně obhájil kandidátskou
disertační práci, v roce 1966 pak práci doktorskou. V roce 1970 byl ustanoven
do funkce ředitele Geofyzikálního ústavu CSAV, kterou zastává dodnes. V roce 1973
byl zvolen členem korespondentem
ČSAV a v roce 1981
akademikem.
Od roku 1987 zastává významnou
funkci
místopředsedy
ČSAV.
Akademik
Bucha během uplynulých
období bylzvolen také do různých významných
mezinárodních
funkcí, např. jako viceprezident
Mezinárodní
asociace
pro
geomagnetismus
a aeronomii
(IAGAJ. místopředseda
KAPG a Interkosmos.
Výsledky svých výzkumů publikoval ve více než 160 původních
vědeckých
pracích, přičemž významné místo zde zaujímá studium souvislostí
mezi sluneční činností a vývojem počasí ve střední Evropě, týkající se v podstatě dlouhodobé
předpovědi
počasí pro potřeby
národního
hospodářství.
Jako vědecký
pracovník
Geofyzikálního
iistavu se zasloužil o vědec'
kou výchovu mnoha geofyziků.
Pod jeho vedením dosáhl Geofyzikální ústav ČSAV významné výsledky při řešení úkolů státního
plánu základního
výzkumu a jeho
aplikací v praxi. Z význačnějších
prací ústavu lze zde
jmenovat výzkum seizmicity
ČSSR ve vztahu k lokalitám výstavby jaderných
elektráren,
geofyzikální
výzkum
vlastnosti litosféry na iizemí CSSR (ve spolupráci s Geofyzikálním
iistavem SAV) a podstatný
podíl při řešení

-

publl>kovat materiály
zaměřené
na rozvoj ekonomických vztahů geodetických
služ,eb socialistiokých
států a odborné propagační
materiály,
-. pokračovat
ve vzájemné výměna výtisků spolupracu·
jících časopisů
a prohloubilt spolupráci
v souladu
s ,přijatými "Zá'kladními
prLnciJpy spolupráce
geodetických a kartografiokých
časopisů
socialistických
států",
- oznámit spolupracujícím
redakcím
tematiku
článků,
na jejichž uvefejnění
by měly Jednotlivé
redakce
přednostní záj8lIIl.
Porada měla pracovní chara,kter a vyznač.Qvala se aktivním přístupem všech zúčaSltněných red,a·ktori'! k řešení uvedené
Iproblematiky.
Přinesla
náměty
p,ro dalši
zlwalitnění
obsahové
nápLně příštich porad a zejména
pro rozšíření .a prohloubení
vZá'jemné meziná,rodní spolupráce
redakcí
g,eodetických
a kartografických
časopisů socialistických
státi'!.
Ing. Ivan Čermák,
vedoucí redaktor GaKO,
Geodézie, n. p., Praha

úkolů mezinárodní
spolupráce
v rámci KAPG. Výsledky
této práce se odrážejí v řadě vyznamenání,
udělených
jednotlivcům
i kolektivi'!m jím vedeného ústavu.
Z hlediska našeho resortu je zejména závažné, že od
~vého nástupu do funkce ředitele Geofyzikálního
ústavu
CSAV usiloval akademik
Bucha o průběžné
zlepšování
a rozvoj spolupráce
mezi vědeckovýzkumnou
základnpu resortu a CSAV. O iispěších této jeho práce svědčí
řada pozitivních
výsledků vědecké spolupráce
mezi jím
vedeným ústavem a VÚGTK v oboru výzkumu recentních pohybů zemské kůry a slapových variací tíhového
zrychlení. S ohledem na to, že CSAV nemá vlastní pracoviště základního
výzkumu v oboru geodézie, věnuje
akademik
Bucha značnou
pozornost
i koordinaci
výzkumných programů resortu ČÚGK a ČSAV v této oblasti. I když je obsahem a zaměřením své nynější vědecké
práce akademik
Bucha zdánlivě
vzdálen problematice
resortu,
zůstává ve své podstatě
jedním z příslušník i'!
velké obce geodetů. Vážíme si proto jeho věrnosti původnímu oboru vysokoškolského
vzdělání a jeho zásadového, ale i přátelského
přístupu
k řešení společných
problémů CSAV a rozvoje geodetického
výzkumu v rámci resortů CÚGK a SÚGK. Blahopřejeme
mu k jeho významnému životnímu jubileu a přejeme mu pevné zdraví a energii v jeho vědecké i řídící práci ve prospěch
československé
vědy jako celku a oboru geodézie zvlášť.

Dne 20. kvěvna 1988 oslavil své 50. naroz8lD:iny ředitel
Krajské geodetické
a karitografiC'ké správy pro Se;veromora,vský kraj v Opavě (KGKS), soudruh ing. Zdeněk
Haša.
Narodil se v početné
dělnické rodině na Valašsku.
V roce 1961 úspěšně ukonČil studium zeměměřického
inženýrství na CVUT v p.raze. Poté nastoupil jaJko te:chni'k
u ÚSM'V'U ge'Odézie a ~a'rtografie v Opavě. Zastával řadu
pracovní oh funkci, od vedoucího čety a vedoucího rajónu a v l:etech 1972-74 byl vedoucím stř'edis'ka geodézie
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v Bruntále. Dnem 1. října 1974 byl jmenován do funkce
ředitele KGKS. Pod jeho vedBním se prohloubila koo-rdinační a dohlédací činnost kl'aj,ské geodetické a kartogmfické správy. V součinnosti se stranickými a státními orgány i příslušnými orgány hospodářského
říz'ení usiluje o prosazení společenského poslání geodézie a kartografie.
Soudruh Haša je poHltticky vyspělý, straně oddaný řídící pracmnník. Uptlatňuje vedoucí úlohu strany a iniciativně zajišfuje realizaci usnesení vyšších stra!nických orgánů i ZO KSČ v podmfnkách KGKS. Podílel se na rozpracování závěrů XVII. sJezdu KSČ v podmínkách zákl,adní OIrg!a1nizace(ZO) v ob1'asN péče o půdní fond, služeb
obyvatelstvu a socia!Nstlickým organizacím. Je a'kti'V'istou
KV KSČ a OV KSČ OpB'J'a. Ve vl'as1:tníZD je prop'agandistou straniokého v2idělávání. Absolvoval Več8'rní univerzitu marxismcu-leninismu
a kurs v Krajské politické škole v Ostravě.
AkN'vně také pI'lacuje v organizacích Národní fronty.
Od roku 1976 je předsedou kl'ajs'kého v~boru společnosti ge'odézie akartografie
ČSVTS, a'kt<i'J'níje i jeho činnost v komisi vodního a lesního hospodářství
a zemědělství Srn KNV v Ds1:travě.
na pracovní výsledky byl oceněn v roce 1974 ydělením čeS1ného titulu nejlepší praO'OiV!I1í'k
resor1:tu CÚGK.
V roce 1983 obdržel vyznamenání "Za výstavbu okresu
Dpava - III. stupně."
Za činnost v ČSVTS obdržel v l'nce 1982 česltné uznání ÚV ČSVTS - sp'Oli8čnosti geodézi,s ,a kiartograflie a
v roce 1985 čestné uzmání rady KV ČSVTS v Dstmvě.
Jublilantovi do druhé padesátky přejeme pevné zdraví
a nové pracovní ÚSpěchy.

Zmena riaditefov VÚGK
G Ú, n. p., Bratislava

V

Bratislave

a

Dňa 31. 12. 1987 skončil svoje posobenie vo funkcli riaditera Výskumného ústavu geodézie a kartografie v Bratislave (VÚGK) popredný československý
geodet, vedúci vedecký pracovník Ing. Ján K u k u Č lB, DrSc., nositel
štátneho vyznamenania Za vynlkajúcu prácu.
Má mimoriadne zásluhy na vybudovaní a koncepčnom
zameraní VÚGK ako jeho prvý riaditel. Pod jeho vedením ústav dosiahol významné výsledky v základnom
i aplikovanom výskume pre potreby rozvoja vedy i nášho
národného hospodárstva. Ing. Kukuča, DrSc., k tomu prispel nielen ako organizátor, ale aj zodpovedný riešltel a
koordinátor výskumných úloh, a tiež ako priekopník a neúnavný propagátor pokrokOVých met6d v geodézii. Trvale
rozvíjal spoluprácu s pracoviskami Československej akadémie vied a Slovenskej akadémie vieď (SAV], s vysokými školami a s výskumnými pracoviskami geodetických služieb socialistických štátov (GSSŠ). Osobltne treba oceniť jeho publikačnú a prednáškovú činnosť. Jeho
zásluhy boli viackrát ocenené. Popri štátnom vyznamenaní je nositerom
rezortných
vyznamenaní
všetkých
stupňov, vyznamenaní SAV: Zlatej čestnej plakety Dionýza Štúra za zásluhy v prírodných vedách a Striebornej
čestnej plakety za zásluhy o spojenie vedy s praxou, Zlatej medaily Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave (SVŠT], vyznamenaní
ČSVTS a iných. (Bližšie
pozri Geodetický a kartografický
obzor, 1987, Č. 10, s.
290.)
Ing. J. K u k u č a, DrSc., od 1. 1. 1988 nadalej odovzdáva svoje bohaté skúsenosti vo funkcii vedúceho vedeckého pracovníka, školitera vedeckých ašpirantov a tajomníka školiaceho pracoviska. Do dalších rokov mu želáme, aby za plného zdravia a síl ešte znásobil svoje
pracovné úspechy.
Dňom 1. 1. 1988 bol za riaditera VÚGK vymenovaný Ing.
Juraj K a dli c, CSc., samostatný
vedecký pracovník,
doterajší námestník riaditela a vedúci oddelenla automatizácie a racionalizácie VÚGK.

Dne 22. března 1988 oslavil své životní jubileum Ing.
Pavel Měchul.'la. Nal'odil se v Praz,s. Vojen's~ou sUední
školu s maturitou ukončil v r. 1959 v Bratisl'avě. Po absolvování Vojoenské aklademie AntOlnína Záp'o'Íockého v Brně - obor geodézie a kartografie - působil v odborných
vellitelskýah ,a řídících funkcích ČSLA. V r. 1977 přešel
na Český úřad geodetický a kartografický, kde ve funkci vedoucího oddělení technického odboru zaj1išťo'Valpráce na úseku rozvo1j'e mapového fO'ndu středních měříte'k,
státní standardizace
a technických předpisů, programování a zkvalitňování základny výkonových norem.
Od r. 1982 přešel do Geodetického ústavu v Praze,
n. p. (GKP], do funkce hlavního kontrolora; tuto funkci
úspěšně vykonáV1al i ve sloučeném GKP do 31. 12. 1987.
Od 1. 1. 1988 vylmnává funkoi ekom:I'OImickéhonáměstka
řed'it8'l'e GKP.
Soudruh Ing. Měchura je typem systémového pracovníka se zájmem o soustavné zvyšováJní kva'lHi!kace. V letech 1971-73 absolvo'J'al postgl.'lll'duální studi'Ulffiz oboru
geodé2iie a ka!rtogrlBfil8 a v letedh 1982-1985 postgradáulní studium na VŠE - ubor elmnomika řízení p;r-ůmyslu.
Soudruh Ing. Měchura je aktivním stranickým funkcionářem od r. 1962 a akitivillím odb'ol'ovým fookCionářem
od r. 1983. V současné době je členem revizní komise
DOR Pmhy 7.
Přejeme Ing. Měchurovi hodně zdraví a v nové funkci
mnoho pracovních úspěchů.

J. Kadlic sa narodil 22. 1. 1943 v Bratislave, kde i študoval a v roku 1965 skončil zememeračské inžinierstvo
na Stavebnej fakulte (SvF) SVŠT. Životnú dráhu geodeta nastúpíI na Ústave geodézie a kartografie v Bratislave - Stredisku geodézie Bratislava-vidlek, kde ako geodet pracoval pri odstraňovaní následkov povodne na Dunaji. V marci 1968 prešiel na Správu Východnej dráhy
v Bratislave - odbor investičnej výstavby, kde sa zúčastňoval geodetických prác pri výstavbe železničných
staníc a tratí. 1. 9. 1970 prešiel na novozriadený VÚGK,
kde sa ihned zapojil do riešenia výskumných úloh. Najskal' ako spoluriešiter a od roku 1972 ako zodpovedný
riešiter. RiešíI: základné úlohy automatizovaného
spracovania geodetických údajov, úlohy evidencie nehnutelnosU a návrhu a tvorby automatizovaného
informačného
systému geodézie a kartografie. Okrem riešenia výskumných úloh si prehlbuje svoje teoretické vedomosti a súčasne pracuje
na kandidátskej
práci, ktorú obhájil
14. 3. 1979.
Výsledky svojej vedeckovýskumnej
činnosti zhrnul do
8 výskumných správ, 20 vedeckých a odborných prác a
viacero odborných prednášok na domácich a medzinárodnych symp6ziách, konferenciách,
seminároch a pod.
Vypracoval viacero lektorských a oponentských
posudkov na kandidátske dizertačné práce, výskumné správy,
odborné články, dočasné vysokoškolské
učebnice, diplomové práce a práce postgraduálneho
štúdia.
Ing. K a d I i c, CSc., aktívne pracuje vo viacerých 01'gánoch. Je členom komisie pre obhajoby kandidátskych
dizertačných
prác z vedného odboru geodézia, komisie
Vedeckej rady odboru geodézia a kartografia
(GaK) SvF
SVŠT a členom komlsie pre štátne záverečné skúšky odboru GaK SvF SVŠT. Pracuje v 2. téme GSSŠ a aktívne
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pracoval ako národný delegát v 3. vedecko-technickej
komisii "Informačné
systémy o území" Medzinárodnej
federácie geodetov. Ďalej je členom Odbornej skupiny
automatizácie
Slovenského výboru [SV) Geodeticko-kartografickej spoločnosti (GKS) ČSVTS a členom Krajskej
koordinačnej komisie pre GaK pri Správe geodézie a kartografie v Bratislave. Je školitelom vedeckých ašpirantov. Externe prednáša na postgraduálnom
štúdiu a v 5.
ročníku odboru GaK SVŠT. V rokoch 1971-1976 externe
vyučoval geodéziu na Strednej priemyselnej
škole stavebnej v Bratislave.
Ako angažovaný člen KSČ absolvoval s vyznamenaním
Ve,černú univerzitu marxizmu-leninizmu,
teoretický seminár lektorov "Te6ria a prax výstavby strany" (1986)
a po sobí ako propagandista
straníckeho
vzdelávania na
VÚGK. Známy je aj ako funkcionár v ROH.
Pracovitost
a angažovanost
Ing. Kadlica, CSc., bola
ocenená týmito vyznamenaniami:
"Najlepší a Zaslúžilý
pracovník VÚGK" (1977, 1980), "Najlepší zlepšovatel rezortu SÚGK" (1979), "Vzorný pracovník rezortu SÚGK"
(1983), čestný odznak vlády ČSSR, ÚRO a ÚV SZM "Vynikajúci tvorca novej techniky a technológie"
(1987) a
iné.
Zeláme Ing. Jurajovi Kadlicovi, CSc., vela elánu a pracovného nadšenla
prl zabezpečovaní
úloh vedeckovýskumnej základ ne a úspechy pri zavádzaní výsledkov výskumu do praxe.
Dňom 31. 12. 1987 skončil funkciu riaditela Geodetického ústavu, n. p., Bratislava
(GÚ) Ing. Jozef Far k aš o v s k ý, nositel štátneho vyznamenania - medaily Za
obetavú prácu pre socializmus.
Od skončenia zememeračského
inžinierstva na SVŠT
v roku 1946 pracoval v štátnej zememeračskej
službe a
v rezorte geodézie a kartografie,
kde prešiel roznymi
praconými člnnostami a zastával viaceré funkcie. Funkciu riaditela GÚ vykonával od 1. 1. 1973. Velkú pozornost" venoval odbornej výchove pracovníkov a rozvoju
nových druhov činnosti GÚ. Popri svojej náročnej vedúcej funkci! plnil zložité úlohy spojené s výstovbou združenej výrobno-prevádzkovej
budovy a úlohy súvisiace
s komplexným zabezpečením prevádzky počítača EC 1033.
Svoje teoretické vedomosti a rozsiahle praktické skúsenos ti uplatnil ako spoluautor známej geodetickej príručky "GEO-TOPO", ktorá vyšla v dvoch vydaniach [Bratislava, ALFA 1963 a 1973). Ako absolvent Večernej univerziey marxismu-leninizmu
(1961-1964)
dlhé roky aktívne pracoval v KSS a v spoločenských organizáciách.
Významná je jeho činnost najm1! v ČSVTS. Aj v súčasnostl je predsedom revíznej komisle SV GKS ČSVTS. Jeho odborná, organizátorská
a politická činnost bola ocenená viacerými vyznamenanlami. Okrem štátneho vyznamenania je nositelom najvyšších rezortných vyznamenaní, dalej Čestného uznania II. a I. stupňa za úsille a
rozvoJ ČSVTS a technický pokrok československého
národného hospodárstva
(1978, 1981), Zlatej medaily SVŠT
(1983), Pam1!tnej plakety ČSVTS za obetavú prácu v oblasti vedy a techniky (1984) a iných vyznamenaní a pam1!tných medailí.
Od 1. 1. 1988 Ing. J. Far k a š o v s k Ý odovzdáva svoje vyše 42ročné skúsenosti vo funkci! vedúceho odbornotechnického pracovníka útvaru hlavného geodeta rýchlodráhy GÚ. Do dalších rokov mu želáme vela zdravla a
osobnú pohodu.
S účinnost ou 1. 1. 1988 bol do funkcie rladitela GÚ vymenovaný Ing. Ladislav G a r g a lov i č, doterajší námestník riaditela GÚ.
Narodil sa 16. 11. 1939 v Sabinove, okres Prešov, kde
absolvoval aj stredoškolské
štúdium. Zememeračské inžinierstvo študoval na SvF SVŠT (1957-1962) a po jeho
skončení nastúpil na GÚ. Na tomto ústave prešiel raznymi druhmi prác [nivelácia, triangulácia, gravimetria)
a
rozličnými stupňami riadenia od vedú.ceho meračskej čaty, cez vedú.ceho oddielu, prevádzky po námestníka riaditela. V rokoch 1971-1976 sa v rámci mnohostrannej
vedecko-technickej
spolupráce GSSŠ zúčasňoval medzinárodných
gravimetrických
prác (v BER, ČSSR, NDR,
MER, PER, ZSSR).

Okrem vlastnej pracovnej činnosti sa Ing. G ar g a I ov i č staral aj o svOj politický a odborný rast. V roku
1969 bol prijatý za člena KSČ. V rokoch 1972-1974 absolvoval prvý beh postgraduálneho
štúdia odboru GuK
SvF SVŠT a v rokoch 1980-1983 Večernú univerzitu
marxizmu-leninizmu.
Tiež je publikačne činný. Od roku
1977 pracuje v 4. komisi! geodetickej služby ČSSR pre
koordináciu prác na téme 4 GSSŠ. Je členom komlsie
pre štátne zárJerečné skúšky odboru GaK SvF SVŠT a
členom brigády socialistickej
práce [BSP) a nositelom
zlatého odznaku BSP od roku 1984. pasobí ako propagandista straníckeho
vzdelávania a lektor školy socialistickej práce na GÚ. V rokoch 1981-1985 vykonával
predsedu ZV ROH na GÚ.
Za svoju činost bol niekolkokrát
vyznamenaný, a to:
••Budovatel Bratislavy" (1979), ••Najlepší P!acovní~ re,;
zortu SÚGK" (1980), "čestné uznanie vlády C~~R a URO
(1982) a ••Najlepší zlepšovatel rezortu SUGK (1985).
Želáme Ing. Ladislavovi Gargalovičovi vela pracovného
elánu a nové pracovné úspechy.

Příprava 14. mezinárodní kartografické
konference ICA v MLR

Mezinárodní kartografická ,asociace (ICA) schváUla na 8.
zasedání Valného shromáždění ICA, které se Ikonalo v říjnu 1987 'V Morélii (Mexiko], přípravu
14. mezinárodní
kartografické
konference. Konference se bude konat
v Budapešti (MLR] ve dnech 17.-24. srpna 1989; jejím
pořadatelem
je kartografický
komltét MLR.
Předběžný program 14. mezinárodní kartogl'1llflCké konference ICA zahrnuje následující okruhy otázek
- automatizaci v kartografi1 (metody, hardwarové a softwarové systémy pro automatizaci 'V kartograf11, systémy pořizování dat, formát a struktura
dat, využití
kódoVání, výstupy dat, údržba dat, počítačová generalizace, interaktivní grafické Sl}'Stémy]
- geografické informační systémy (zásady ,pro pořizo'Vání geografických
databankových
systémů, digitální modely ú.zemí a prostoru, vývoj technik pro geografické informační systémy a jejich
využití pro
zpracování map a atlasů, výchova odborníků, kartografie v roce 2000]
využívání dálkového průzkumu
Země v národním
hospodářství
('Využívání údajů z DPZ při zpracování
a obnově topografických
a tematických map při vyhledávání přírodních zdrojů ap!'i
řízení národního
hospodářství]
mapy ,pro organizování a řízení zemědělského a vodního hospodářStví (pedagogické ma,py, mapy využití
půd, maplY vegetace a fauny, mapy pro plánování zemědiělské výroby. lesnické a myslí'veoké mapy. mapy
ochrany životního prostředí, mapy plánování a využívání 'Vodních zdrojů]
národní a regionální atlasy
(koncepce ,atlasů, metody znázornění jevů, organizace Výroby a obnovy, zkušenosti s používáním atlasů,
geografické informační systémy a tematické atlasy]
- moderní výchova - moderní mapy
(školní atlasy, příruční a nástěnné
mapy, mapO"lé
transparenty,
r,eliéfní mapy, nové metody znázornění
jevů na tematických školních mapách, užití počítačů
pro mapy ve školní výuce]
- mapy pro turistiku
(turistické
mapy. mapy pro cykloturlstiku,
horolezecké mapy. mapy pro orientační běhy, plány měst,
automa,py, 'Vodácké mapy, lyžal'ské mapty, rybářské
mapy, elektronické mapy v dopravních prostředcích]
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technologie výroby map
(metody zpracování kartografických
origináh1, barevných soukopií a náhledů, tiskových desek, organizace výroby, kontrola ~vality. využití počítačů při
výrobě map, skladován! vytištěných map, marketing
a odbyt)
paneloiVé d~skuse
(historie k,artografie, teorie kartografie, funkce map
v současné společnosti, sestavování a smluvené značIky geologických a geomorfologických map, hvězdné
mapy, ,planetární mapy, map,ové faksimilie apod.)
Součástí akce bude mezinárodní výstava a maď,arská
národní výstava map a atlasů a technická výstava přístrojů a zařízení.
Předběžné přihláškJy k účasti je možno zasílat na
adresu:
Conference Secretary. Institute of Geodesy. Gartography
and Remote Sensing, H-1373 Budapešt, P. O. Box 546, Hungary.
Na zákl,adě předběžně přihlášky obdrží zájemci cirkulář
konference s přihláškou a podrobnějšími informacemi.
místopředseda

Ing. Miroslav
Čs. národního

Mtk§ovský, CSc.,
kartograftckého
komtMtu CSVTS
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Fenyo, Gy.: Tvorba zákona o Zemědělském právu, s. 73
až 81
Szentest, A.: Úspěchy v oblasti rozvoje výzkumných pra-

cí, plány v oblasti geodézie a kartografie, s. 81-85.
E.: Cíle a možnosti zdokonalování z pohledu podnikd, s. 86-89.
Zsámbokt,
S.: Podmínky pro rozvoj výzkumných prací
v Institutu geodézie, kartografie a dálkového průzkumu
(FOMI], s. 90-91.
Csorna/, G. - Dal/a, O. - Vámos/, T. Farkasfalvy,
T.: Pozorování rozvoje zálkladních druhů kulturních rostlin
prostřednictvím zpracování kosmických snímků, s. 92
až 94.
Csap6, G.: O praktickém využití měření absolutní tíže, s.
95-99.
Kovalcs/k, K. - Wudt, Gy. - Uzsokt, Z.: Trilaterace v polohových zhušťovacích sítích bodů čtvrtého řádu, s.
99 až 105.
Szílágy/, T.: Prostorové informační systémy a mapa na
obrazovce, s. 105-109.
Papp, E. - Varga, T.: Vějířovité dělení normálního čtyřúhelníka s využitím osobního počítače. s. 109-114.
K/ss, L.: J. Aszalay, maďarský kartograf XIX. století, s.
114-117.
Annau,

Vermessungstechnik,
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Kl1~ge, W.: 30 let vědeckovýzkumné
činnosti státm
geodetické a kartografické služby NDR, s. 74~76:'
Weise, H.: 25 výročí Kontrolně měřické služby pro geodetická měřidla, s. 77~79.
Gritzka, H. G.. Rost, B .. Karsay, F.: Analýza a zhodnocení přesnéro měření délek Mekometrem Me-3000,
s. 80~83.
Irmscher,
R.: N8dirové provažování
nepřistupnýcr
bodú, s. 84---85.
.
Heide, W.: Nové katastrálnt mapo"ání s využitím auto·
matizovaného zpracování dat v případě změny užívac~ho práva na pozemky rekultivované po dobývání
uhlI, s. 85~87.
Reissmann,
G.: Vnější a vnitřní přesnost připojených
a volnýcp polohopisných sítí, s. 87~93.
Weber, H.: Využití autokolimační metody pro seřizování válců ve strojírenství, s. 93~94.
Meinig, M.: Výzkum vlivu systematických
chyb katalogu hvězd PZT na parametry rotace Země s. 94 až
96.
'
Szangolies, K.: O rozlišovací scropnosti systémů dálkového průzkumu ~ Připomínky k článku "Elektronické a optoelektronické metody dálkového snímání"
(v čísle 9/86), s. 96.
Scholer, H.: V upomínku na Eduarda Doležala, s. 97.
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Buschmann, E. - Kautzleben, H.: Měření Země ~1251et
prvního mezinárodního geodetického programu, s. 110
až 115.
Merne~, H.: Mezinárodní rozvoj měřické techniky pro
strOjírenství a montáž zařízení v krátkém přehledu,
s. 116~1l8.
Eck, .1. - Schmidt, M. - Steinich, L.: Nový programový
soubor pro zpracování měření geodetických sítí na
malém počítači A 6402, s. 118~122.
Westfeld, Carola: Transformace na BC A 5120, s. 123 až
124.
Dick, W. R. - Hirte, Sonja: Určení střední kvadratické
chyby dvojice měření i "ícekrát opakovaných měření,
(zhodnocení přesnosti), s. 124~126.
N~ubert, R. - Rits~hel, B. - Gru17waldt, L.: K využití
Impulsních skupm pro laserové měření vzdáleností,
s. 127~130.
Sef~ow, H.: Christian August Nagel ~ krátký životopIS, s. 130~132.
Bahnert, G.: Efektivní výška měřického paprsku, s. 133
až 135.
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Ihde, .1.: Stav a směry rozvoje geodetických měřických
metod, s. 38~4I.
.1oó, I.: Geodézie a kartografie v Čínské lidové repuhlice,
s. 41~46.
Hoffmann, F.: Automatizovaný system zpracování textú BAP-2001, s. 47~50.
Deumlich, F.: Úroveň rozvoje elektronickýíh dálkoměrú,
s. 51~55.
Frankerberger, R.: Výzkum nivelačního přístroje s kompensátorem Ni 005A VEB Carl Zeiss Jena, s. 55~56.
Wirth, H. - Schilbach, G. - Wirth, Anna: K analýze dat
dálkového prúzkumu Země v SUB·PIXEL
struktu·
rách, s. 56~59.
T6ppler, .1.: Optické muzeum, založené Carl Zeiss" .Jeně,
s. 59~60.
Naser, K.: Práce s daty na malýcr počítačích, s. 60~62.

Pro pří~tí GaKO připravujeme:
IN~EDULD, M.-RATIBORSKÝ,
zmen bodů lokální geodetické
měfení

J.: Řešení polohových

FLEGR, J.: Netradiční
ných bodů

zajištění

způsoby

sítě z opakovaných
polohy pev-

NA POMOC GEODETICKf: A KARTOGRAFICKf!: PRAXI
PECHÁČEK, J.: Uplatnění
mikropočítače
PMD-85
v geodézii a jeho programové vybavení (příloha na
pokračování J
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přístroje
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Myslíkova

5

Plza"
Veleslavínova

25

Liberec
ul. 5. května 17
Hradec Králové
Divišova 757
České Budějovice
Česká 27
Brno
Obránců míru 44

Ostrava
Milíčova

4

Olomouc
tř. Osvobození

27

Bratislava
Dům služeb
Tupolevova 23
Prešov
Dům služeb
Rudé armády 2

Banskcí Bystrica
Dům služeb
nám. V. I. Lenina

Obsahuje soubor informací ze všech oblastí hospodářské činnosti. Umožňuje pohotovou informaci
o aktuálních otázkách z oblasti rozvoje národního hospodářství, řízení, vědeckotechnického
rozvoje, investiční výstavby, základních prostředků, z oblasti výroby, zásobování, odbytu, práce a mezd,
ale i dopravy, obchodu, vnějších ekonomických vztahů, financí, cen a hospodaření.
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