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528.482 (083.74)

528.063.1:528.236.1:51
KABELAC, J.
Transformace
rovinntch
souřadnic
Geodetický a kartografický
obzor,
91-96, 2 obr., lit. 11

MAP4AK,

metodou kolokace
33, 1987, č. 4, str.

n.

O HOBOM cTaH.qapTe
CSN 730405
$opMaqMH
cTpoMTenbHblx
06beKToB
reoAe3M4ecKMH
CTp.

M

KapTOrpa$M4eCKMií
I1MT. 5

Metoda statistických
kolokací podle principu neJmenších čtvercii se aplikuje
na řešení problému
transformace
rovinný,ch
souřadnic
mezi dvěma systémy,
kdy přesnost 'prvního vysoce převyšuje přesnost
druhého souřadnicového
systému.
Jeho souřadnice
jsou
zatíženy jak náhodnými chybami měření, tak i náhodnou systematickou
chybou.

1987, N° 4,

528.482[083.74J

528.74:528.94:634.1 "1986/1990"

MARCAK, P.
O novej CSN 73 0405 Měření posunii stavebních
objektu
Geodetický a kartografický
olbzor, 33, 1987, č. 4, str.
97-99, llt. 5
Diskutujú sa niektoré ustanovenia
novej československej štátnej no,rmy 73 0405 Měřeníposunii
stavebních
o'bjektii, ktorá ~lat! od 1. 7. 1986. Hodnot! sa prínos
a kvalltatívne
zmeny voči predchád'zajúcej
norme.

FRYML, J.
Ůkoly Lesprojektu
v oblasti fotogrammetrlckého
mapovlini v 8. pětiletém pilinu
Geodetický a ,kartografický
obzor, 33, 1987, Č. 4, str.
99-101, 1 tab.
Problematika
tematického
mapovliní
fotogrammetrickými metodami pro účely lesnictví. Podmínky a uplatnění automatizace,
inovace v procesu urychlovliní lesnických
map. Možnosti využití ;prostředkii
a metod
dálkového priizkumu Země.

H3MepeHMe
0630p,

.qe·

33,

97-99,

AMCKYCCMSI HeKoTopblX
nOCTaHOBl1eHMH HOBoro 4e·
xocl1oBaqKoro
rocYAapcTBeHHoro
cTaH.qapTa 730405
V13MepeHMe cMellleHMH cTpOMTel1bHblX 06beKToB, KO·
TOpblH MMeeT CMI1Y C 1.7. 1986. OqeHMBaeTcSI BKl1aA
M KBal1MTaTMBHble M3MeHeHMSI B cpaBHeHMM C npek
wecTBYlOlllMM
cTaH.qapToM.

<!>PbIMn,

lil.

3a.q811M neCnpOeKT8
B o6nacTM
KOH CbeMKM B S-oii nSlTMneTKe
reoAe3MlIecKMH
CTp.

1987, N° 4,

M

$oTorpaMMeTpMlIec·

KapTOrpa$M4eCKMií
1 Ta6.

0630p,

33,

99-101,

np06neMaTMKa
TeMaTM4ecKoií
CbeMKM $OTOrpaMMeTpMlIecKMMM MeTOAaMM Ansi qel1eH l1eCOBOAcTBa. Vc·
110BMll M oCYlllecTBl1eHMe aBToMaTM3aqMM, MHHoBaqMll
B npoqecce
YCKopeHMll KapT l1eCOB. B03MO*HOCTM
npMMeHeHMll
cpeAcTB
M MeToAoB AMcTaHqMOHHoro
30HAMpoBaHMll
3eMI1M.

528.9 (084.3-13)
COV4EK,

5l.

Coxp8HeHMe
OCHOBHOii
qeHTpe reo.qe3MM M ero
, reOAe3M4eCKMií

1987,

N° 4,

M
CTp.

KapTbI 4CCP
npo6neMbI

KapTOrpa$M4eCKMií

1: 50 000
0630p,

Ha

33,

102-104

3HalleHMe
aKTyanM3aqMM M coxpaHeHMll
OCHOBHOií
KapTbl 4CCP 1 : 50000 M cOBpeMeHHall
np06l1eMaTM'
Ka 3TMX pa60T.
OnblT C coxpaHeHMeM
KapTbl
Ha
qeHTpe reOAe3MM raBI1M4KYB 5pOA M paqMoHal1bHoe
npMMeHeHMe
YCTaHoBl1eHHoií
MeTOAMKM pa60T.
3a·
Me4aHMll M npeAno*eHMll
no BblnOI1HeHMIO coxpaHe·
HMll KapT.

528.9(084.3-13J
SOUCEK, J.
Ůddba
Základni
mapy CSSR 1: 50000 na středisku
geodézle a jeji problémy
Geodetický a kartografický
obzor, 33, 1987, Č. 4, str.
102-104
Význam aktuallzace
a provlidění údržby Základní mapy CSSR 1: 50 000 a souča'sná
problematika
těchto
prací. Zkušenosti
s údržbou
na středisku
geodézie
Havlíčkiiv Brod a racionální
apllkace stanovené metodiky prací. Připomínky a náměty k prOVádění údržby.

528.063.1:528.236.1:51
KA5EnA4,

528.063.1:528.236.1:51
KABELAC, J.
Transformation
der ebenen Koordlnaten
mUtels der
Kollokationmethode
Geodetický
a kartografický
obzor, 33, 1987, Nr. 4,
Seite 91-96, 2 Abb" Lit. 11
Methode
der statlsUschen
Kollokatlonen
nach dem
Prinzip der kleinsten
Quadrate
wird auf die L5sung
des Problems Transformatlon
der ebenen Koordinaten
von zwei Sy's'temen, 'wo die Genauigkeit des ersten die
Genauigkeit
des zweiten
Koordinatensystems
hoch
llberragt,
appllziert.
Seine Koordina'ten
slnd mit zuflil1lgen Messfehlern
und auch mit systematischem
Zufallfehler
belastet.

lil.

TpaHc$opM8qMSI
nOKaqMM

nnOCKMX KOOp.qMH8T MeTo.qOM Kon·

reo.qe3M4ecKMií
1987, N° 4, CTp.

M

KapTOrpa$M4eCKMií
91-96, 2 pMC., nMT. 11

0630p,

33,

MeTo.q
CTaTMCTM4eCKMX KOnnOKaqMií
no npMHqMny
HaiíMeHbwMx
KBaApaToB
M peweHMe
np0611eMbl
TpaHc$opMaqMM
nnOCKMX KooPAMHaT Me*AY
ABYMSI
CMCTeMaMM B CI1Y4ae, KorAa T04HOCTb nepBoií
Bbl'
COKO npeBblwaeT
T04HOCTb .qpyroH KOOPAMHaTHOH CMCTeMbl. KOOPAMHaTbl 3TOH CMCTeMbl cOAep*alOT
KaK
cnY4aHHble
oWM6KM M3MepeHMH TaK M CI1Y4aHHYlO
CMCTeMaTM4eCKYlO oWM6KY.

528.482[083.74J
MARCAK, P.
Vber die neue tschechoslowaklsche
Staatsnorm
CSN
73 0405 Messung der Verschiebungen
der Bauobjekte
Geodetický
a kartografický
obzor, 33, 1987, Nr. 4,
Seite 97-99, Lit. 5.
Es werden
einige
Verordnungen
der neuen tschechoslowakischen
Staatsnorm
730405 Messung
der
Verschiebungen
der Bauobjekte, die ab 1. 7. 1986 g!lltlg ist, diskutiert.
Beitrag und qualitatlve
Anderungen im Vergleich mU der vergangenen
Norm werden
gewertet.

528.74:528.94:634.1 "1986/1990"
FRYML, J.
Aufgabe des Forstwirtschaftsprojektlonbetdebs
projekt)
1m Gebiet der ,photogrammetrischen
.nerzeugung im 8. Fiinfjabrplan
Geodetický a kartografický
obzor, 33, 1987,
99~101, 1 Tab.

528.9(084.3-13J
(LesKarteNr.

4,

Problematik .der thematlschen
Kartenerzeugung
mit
photogrammetrlschen
Methoden
filr dle
Zlele
d'er
Fors'twirtschaft.
Bedingungen
und Anwendung
der
Automatlon,
lovatlon
lm Prozess der Zeugungsbeschleulligung
vOll Forstwirtschaf.tskarten.
Mogllchkelten der Nutzung der Ausrilstung und Methoden der
Ferherkundung
der Erde.

SOUČEK, J.
Maintenance
of the 1: 5D000 Basic Map 01 ČSSR at
the Surveying Centre and It8 Pr.oblems .
Geodetický a kart-ograf!cký. obzor, :i3, 1987, No 4, ,pp.
102-104
llll,portance
of, actuailzaUon
and malntalnlng
the
1 : 50000. ,baslc maiP of C.SSR and contemporary
problems of th1:s wor,k. Experlence wlth lhe malntenance
at the surveylng centre ln Havifčkův Brod and the
ratlonal appilcation
of the sét down methodology
of
work. Reminders
and suggestions
concernlng
the
malntenance.

528.9[084.3-13)

528.063.1:528.236.1:51

SOUČEK, 1.
Laufendhaltung
der Grundkarte
der ČSSR 1: 50 DOn
bei der Kreisarbeitsstelle
fiir Geodiisie und ihre Probleme
Geodetický a kartografický
obzor, 33, 1987, Nr. 4,
Selte 102-·104
Bedeutung der Aktuallsatlon
und Laufendhaltung
der
Grundkarte
der ČSSR 1: 50000 und jetzlge Problematik dleser Arbeiten.
Erfahr'Ungeh
mlt der Laufendhaltung
bel der Krelsarbeltsstelle
filr Geodasle
Havlíčkův Brod und ratlonelle
App1lkatlon der gegebener Arbeltsmethodlk.
Bemerkungen
und Anlasse
zur Durchfilhrung
der LaufendhaHung.

KABELAč, J.
Transformation
des coordonnées
horizontales
par la
méthode de collocations
Geodetický a kartografický
obzor, 33, 1987, No. 4,
pages 91~96, 2 Illustrations,
11 bibllographles
La méthode de collocations
statlstiques
ďaprěs
le
priIwlpe des plus petits canés, s'appllque
a la solution des problěmes de transformatlon
des coordonnées horlzontales entre de,ux systěmes, ou la préclslon
du premler surpasse
hautement
la préclslon du second systěme de coordonnées.
Les coordonnées
sont
chargées
ďerreurs
occasionnelles
de levé alnsl que
ďerreurs
occaslonnelles
systématlques.

528.063.1:528.236.1:51
KABELAč, J.
Transformation
of Plane Coordinates
by the Method
of Collocation
Geodl;ltlcký. a kartografický
obzor, 33, 1987, No ,4, pp.
91-96, 2 flg., 11 ref.
The statlstlcal
collocatlon
accordlng to vhe princlple
of lhe method of the .Jeast squarl;ls Is aPlplIed to solvIng lbe 'problem of transforma~lon
of, plane coordlnates between two systems when .lhe accuracy
of the
flrst coordlnate
system Ís much hlgher lhan that of
thesecond
one. Hs codrdlnates "are charged
wUh
bot'h ,random errors of measurements
and a random
systematic error.

528.482(083.74J
MARČAK, P.
On the New Czechoslovak
State Standard 73 0405 Measurements
of the Displaceménls
of Building Constructlon
Geodetický a kartografický
obzor, 33, 1987, No 4, pp.
97-99, 5 ref.
Some regulatlons
of the new Czechoslovak state standard 73 0405 Measurements
of dlsplacements
of
building construction
- having been va lid since 1. 7.
1986, are
dlscussed.
Contrlbutlon
and
qualltatlve
changes in comparison
with the previous standard
are evaluated.

528.74:528.94:634.1,,1986/1990"
FRYML, J.
Tasks of Lesprojekt in Photogrammetrlc
Mapping in
the 8th Five-Year Plan
Geodetický a kartografický
obzor, 33, 1987, No 4, pp.
99-101, 1 tab.
P,roblems of thematic
map,plng by means of photogrammetrlc metho.ds for the purposes of forestry. Con·
dltions and a1ppilcation of automation and Innovatlon
ln the process of accelerting
ma,ps of forests. Posslblllties of uslng the means of the Earth's remote
senslng.

528.482(083.74J
MARČAK, P.
La nouvelle
Norme Tchéi:oslovaque
ďEtat
7304D5
Mesurage des déplacementsďouvrages.
de construction
Geodetický a kartografický
obzor, 33, 1987, No. 4,
pages97.,--99,
5 blbliographles
Dlscusslofi; sur ceI'talns rěglements
na la' nouvelle
NormeTchécoslovaqne
d'Etat 930405 Mesurage des
déplacements ďouvrages de constructlon, qul est entrée
en vlgueur le 1. 7. 1986. Evaluatlon
de l'apport
et
des changements
qualitat1fs en comparalson
avec la
Norme précédente.

5,28.74:528.94:634.1"1986/1990"
FRYML, J.
Les tíiches de l'organisation
Lesprojekt
dans le domaine du levé photogrammétrique
effectué pendant
le Be plán quinquennal
Geodetický a kartografický
obzor, 33, 1987, No. 4,
pag-es 99-101, 1 planche
Problěmes émanant du levé a méthodes photogrammétr1ques pour les besolns de la sylviculture. Conditions
et entrée eÍl cause de I'automatlon,
l'innovatlon
dans
le processus ďaccéJ ération de la fonC'tion des cartes
forestlěres.
Possibillté ďutlllsatlon
de moyens et de
méthodes
ďexploitatlon
terrestre
téléguidée.

528.9(084.3-13 J
SOUČEK, 1.
L'entretien
de la Carte de base de la Tchécoslovaquie a l'échelle de 1: 50000 effectué dans le Centre
de Géodésie et problilmes émanant de cet entretien
Geodetický a kartografický
obzor, 33, 1987, No. 4,
pages 102-104
Importance de I' actuallsatlon
et entretlen effectué de
la Carte de base de la Tchécoslovaqule
a I'échelle
de 1: 50000 et récents
pwblěmeSl relatlfs a ces
travaux. Expérlnces acqlÍlses par les travaux ďentretreti effecfuésdans
le Centre. de Géodésle A Havllčkilv Brod et a]Jplicatlon ratlonnelle
de la méthode
des travaux.
Observatlons
·et suggestlons
pour la
réallsatloIi
de l'entretlen.
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Nový námestník predsedu SÚGK nastúpil do funkcie

Dňom 1. 2. 1987 bol pred8edom Sloven8kého úradu geodézie a kartografie (SÚGKj
Ing. Ondrejom M ichalkom
vymenovaný a do funkcie uvedený náme8tník pred8edu
SÚGK Ing. Imrich Horňan8ký, CSC., doterajší vedúci 8ekretariátu pred8edu SÚGK.
Ing. I. H orňan8ký,
CSC., 8a narodil 18. 9. 1940 v Brati8lave. Po 8končení Jedenásťročnej 8trednej školy v Brati8lave maturitou 8 vyznamenaním v roku 1957, pokračoval v štúdiu geodézie a kartografie na Stavebnej fakulte (SvF j Slovenskej vY80kej
školy technickej v Brati8lave (S VŠT). POČ-a8štúdia p680bil ako vedecká pomocná 8ila
na Katedre geodetických základov. Štúdiuin 8končil v roku 19628 vyznamenaním.
Po ab80lvovaní SVŠT pracoval v rokoch 1962 až 1967 na Ú8tave geodézie a kartografie v Brati8lave. Po reorganizáciách v rezorte geodézie a kartografie pracoval v rokoch 1968-1972
v. Inžinier8kej geodézii, n. p., Brati8lava a v rokoch 1973-1982
v Geodézii, n. p., Brati8lava. Od roku 1982 doteraz pracuje na SÚGK.
Ing. Hor ň a n 8 k Ý prešiel na organizáciách rezortu p08tupne rozličn ými druhmi prác aj rozličnými 8tupňami riadenia, a to od vedúceho merač8kej čaty cez 8am08tatného plánovača, technológa, výrobného inžiniera, prevádzkového
inžiniera po vedúceho prevádzky inžinier8kej geodézie, ne8k6r prevádzky evidencie nehnuteln08tí. Bol členom brigády
80ciali8tickej práce (BSP) na Geodézii, n. p., Brati8lava a je n08itelom bronzového odznaku BSP.
Prirodzenou vla8tn08(ou Ing. H orňan8kého
je zvyšovat 8i politickú a odbornú úroveň. V roku 1970 ab80lvoval
prípravný kurz pre zodpovedných geodetov (ZG) a v roku 1971 zí8kal oprávnenie vykonávať funkciu ZG. Ďalej
v roku 1970 ab~olvoval kurz automatizácie vedecko.technických výpočtov v geodézii. Od roku 1973 má oprávnenie na
overovanie geodetických prác a v rokoch 1972-1974 ab80lvoval prvý beh p08tgraduálneho štúdia (PGŠ) odboru geodézia a kartografia na SVŠT. Po ú8pešnom obhájení kandidát8kej dizertačnej práce na tému "Prí8pevok k problematike
pre8n08ti technickej mapy me8ta" zí8kal v roku 1986 vedeckú hodn08( kandidáta technických vied.
Nadobudnuté odborné vedom08ti odovzdáva ako prednášatel na kurzoch pre ZG, ďalej od druhého behu PGŠ na
všetkých ďalších behoch prednáša vybrané kapitoly z mapovania, a tiež ako prednášatel na akciách organizovaných
Odborovým 8tredi8kom vzdelávania pracujúcich VÝ8kumného ústavu geodézie a kartografie v Brati8lave (VÚGK). Je
oponentomviacerých rezortných vÝ8kumných 8práv, diplomových prác, prác PGŠ a pod. Od roku 1980 je členom ko·
mi8ie preštátne záverečné 8kúšky na odbore geodézia a kartografia S VŠT a od roku 1986 členom komisie Vedeckej
rady odboru geodézia a kartografia SvF SVŠT.
V rokoch 1973-.c1982 p680bil vo funkcii člena komi8ie vynálezcov8kého a zlepšovatel8kého hnutia (V ZH) v Geodé·
zii, n. p., Brati8lava a bol členom 8tálej odbornejrezortnej komi8ie pre VZH pri VÚGK. Je aktívnym zlepšovatelom.
Od roku 1970 aktívne p680bí v Terminologickej a Názv08lovnej komi8ii SÚGK.
V rámci mnoh08trannej vedecko-technickej 8polupráce geodetických 8lužieb 80ciali8tických štátov (GSSŠ) v rokoch
1977-1983 p6sobil ako člen čs. komi8ie pre koordináciu prác pri riešení témy Č. 5 "vývoj met6d a prí8trojov na automatizované vykonávanie inžiniersko-geodetických prác". V roku 1984 bo členom Č8. delegácie na XII. konferencii
GSSŠ v Ulánbátare. Tiež bol členom čs. delegácie na viacerých dvoj8tranných rokovaniach pred8tavitelmi GSSŠ.
Od roku 1978 p680bí vofunkcii člena Redakčnej rady (RR) Geodetického a kartografického obzoru a od roku 1987
je podpred8edom RR. Známy je aj ako autor prí8pevkov tohoto odborného ča80pi8U. Je pred8edom RR Spravodajcu
SÚGK.
.

s

Aktívnaje činn08t Ing. Horňan8kého
aj v rámci Če8k08loven8kej vedeckotechnickej 8poločn08ti (ČSVTS),
či už
vo funkcii prednášatela na akciách u8poriadaných ČSVTS, ale najmu pri vykonávaní rozmanitých funkcií, medzi
ktoré patrí napríklad pred8eda Odbornej 8kupiny pre mapovanie, člen pred8edníctva Me8t8kého výboru ČSVTS a člen
Sloven8kého výboru Geodeticko-kartografickej 8poločno8ti ČSVTS.
Politickou prípravou pre člen8tvo v KSČ prešiel aktívnou činn08(ou v ROH, kde za8tával r6zne funkcie v závodnom
výbore (ZV) ROH, ako napríklad pred8eda ma80vopolitickej komi8ie, vedúci závodného 8tredi8ka odborár8kej výchovy, člen ideovo-politickejkomi8ie, lektor odborár8keho vzdelávania pri ZV ROH a iné.
Zá8luhou všestrannefaktivity,
vY80kej politickej úrovne a 080bného pre8vedčenia bol po kandidát8kej lehote od roku
1976 prijatý za člena KSČ v roku 1978. V 8úča8n08ti je p08lucoočom Večernej univerzity marxizmu-leninizmu
a piJ.
80bí ako propagandi8ta 8traníckeho vzdelávania na SÚGK.
Ing. Horňan8ký
pri výkone doterajšíchfunkcií
a pri plnení úloh, ktoré vyplývajú z uzne8ení 8traníckych a vládnych orgánov, pri8tupoval vždy 80 zodPOVedno8tOUkomuni8tu. Za 8voju činn08ť bol niekolkokrát vyznamenaný na
podnikovej a rezortnej úropni, ako aj v rámci ČSVTS. Prehlad zí8kaný v doterajšíchfunkciách, 8kúsen08ti z riadiacej
práce, d68lednosť pri zabezpečovaní úloh politického, ekonomického a technického charakteru 8Ú zárukou ú.~pešného
plnenia úloj aj v novej zodpovednej funkcii .
. Novému námestníkovi pred8edu SÚGK Ing. Imrichovi Horňan8kému, OSc., prajeme, aby úspešne zvládol náročné
tlldky ,ktore pre rezort géoiléiie a kartografie vyplývajú zo záverov X VII. zjazdu KSČ a zjazdu KSS a pr08tredníclvom
rozvoja geodézie a kartografie zabezpečoval aj plnenie úloh potrebných pre ďal8í rozvój naAej80ciali8tickej8poločnosti.
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FSv ČV UT v Praze

Transformace rovinných souřadnic
metodou kolokace

2. Vztahy mezi souřadnými systémy a sestavení
základní rovnice
Transformace rovinných souřadnic z jednoho souřad.
ného systému do druhého se v praxi často vyskytuje.
Způsoby transformací jsou velmi bohaté a v literatuře
jim byla věnována velká pozornost. V české literatuře
je komplexně tento problém uváděn např. v [1] a [2].
Všechny postupy považují transformované souřadnice
za veličiny bezchybné nebo za veličiny zatížené pouze
náhodnými chybami a dochází pak k vyrovnání kla.
sickou metodou nejmenších čtverců (MNČ).
V dalším textu budeme však považovat transfor.
mované souřadnice za veličiny zatížené nejen chybou
náhodnou, ale též chybou, která bude mít pro jistou
oblast transformovaného území a jen pro tuto oblast
charakter chyby systematické. V jiné oblasti bude
rovněž existovat jistá, leč numericky jiná, systema.
tická chyba. S ohledem na velký (teoreticky nekonečně
velký) počet těchto oblastí mají tyto systematické
chyby charakter náhodný. Nazývejme je chybami
polosystematickými.
A právě matematické podchy.
cení nejen chyb náhodných, ale i polosystematických,
je aktuální v současné problematice transformaci
rovinných sítí.
Metoda, která se přímo nabízí k řešení, je metoda
kolokace. úkolem následujících řádků bude proto její
aplikace na uvedenou problematiku.
Současně je
nutné zabezpečit požadavek,
aby transformační
postup neměnil souřadnice nově zaměřené sítě S,
neboť o nich víme, že jsou zaměřeny podstatně přes.
něji než souřadnice staré sítě s'.
Konkrétně
půjde o podobnostní
(Helmertovu)
transformaci mezi systémem S a systémem s', kde
systém S, viz obr. 1, je definován počátkem O a pravoúhlými pravotočivými souřadnými osami X, Y. Souřadnice bodů Pi v tomto systému budeme označovat
Xi' Yi a budeme je považovat za bezchybné. Systém
8', viz obr. 2, je definován počátkem o' a pravotoči.
vými souřadnými osami x', y', které jsou rovněž pra·
voúhlé. Souřadnice bodu p' v tomto systému budeme
označovat x y~i a přisoudíme jim jednak náhodné
opravy V",'i, VI/i', jednak polosystematické vlivy v metodě kolokace jsou nazývány signály - s",'(,
81/'i. K odvození vztahu mezi systémy S a s' použijeme
systému 8, viz obr. 1 a 2, s počátkem o = o' a se sou·
řadnými osami x = x' a y = y'. Sou řadnice bodu Pi
budou označovány Xi' Yi'
Požadavky praxe na přesnost transformace. Máme·li
d va body ve vzdálenosti asi 4 kilometrů, pak má mate.
matický aparát zaručit v predikované
(interpolované) souřadnici přesnost 5 cm, přičemž hodnota
signálu může dosáhnout 50 cm.
Teorie předložená v dalším textu vyžaduje jen
nejzákladnější znalosti o metodě kolokace a o způsobu
sestavení kovarianční funkce, viz [3,4, 5] nebo [6].

Vztahy mezi systémy S a 8, viz obr. 1, jsou dányrovni.
cemi

+
= bXi + aYi + d,

Xi = aXi Yi

bYi

C,

X;=AXi+BYi+O,
Yi

= -BXi+

AYi+

D,
(1)

přičemž c, d jsou souřadnice počátku o v systému S
a O, D jsou souřadnice počátku O v systému 8. O koeficientech rov. (1) platí:

A2

+ B2 = (a2 + b2)-1 = A/a

_

-1

+ D sm e) .

c - q (-O

cos e

0= -q(c cos e

_

=

.

q(c sm e -

-AO
A2

++B2BD '

-ac-bd

+ d sine)

= ----2
a

+ b2

-AD-Ba
A2+B2

d=-q-l(Osine+Dcose)=
D

= B/b = q2,

d cos e)

=

-ad+ bc
a2

+ b2'

'
(2)

kde q = r/R je měřítko, r a R odpovídající si délky
v systémech s, S a e je úhel stočení systému s vůči
systému S, uvažovaný v kladném smyslu (proti pohybu ručiček hodinových). Dále též platí (00). =
= q(Oo)s, viz obr. 1.

···· .... x;
••.••..

/
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Vztahy mezi systémy s a s', viz obr. 2, jsou dány rovnicemi
Xi

=

X, -

S",'i

+ V",'i,

= Y' -

Yi

+ VU'i .

Su'i

(3)
n

••••••••

_m

o.:. u..

•••••••

•.. _._......••.• ~p.!......•.

rovnice
AXi
-BXi

+ B Y + O+
+ AYi + D + Su'i i

S""i -

V""i -

=

X,

O,

Yj'

Y' = O,

Vu'i -

(4)

s+

O.sp-v-z'

= O

(5)

uor,

, ••••

Pij

','/
:

,

!

ly;

;,

:,

lBpy'iZ
,

.,

j

I

.,

2nxl

(ý;

••

----J
Pp;: :. Spi;

které nám představují základní vztahy mezi souřadnicemi bodů Pi resp. pi. Základní rovnice, potřebná k řešení zadané transformace metodou kolokace, zní

Bz+

_.....

u

1

,

a získali jsme ji rozpisem rov. (4) pro všechna i = 1,
... , n, kde n je počet opěrných (daných) bodů Pí
resp. pi. Výraz Bz představuje trend. Význam matice
a vektorů v rov. (5) je

B

= ( B"" ), z =

2nx4

Bu'

(A, B, O, D)T,

S

2nxl

4xl

sP=(Sp"")'
spu'

2nxl

(V",')'
vu'

(Xl'

Yv

=

v

2mxl

B"" =

nx4

.

z'=

2mxl

1,

kde Sp",'i, Sp!J'i pro i = 1, ... , m jsou signály na predi.
kovaných (interpolovaných) bodech, obr. 2; m je jejich
počet. V rov. (5) jsou neznámými koeficienty (A, ... ,
.. " D)T = z, rov. (4), a podchycují s maticí B trend.
Jestliže bychom znali jejich přibližné hodnoty, pak
vektory z a z' doznají jednoduchých změn.

= ( s"" )
su'

'

(X')
y' .

O),

Metoda kolokace na rozdíl od MNČ užívá dvou kova.
riančních matic. Jsou jimi matice Ql obsahující kovariance zprostředkujících veličin a matice Q. obsa·
hující kovariance signálů.
Za předpokladu nulové korelace mezi souřadnicemi
x' a y'*) získáme

Xn, Ym 1, O

Bu'

nx4

= ( Y. v -Xl'

O, 1

)'**)

Yn,-Xn, 0,1
(Su'!> •.. , SU'n)T,
kde Onn je nulová matice o rozměru n X n.

nxl

Předpokládáme-li dále, že i mezi hodnotami xi a Xi
a mezi hodnotami yi a yj, kde i, j = 1, ... , n a i =1= j,
není korelace, jsou pak matice

Vu' = (Vu'b •.. , Vu'n)T,

V"" = (V""b •.. , V""n)T,

nxl

nxl
X' = (x~, ...

=

su'

s"" = (S""l, ... , S""n)T,
nxl

=

y'

, x~)T,

(yÍ, ... , y~)T .

nxl

nXI

Význam prvků vyplývá z porovnání rov. (8) srov. (3)
a (4). Nově byly zavedeny subvektory
sP"" = (Sp"'b ... , sp",'m)T,

Spu'

mxl

mxl

=

(SpU'b ... , spu'm)T,

*) Dosazení rov. (3) do prvých rov. (1) je méně výhodné
pro výpočet metodou kolokace. Získali bychom vztahy

Xi = a(xi Yí = b(xi -

8""i

+

8",'i +

v",'i) v",'i)

+

b(yí -

8U'i

+

VU'í) ,

+

C,

a(y, -

8u'i

+

vu'í)

+

d.
(6)

**) Bu' = B"" T, kde T

= ( O, -1,

1,
O,
O,

O, OJ'
O, O, O
O, 0,1
O, O, O

diagonální s prvky p;" a P;'~na hlavních diagonálách.
Určení vah P"'i a Pu" vyplynulo z předcházejících výpočtů event. ze zkušenosti. Jedná se pak o vyrovnání
nekorelovaných veličin, které je zvláštním pří padem
vyrovnání veličin korelovaných, jež je teoreticky
správnější, neboť přesně nulová závislost mezi xi a xj
a mezi Yi a yj neexistuje. Submatice Q"""" a Qu'u' nejsou
pak diagonální.
Rovněž v matici Q. přijmeme, že mezi signály
s indexy x' a s indexy y' není korelace a tudíž jsou
křížové kovarianční submatice nulové*). Zbude

*) Teoreticky není tento předpoklad správný. V konkrétním případě by bylo nutné jej potvrdit. Jestliže by
se tak nestalo, je žádoucí tyto křížové kovarianční submatice zavést do rov. (10) a (12) a dalšího výpočtu.
V [4] byly zjišťovány numericky a shledány za nepod·
statné, a to z hlediska velikosti výsledných hodnot.
Nemusí však tak platit vždy.
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'Do techto rovnic dosadíme rov. (13) a získáme hódn,oty
signálů na opěrných.bodech
n

n

=.~ Q'tJ K",y,

S",'i

SII'i

";=1

Qs",'s",' =

nXn

QSII'SIl'=

(Qi~'... ,Qi~),
.

~n
sp",'i

pro i

=

mX-Jfl

(Q~~l'..., ~~n)'
(Q~~l'....,Q~~n).

(Xpi, Ypi, 1, O),

BpII'i

=

(Ypi, -

Xpi, O, 1),'
(21)

•

Neznámé A, B, O, D vektoru

%

získáme ze vztahu

+ B;, Q;;;, BII,)-l
+ B; Q;;;, y'),

a % = (A, n, O, D)T, viz rov. (14). Predikované signály
uvádí rov. (19). Měřítko q a úhel složení 8 určíme jednoduše např. z třetí a čtvrté rov. (2). Tím je vyřešena
podobnostní transformace souřadnic ze systému S do
systému s', viz obr. 1 a 2 a rov. (4), metodou kolokace.
Opačný převod souřadnic ze systému s' do systému S,
využívající předchozího kolokačního výpočtu, pro.
vedeme pomocí rov. (6). Pro predikované hodnoty
získáme
Xpi

=

a(x;n

Y pi

=

b(y~i

-

Sp",'i) SpII'i)

+

b(y;n
a(x~i

-

SpII'i)

-

SpII'i)

+
+ d,

C,

(22)

, d získáme z rov. (2)
1 m, jsou dány; viz

kde hodnoty koeficientů a,
a souřadnice x;n a y~L i = 1,
body p;n na obr. 2.

= (B;', Q;;;l B""

(B;', Q;;;l x'

Qs",'s",'

+ Q"""",

Qnll'

=

QSII'SII'

(14)

+ QII'II"
(15)

K""

=

Bp",'i

Základní výpočetní rovnice pro získání neznámých %
trendu, rov. (7) a signálů S",,, Sil" sp",' a SPII', rov. (8)
a (9), získáme řešením rov. (5) po zavedení známé
Lagrangeovy podmínky minima, viz např. [7]. Uvedeme jen výsledky.

=

(19)

.'

Jejich prvky představují kovariance mezi jednotlivými
signály na daných a predikovaných bodech. Určeny
budou v odst. 6.

Qn",'

,

;=1

Výpočet predikovaných (interpolovaných) souřadnic
Y~i predikovaného bódu P~i' viz obr. 2, získáme
konečně ze vztáhů

Q~:nv-... , Q~n

%

= ~ Q~ij KII,;

= 1, .. " m a mje' počet predikovaných bodů.

Qt~l' " 0' Q~n

QSPII'SII'

spII'i

X~i>

Q:~,... -,-Q:~

Qsp",'s",' =

n

= ~ Q~ij K",,;,
;='1

(.QY~'
... , QY~).'
.

mXn

(18)

;=1

kde i = 1, ... , n a n je počet opěrných bodů. Hodnoty
signálů na predikovaných bodech získáme rovněž
z velmi jednoduchých vztahů

Q~~,... , Q;~
flxn

= ~ Qt' K",;,

= Q;;;,(x' - B"" z),

KII,

= Q;;;;(y' -

Bil' %) •

Odvození bude naznačeno a uváděny budou jen výsledné vzorce, přičemž výchozími budou vztahy v [3,
str. 280, odst. 3.2], při splnění tamtéž uvedených
předpokladů a), b) a c). Pro zkrácení zápisu zavedeme
index J = x', y'.
Odhad střední
chyby jednotkové
zjistíme ze
vztahu

nxl

"xl

m5(2n -

4)

= ~ (vJ

-

sJ)

Q;}(vJ

-

sJ),

J

J

= x',y',

kde n je počet opěrných bodů, 4 jsou neznámé koeficienty A, B, O a D a ostatní výrazy viz rov. (8) a (15).
viz též rov. (10). Připustíme-li platnost rov. (ll), pak
získáme jednoduché vztahy pro výpočet i-tých oprav

Odhad střední
chyby
veličin
a (4), zjistíme jednoduše ze vztahu

kde

sx' =

Qsx'sxl

Kx"

$11'

"xl
SpZ'

mxl

=

QSll'81/'

Kv' ,

nxl

=

'QSPXfsxf

KX

!

,

SpII'

mxl

=

QSPII'SII'

PJi

x{, y{, rov. (3)

viz rov. (ll) a následný text.

Odhad střední
chyby neznámých
koeficientů
A, B, O a D, rov. (4) a (8), zjistíme ze vztahů

KII,·

mA = mo VQAA, ,....;B, O, D,

1987/94

.-

Geod'elipkt ':lf káftógrilflckf
r_Ql!Jlj~~:J/7~,:\9.87~~ísl!l,~

kde, QAA, QJJJJ, Qca aQDD leží B-a~'llovnidiagQnálematice
Q" = (B;, Q~l, Boo'

+ B;, Q;~, Blf,)-lf,(23)

viz rov. (8) a (15). Matice (23) vystupuj\již

v rov.(I4),

Odhad střední
chyby mq a m. měřítka qa úhlu
stočení e určíme pomocí zákona opřenášení středních
chyb, aplikovaného např. na ,tře.tí a čtvrtou rov. (2).

obzOl:
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6.lJrčeni kovarianěni funkce a kolokace po částech
Yodst.3
byly uvedeny kovariariční subml1!tice (13)1
pro něž se sluší určit jejich prvky Q~ a Q~ij*)' kde
J = x', y', neboli kovariance, které udávají vztahy
mezi cen~rovanými hodnotami, tj. mezi signály SJi
aSJj**).
Určeníkovariančních submatic je nejobtížnější z celého výpočetního procesu metody kolokace,
Ve srovnání s klasickou metodou nejmenších čtvercú
zaujímají obdobnou' úlohu jako matice vah. Jejich
odvození, ať analytické nebo stochastické, musí vycházet 7J daného příkladu, který dává zdůvodnění
jejím prvkům. Jakékoliv vnucování není přípustné,
[8]. Tato skutečnost platí i v našem případě.
Přesto uvedeme jeden příklad kovariační funkce,
velmi často se vyskytující v odborné literatuře, např.
[7]. V pracích [4] a [9] byla tato kovarianční funkce
použita s úspěchem pro problematiku velmi ppdobnou
našemu problému transformace. Křížové kovariance
považujeme za nulové, viz poznámka pod čarou
v odst. 3. Zapišme tuto kovarianční funkci ve tvaru
o

Odhad střední chyby predikovaných
(interpolovaných)
signálů SI:Ji, rov. (19), určíme ze vztahu

kde QspJi leží na hlavní diagonále matice
QspJsJ Q;;} (E-

QspJ = QspJspJ mXm

Matice pravé strany získáme z rov. (12), (13), (15), (8)
a (23), přičemž jednotková matice E je rozměru
n X n.
Odhad
střední
chyby
predikovaných
(interpolových
) hodnot
X;i, Y;i' rov. (20), získáme
zevztahu

nJ
OJ
2d2
~ij = V exp (--aJ
ij),
J

kde dii je vzdálenost opěrných bodů
Dále
OJ

-

=

QspJ -

QSI:JsJ Q;;] BJ Q. B~J T

BpJ Q. BJ Q;;J

J=x',y',

Q;;'JSJ

+ BpJ

i=I,

... ,m.

(daného) bodu. Určení koeficientu aJ, případně i ~:'

Q. B~J'
(25)

Matice pravé strany získáme z rov. (24), (13), (15), (8),
(23) a pomocí matic

B

'=

px

m.x4

.

Xmn,

B

plf'

mx4

1,0),

(XPl,XPl'

= ( Y

P1,

.

Ypm, 1, O

-X

P1,

*mJ,

kde VJ je variance a *mJ je střední chyba charakterizující apriorní přesnost souřadnic J = x', y' opěrného

kde QpJi leží na hlavní diagonále matice
QpJ

= VJ-

p; a pj, viz obr. 2.

0,1).

Ypm, -Xpm, O, 1
Zdánlivou nevýhodou uvedených matic je jejich
násobení, transponování a především inverze. S ohledem na výpočty v odst. 4 přibyly však nově jen matice
QsrJsrJ a BrJ, rov. (12) a (26), o rozměrech m X m
a m X 4, kde m je počet predikovaných bodů. Tím se
odhad středních chyb predikovaných (interpolovaných)
veličin podstatně zjednoduší. Tak např. pro výpočet jen
jednoho jediného predikovného bodu se nově zavedené
matice zjednoduší na rozměr 1 X 1 a 1 X 4, rov. (21).
Uvedené vzorce platí při transformaci souřadnic ze
systému S do systému s', viz obr. 1 a 2 a rov. (4), metodou kolokace. Pro opačný převod, tj. ze systému s'
do systému S platí rov. (22). Proto bychom použili pro
odhad středních chyb mpXi a mpYi souřadnic XPi a Ypi
predikovaného bodu Py,i, obr. 1, opětně zákona hroma·
dění středních chyb, aplikovaného na tuto rov. (22)
a na rov. (2).

je uvedeno v [10]. Vztah (27) platí i pro Q~ij' Pomocí
nich jsou zjišťovány prvky kovariančních submatic
(13) a submatice QspJspJ v rov. (12), resp. (24) a (25).
Úvahy o koeficientu aJ uvádí též práce [9].
Uveďme ještě 2 poznámky,
výpočetní stránky.

týkající

se praktické

1. poznámka
je věnována určení koeficientu
a
(v rov. (27) aJ), viz [U]. Zvolíme jistou oblast, v které
uskutečníme kolokační výpočet pro různé hodnoty
koeficientů a. Vždy jeden z opěrných bodů považujeme "dočasně" za predikovaný. Poté přijmeme za
koeficient a onu hodnotu, pro níž je predikovaná veličina nejbližší skutečné - dané. Obdobně pro další
body. Sestrojíme izočáry optimálních koeficientů a,
které poslouží k interpolaci těchto koeficientů, a to na
bodech určených k predikci souřadnic.
2. poznámka
je věnována kololaci po částech.
Pomocí funkce QÝi, rov. (27), je možno zjistit jistou
vzdálenost

dex

pro

níž

platí,

že

hodnota

OJ

VJ

*) Prvky matice QspJspJ, rov. (24) a (25) ,se zjistí
obdobně. Rozdíl je pouze v tom, že vystupují v nich
souřadnice pouze predikovaných bodů.

**) Jestliže by byly hodnoty signálů známy až po
výpočtu celé kolokace, nabízí se aproxjmační postup,
tj. zjištění nejprve trendu klasickou MNe a jeho odečte·
ní ještě před kolokací. V případě transformace je oprávněné přisoudit vlastnosti centrovaných hodnot (signálů)
odc~ylkám po transformaci S~8'
s pomocí klasické
MNe.
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exp (-aJd~) je rovna např. 1 % hodnoty CJ/V J. Potom
hodnoty signálů ve vzdálenosti d> d.., již neovlivní
signál predikovaný. Toto důležité zjištění vede ke
kolokaci po částech, která podstatně snižuje nároky
na počítač. Tak např. při transformaci (predikci) souřadnic metodou kolokace ze systému 8' do systému
S, obr. 2 a 1, jen několika sousedních bodů, postačí ke
kolokaci použít jen těch opěrných bodů, které se
nacházejí uvnitř oblasti ohraničené hranicí jdoucí ve
vzdálenosti de", od bodů určených k transformaci.
Jestliže by šlo o transformaci (predikci) jen jednoho
bodu, bude touto oblastí plocha ohraničená kružnicí
se středem v tomto bodě a o poloměru de",. Tím je též
zajištěna kontinuita mezi jednotlivými oblastmi, transformovanými kolokací po částech. Tento postup pod.
statně sníží i rozměr použitých matic a submatic. Tak
např. při transformaci jediného predikovaného bodu
půjde v rov. (19) jen o výpočet dvou veličin a rozměr
matic Q,pJ,pJ a BpJ> rov. (12) a (21), se sníží na 1 X 1
a 1 X 4, viz též odst. 5. Předností tohoto postupu by
bylo i určování
koeficientů
A, ... , D, rov. (1)
a (14) resp. (7), pro každou oblast zvlášť, neboť tyto
koeficienty vyhovují této a jen této oblasti. A to je
správné. Není totiž dost dobře možné, aby jediný
transformační klíč, tj. aby jediná čtveřice hodnot A,
... , D, vyhovovala celé uvažované síti.

Vstupní hodnoty: Xi' Yi, x; , y;, P~i' P~i' pro i = 1, ... ,
... ,n. Xpi, Ypiproi=
1, ... ,m. *mJproJ=x',y'.
Kovariance: CJ, VJ> aJ - odst. 6; Qt - rov. (27)
a obdobně Q'!M; Q'J'J> Q,pJ'J - rov. (13) a obdobně
Q,pJ,pJ; QJJ - rov. (11). Neznámé: BJ - rov. (8);
QnJ - rov. (15); x', y' - rov. (8); z rov. (14).
Koreláty: KJ - rov. (16). Náhodné opravy: VJi - rov.
(17). Signály opěrných bodů: 8Ji - rov. (18). Signály
predikovaných bodů: 8pJi - rov. (19). Predikované
souřadnice: BpJi - rov. (21); X~i' y~i - rov. (20).
Odhad středních chyb: odst. 5.
8'

-+

S

Vstupní hodnoty: Xi' Yi, x;, y~, P~i' P~i pro i = 1, ... ,
... , n. X~i' y~i pro i = 1, ... , m. *mJ pro J = x', y'.
Kovariance, neznámé, koreláty, náhodné opravy,
signály opěrných bodů, signály predukovaných bodů:
viz S -+ 8'. Predikované souřadnice: a, ... , d - rov.
(2); Xp;, Y PÍ - rov. (22).
Odhad středních chyb: odst. 5.

Teorie podaná v předchozích řádcích řeší po matema·
tické stránce podobnostní transformaci rovinných
souřadnic ze systému S do systému 8' a naopak, viz
obr. 2 a 1, včetně výpočtu náhodných, polosystema-

tických a odhadu středních chyb, metodou kolokace.
Nevyžaduje žádných subjektivních zásahů jako je
tomu např. v postupu Jungově [2, str. 224] a výpočetní
postup je možno cele svěřit počítacímu stroji. Navrhovaný postup výpočtu kolokace po částech významně
snižuje nároky na výpočetní techniku při zachování
kontinuity mezi sousedními oblastmi, 2. pozn. odst. 6.
Tento postup i po teoretické stránce je vhodnější. Pro
zjištění kovarianční funkce jsou v odst. 6 uve·
deny dva způsoby v praxi již ověřené v obdobné problematice - [4] a [11]. Konečný výrok o způsobu
jejího sestavení může však říci jen numerická aplikace
na daný měřický materiál, viz [8] a [9], především
s ohledem na kriteria přesnosti stanovená praxí a uve·
dená v odst. 1.
V této práci byla podána teorie podobnostní
(Helmertovy) transformace metodou kolokace. Může
však být i podkladem pro transformaci afinní, uží.
vanou ve fotogrammetrii a v dálkovém průzkumu
Země, a to rovněž s užitím kolokační metody.
V závěru děkuji RNDr. Ing. L. Kubáčkové, DrSc.,
za cenné teoretické připomínky a Ing. L. Zajíčkovi,
CSc., za uvedení do problému z hlediska praxe.
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Dňom 1. 7. 1986 nadobudla platnosť nová československá štátna norma (ČSN) 73 0405 "Měření posunů stavebních objektů' schválená 13. Z. 1985, ktorá nahradzuje doterajšiu ČSN 730405 "Měření posunů a přetvoření stavebních objektů a jejich částf', schválenú 5. 6. 1968 s účinnosťou od 1. 4. 19691).
Oblasť merania sadania a vodorovných posuno 11
základov a stavieb je pomerne mladé, v súčasnosti dynamicky sa rozvíjajúce odvetvie inženierskej
geodézie. Jeho prudký rozvoj počas takmer ZO-ročného obdobia od vypracovania doterajšej normy si
jej revíziu priam vynútiI. V rámci revízie boli v norme uskutočnené viaceré kvalitatívne zmeny, ktoré
odrážajú súčasnú úroveň a stav rozvoja danej problematiky. Tým sú vytvorené predpoklady, aby nová norma lepšie plnila svoje poslanie. Jej obsah
a štruktúra sa zmenili nepatrne, avšak významné
zmeny sú v ustanoveni ach o presnosti merania
a o hodnotení stálosti pevných bodov.
2. Otázka potreby merania

ob.op

posunov stavieb

Do oblasti merania posunov stavebných objektov
spadá pomerne široká činnosť: od vypracovania koncepcie a projektu merania, cez vybudovanie meracích zariadení, vlastné meračské práce vyžadovanej presnosti, až po matematické a grafické spracovanie nameraných údaj ov a geodetickú interpretáciu posunov. Ďalšie lnterpretácie
posunov napr.
z hra disk a mechaniky zemín a zakladania nie sú
pochopitefne náplňou činosti geodetov.
Sporahlivosť výrokov o posunoch základov a stavieb závisí od úrovne a kvality celého tohoto komplexu prác. Norma prirodzene nemože zachádzať
do podrobností, ktoré majú riešiť vedecké a odborné inštitúcie, ale poskytuje iba rámec (rámcový
predpis). Jej dodržiavaním v praxi by sa mala zabezpečiť, že merania sadania a vodorovných posunov sa budú vykonávať na všetkých stavbách, ktoré si to zasluhujú, ďalej že tieto merania budú na
vyžadovanej úrovni, budú hospodárne a že v plnej
miere splnia svoj účel.
Vermi zodpovedne sa u nás pristupuje k meraniu
na vodohospodárskych
stavbách2).
V ustanovení
čI. 1 odborovej normy (ON) [3] sa uvádza, že meranie na vodohospodárskych
stavbách sa koná

1) Doterajšia,
v poradí
tretia,
norma
vznikla
revízlou
(druhll.i) normy CSN 731805 "Měřeni posuvů staveb", schválene] 14. 1. 19609 účlnnosťou od 1. 7. 1900. Prvá s označením
CSN 1329-1944
"Měření posuvů staveb" bola vydaná r. 1944.

2) Na meranie na vodohospodárskych
stavbách platí obO'rová norma [3], ktorá nepredplsuje
met6dy meranla a zarladenla, ani postup meranla a Isptlsob vyholdnocovanla namerantch
údajov. Stanovuje
však presnost
meraní (ustanovenla čI. 8-10).

v rámci technicko bezpečnostného
dohradu
(TBD) a je súčasťou výstavby a riadnej prevádzky
diela. podra vyhlášky č. 169/75 Zb. (v ČSR vyhláška č. 62/75 Sb.) sa merania stali prostriedkom
p o v i n n e j staroslivosti o bezpečnú funkciu nielen vodných diel, ale aj hrádzí verkých odkalísk.
Zásady TBD v ČSSR získali medzinárodný ohl~s
v odporúčaniach RVHP aj v odporúčaniach Medzinárodnej prihradnej komisie [4]. Pri výkone TBD
sú geodetické merania posunov jedným z najdoležitejších prostriedkov tejto činnosti [1].
Naproti tomu ČSN 73 0405 obsahuje v ustanovení
čI. Z-4 len všeobecné
vymedzenie
prípadov,
v ktorých sa majú merania posunov vykonávať. Ňie
je v nich uložená p o v i n n o s ť vykonávať tieto
merania na stanovených druhoch stavieb ako súčasť stavebno-technickej
činnosti a pri ich odovzdávaní do užívania predkladať aj výsledky meraní. podra názoru autora by bolo v záujme veci, uvážiť možnosť vypracovania takého ustanovenia formou doplnku k norme. Tak by sa projektant, ktorý má pri novostavbách rozhodnuť o potrebe merania, mohol oprieť aj o normu. Pri stanovených
druh ach stavieb by sa merania navrhli povinne.

Prvým predpokladom
úspechu merania posunov
stavieb je vypracovanie projektu merania. Povinnosť vypracovať projekt merania ukladala v čI. Z5
aj doterajšia norma. Ako vidno, ani existenci a predpisu niekedy nepostačuje. Ide totiž o to, ako je
predpis dodržiavaný
alebo presadzovaný v praxi.
Ako poukázal J. Zeman, s odvolaním na rokovanie
III. konferencie
zodpovedných geodetov (1978 j,
problém je v tom, že ustanovenie normy o projekte
merania sa nedodržuje, takže projekt merania býva
úplnou zvláštnosťou [5].
Je známe, že bez projektu sa nezačne výstavba
žiadnej stavby. To isté by mala platiť i pri meraní
sadania a vodorovných posun ov. Bez riadneho
a v súlade s ustanoveniami normy včas vypracovaného projektu by sa nemalo začínať s meraním
a improvizovať, lebo v takých prípadoch sotva možno zabezpečiť vyžadovanú úroveň, efektívnost, prínos a hospodárnosť meraní.
Náležitosti projektu merania sú v porovnaní s doterajšou normou doplnené ustanovením o úpravách stavebných konštrukcii pre potreby merania.
4. K ustanoveniam o presnosti
matickému modelu

merania

a k mate-

Ako sme sa zmienili, ustanoveni a novej normy
o presnosti merania posunov sú podstatne prepracované. Prvá ani druhá norma také ustanoveni a
vobec neobsahovala.
Preto zaradenie ustanovení
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o presnosti merania do tretej normy treba považovať za nový prístup. Avšak v novej norme predstavujú ustanovenia o presnosti merania kvalitatív·
ne vyšší stupeň. Vyznačujú sa moderným
poňa··
tím problematiky
a pružnosťou,
ktorá ponechá
priestor na tvorivý prístup, čo je v súlade so súčasnými tendenciami
vývoja v tejto oblasti. Prvýkrát sa vyžadovaná presnosť merania zvislých posunov stanovuje jasne a vefmi jednoznačne krajnými hodnotami
(hornými hranicami)
základnej
strednej
chyby
v závislosti
od druhu
základových
zemín
alebo
hornín
(čI.
10).
Vychádzajúc
z toho nie je problémom
jednoznač ne odhadnúť aj charakteristiky
presnosti všetkých určujúcich prvkov meraní (pozri napr. [2]).
Pokiaf ide o presnosť merania posunov na vodohospodárskych
stavbách,
odkazuje
norma
na
ON 73 6807. Lenže tam uvedené hranice sú síce dasledne rozlišené
podfa druhu objektu, avšak sú
stanovené krajnými hodnotami "chyby merania".
Nevieme však, čo treba pod týmto pojmom rozumieť. Či to majú byť hodnoty základných
stredných chýb (charakteristík
rozptylu teoretického
rozdelenia)
alebo hodnoty, ktoré skutočné max.
chyby posunov $max nemajú prekročiť?
V súvislosti
s presnosťou
merania
sa treba
zmieniť aj o tom, že v ON [3] sa krajné hodnoty
chýb merania sadania zemných a balvanitých hrádzí znižujú po prebehnutí konsolidácie na 1/5. Táto požiadavka podstatného zvýšenia presnosti merania sadania konsolidovaných
hrádzí je plne odavodnená. V ON je stanovená aj presnosť ostatných
(vodorovných?)
posunov betónových a murova··
ných objektov a tiež pootočení a náklonu.
Je známe, že o kvalite meraní, menovite o tom,
či vyžadovaná presnosť bola dodržaná, sa mažeme presvedčiť na základe výpočtu a t e s t o van i a
empirických
charakteristík
presnosti.
Z tohoto
aspektu je ustanovenie čI. 13 a 37 normy (vrátane prílohy 2) nesporným prínosom.
Treba však poznamenať, že v podmienkach merania
na stavbách
vieme systematické
vplyvy
eliminovať do tej miery, že hodnota systematic··
kej složky úplnej chyby sa stane v porovnaní s jej
náhodnou zložkou nepatrnou. Možno preto predpokladať, že empirické rozdelenie skutočných chýb
a odhadnutých
posunov bude približne normálne
[2]. Vychádzajúc z toho nebolo potrebné, orientovať sa v norme na úplné stredné chyby. Stačilo
uviesť, že empirické charakteristiky
presnosti sa
určia poctra známych vzorcov alebo vzťahov. Vzorec (3) na s. 5 normy (proti ktorému nemožno
nič namietať) sa v praxi uplatní len v tých prípadoch, kde možno separát ne určiť disperziu náhodnej a disperziu systematickej
zložky chyby.
Naviac úplná stredná chyba nie je pravdepodobnostnou charakteristikou.
Preto jej násobok
nemožno použiť na intervalový odhad.
Z aspektu reálnosti výrokov o tzv. obsolútných
posunoch pozorovaných bodov hrá významnú 1'0lu použitý mat e mat i c kým
ode 1. Za vhodný
možno považovať taký model, pri ktorom sa vychádza zo zmien priamo meraných veličín a pri
ktorom sa tzv. absolútne posuny udávajú vzhfa-

dom na matematický definovaný referenčný lvztažný) systém (sústavu). Treba vyzdvihnúť skutočnosť, že ustanovenia čI. 6 a 14-16 normy vychádzajú z tohoto modelu.

Nová norma upravuje aj terminológiu v tejto otázke. U nás zaužívaný termín "pevné" body nahraďzuje termínom "vzťažné" body (čI.20, 21). Otázka
nie je dotiahnutá do konca, lebo chýba pomenovanie tej podmnožiny vzťažných bodov, z ktorýcn sa
vychádza pri definování
(aproximácii)
vzražnej
sústavy, t. j. tých vzťažných bodov, ktorých zmena
polohy nebola meraním preukázaná.
Skutočnými
vzťažnými bodmi sú práve tieto body. Autor sa
domnieva, že doriešením
tejto terminologickej
otázky sa bude treba zapodievať.
Námietka, že absolútne pevné body neexistujú,
je správna. Avšak nevieme určiť ani absolútny (geocentrický) posun žiadneho bodu na zemskom povrchu. Podfa autora tohoto príspevku možno obidva termíny, t. j. "tzv. absolútne posuny" aj "pevné body" jednoznačne definovať a bežne ich používať s vedomím, že platia nie podfa fyzikálneho
príncípu, ale podfa definície.

Z ďalších ustanovení týkajúcich sa osadenia me·
račských značiek a zabudovania meracích prístro·
jov a zariadení, ďalej vykonávania
meraní a výsledkov meraní, sú vefmi daležité ustanovenia
čI.
39 a 40 o interpretácii
(nielen geodetickej)
posun ov, ktoré predchádzajúce
normy vabec neobsahovali. Otázka interpretácie
výsledkov pri meraní posunov stavieb sa označuje, za najťazšiu úlohu. Problém tkvie v tom, že vplyvom nevyhnutných chýb merania dostaneme nenulové hodnoty
posun ov aj vtedy, keď pozorovaný bod nezrnení
svoju pavodnú polohu. Na riešenie
tejto otázky
norma stanovuje využitie modernej teórie i nt e rval o v Ý c hod
had o v. Kvalitatívnou
zmenou
je aj ustanovenie čI. 38. Podfa mienky autora však
grafické spracovanie
nameraných
údaj ov (napr.
časový priebeh sadania) treba robiť vždy.

Možno konštatovať, že nová ČSN 730405 má progresívny charakter a znesie porovnanie s obdobnými normami v iných technicky vyspelých štátoch. Maže preto pozitívne ovplyvniť ďalší rozvoj
danej oblasti u nás.

[1] CARAS, M.: Význam geodetických meraní pre sledovanie stability priehrad v rámci činnosti TBD podla
vyhlášky 169/75 Zb. In: Sledovanie stability priehrad
geodetickými met6dami. Dobšinská Maša 1978.
[2] MARCÁK, P.: Presnosf merania posunov základov
a stavieb a CSN 730405. Geod. a kart. obzor, 29 (71),
1983, č. 5, s. 117-121.
[3,} ON 736807 Pozorováni a měřeni na vodohospodářských stavbách. 1974.
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[4] ŠIME!S, M.: Poznatky z uplatňování vyhlášky MLVH-CSR c. 62/75 Sb. In: Technicko-bezpečnostný
dohfad
na vodohoSIPodárskych dielach a zariadeniach v SSR.
Starý Smokovec 1978, s. 17-28.
[5] ZE~AN, I.:. ČSN 730405 a současný rozvoj inženýrske geodézle. In: Sborník ze semináře k přesnosti
geodetických
prací ve výstavbě. Pardubice
1981,
s.50-59.

Lektoroval:
Ing. Miroslav Herda, CSc.,
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Dodatok lektora:
Norma poskytuje projektantovi stavby v dostatečné míře
možn_os: rozhodnout o potřebě měření posunu, pokud je
po,:azu]e za ~ut~é ~ pokud toto měře.ní nepředpisují jiné
pravně-techmcke
predpisy nebo výnosy ústředních nebo
dohlédacích
orgánů, jako je tomu např. u přehrad
a hrází.
Pokud se týká definice vztažných bodů jsou jimi jen
body, jejichž změna polohy nebyla prokázána.
Poznámka

redakcie:

Článok je uverejnený aj v Podnikovom
dézie, n. p., Prešov, 1986, Č. 2, s. 7-13.

Úkoly Lesprojektu V oblasti
fotogram metri ckého mapován í
v 8. pětiletém plánu

Spravodaji

Geo-

Ing. Josef Fryml,
Lesprojekt, ústav inženýrské činnosti,
Brandýs nad Labem

528.74: 528. 94 :634.1 "1986/1990"

Všechny lesy České socialistické republiky musí
být plánovitě obhospodařovány
tak, aby byla zajištěna maximální produkce dřevní hmoty a byly
zabezpečovány ostatní užitečné funkce lesa. Tomu·
to účelu slouží hospodářská úprava lesů, jejímiž
výslednými díly jsou lesní hospodářské plány. Lesní hospodářské plány se vyhotovují pro lesní hospodářské celky s platností na 10 let, tudíž každoročeně se provádí jejich obnova na 1/10 plochy
ČSR, tj. cca na 250000 ha. Narůstající požadavky
socialistické
společnosti na lesní hospodářství
kladou stále větší nároky na organizaci
řízení,
plánování a produktivitu prací spojených s hospodářskou úpravou lesa. Základní činností hospodářské úpravy je objektivně zjistit informace o stavu
lesa, provést zpracování informací a předat je odběratelům podle úrovně řízení. Tato činnost je
zajišťována v Lesprojektu cca 600 pracovníky, kteří mají k dispozici moderní výpočetní techniku
(HP 3000) pro zpracování informací.
Jednou ze základních aplikačních disciplín, které používá hospodářská
úprava lesa, je lesnická
geodézie. Veškerá taxační data šetřená v terénu
při zjišťování stavu lesa i plán hospodářských.
opatření se vztahují k plochám porostních skupin,
eventuálně porostům. Spolehlivé a přesné zjištění
ploch je základem objektivního a přesného stanovení hlavních taxačních údajů, zejména zásob dřeva. Pro resort ministerstva lesního a vodního hospodářství (MLVH) tyto úkoly zabezpečuje Lesprojekt prostřednictvím útvaru lesnické geodézie, který je hlavním metodickým koordinátorem
geodetických a fotogrammetrických
prací a gestorem
objednávek leteckého měřického a interpretačního
snímkování,
které
uplatňujeme
na celé ČSR
u VTOPÚ Dobruška a (SDPZ) Praha Středisko dálkového průzkumu Země při Geodetickém a kartografickém podniku v Praze, n. p.

Od roku 1967, kdy veškeré lesnické mapy byly
převedeny do souvislého zobrazení, se intenzivně
začíná využívat všech metod fotogrammetrie a geodézie v aplikacích pro lesnické účelové mapování. V Lesprojektu se dosud fotogrammetrickými
metodami vyhodnotilo celkem 1389 957 ha. Z toho metodami AATB na ploše 407. 444 ha, konstrukcí, doplněním a změnami v SMO na ploše 437718
ha a reambulací hospodářských map (HM) na ploše 544795 ha. Ročně se tedy vyhodnotilo všemi
metodami prllměrně 77 200 ha.
V jednotlivých pětiletkách
pi'edstavoval celkoký objem prací v ha (viz ab. 1).
Při průměrné lesnatosti 30-70 % a při podélném 60 % a příčném 30 % překrytu
leteckých
snímků měřítka 1 : 13 000, f = 152 mm (210 mm) byI
denní výkon pro:
a) metodu analylitické
aerotriangulace
(AATB)
0,27 mod/den, tj. 23,9 ha/den,
b) metodu vlícování do SMO, HM 1,14 mod/den,
tj. 100,1 ha/den. Abychom splnili náročné úkoAbychom splnili náročné úkoly 8. pětiletého plánu v oblasti mapování lesů, je nutné neustále hleda~ a odkrývat rezervy ve zvyšování produkivity
prace, ve sběru a zpracování informací a jejich
komplexní
využívání prostřednictvím
výpočetní
techniky.
2. Požadavky na technické
vení

a technologické

vyba-

Při zavádění nových technických prostředků automatizace do praxe musí být maximální
snaha

Období

5.5LP
6.5LP
7.5LP
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313 703
396555
465010

82852
68455
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o využívání zařízení z domácí výroby a z výroby
zemí RVHP. Náklady na pořízení těchto prostředků, softwarová a hardwarová kompletace, zajištění náhradních
dílů, bezporuchový
provoz spolu
s nutností změnit dosavadní klasické organizační
a technologické
postupy a vybavení jednotlivých
poboček v krajích ČSR tyto snahy značně zpomalují.

V útvaru lesnické geodézie v Brandýse nad Labem byla proto provedena analýza tvorby a údržby lesnických map z hlediska sjednocení metodiky
sběru, zpracování, aktualizace a dokumentace informací z hlediska
sjednocení
automatizačních
prostředků, zobrazovací a výpočetní techniky. Byl
vytvořen integrovaný
numerickografický
systém
Lesprojektu (INGS-Les) s cílem racionalizovat jeho činnost při maximálním využití číselných a grafických informací. Budování INGS je nutno chápat
jako vývojovou nutnost k vytvoření široké základny pro nástup generačně nových a progresivních
technologií. Jednotlivé etapy INGS jsou projektovány jako uzavřené funkčně návazné systémy při
respektování
všech zásad systémové jednotnosti
mezi resortem MLVH a ČUGK, kde informace uložené v databázi jsou lokalizovány
pomocí jejich
souřadnic, identifikátorů
nebo definičních funkcí.
V rámci tohoto systému
byl vytvořen
ÚIS
"LESGED", jehož základem jsou technické prostředky výpočetní a zobrazovací techniky a účelový software, umožňující postupnou automatizad
tvorby a údržby účelových lesnických map. Společně s výkonnými geodetickými a fotogrammetrickými přístroji vhodně kombinovanými s "malou"
výpočetní technikou (mikropočítače, program, kalkulátory) umožňuje ÚIS "LESGED" systematicky
uspořádat
informace,
analyzovat a projektovat
různé záměry a jevy ve větší komplexnosti s možnostmi uplatnění vzájemných prostorových
vztahů.

Celý systém bude realizován v Lesprojektu, ústavu inženýrské činnosti, kde v současné době je
v běhu 1. etapa. Bez narušení vlastní činnosti útvar
lesnické geodézie nahradil starou vyhodnocovací
techniku a zavedl systém číselného mapování. Celý systém je metodicky zajištěn a řízen v ústředí
ústavu a podpořen směrnicí a metodickým návodem
pro tvorbu a údržbu záměrné lesnické mapy. Na
útvaru lesnické geodézie byla vytvořena 3 pracoviště: analogové, analytické a digitální, určené pro
sběr a zpracování primárních geodetických informací. K dispozici máme 2 Stekometry, 1 Stereometrograf-G, 1 Kartoflex, 1 Topomat-B, lnterpretoskop-C, grafický terminál, souřadnicový snímač a souřadnicový zapisovač formátů A3 a A1. V letošním
roce bude k dispozici ještě Transmark a Stereoplot.
Pro ÚIS "LESGED" byly pro 1. etapu zpracovány
tyto interaktivní
programy pro grafický terminál
a souřadnicový zapisovač A3:
BUSOLA - interaktivní program pro grafický terminál a souřadnicový zapisovač formátu A3. Zpracovává výsledky busolního měření v lokálních souřadnicích.
BUSOLAV - interaktivní
terminál a souřadnicový

program pro grafický
zapisovač formátu A3.

Zpracovává výsledky busolního měření v lokálníCh
souřadnicích. Umožňuje volbu výřezů z obrazovky
grafického terminálu.
BUSKR - interaktivní program pro grafický terminál a souřadnicový zapisovač formátu A3. Zpracovává výsledky busolního měření s připojením na
dva body v S-]TSK - vetknutý busolní pořad s vyrovnáním. Z obrazovky grafického terminálu možno volit výřezy pro zobrazení na souřadnicový zapisovač v požadovaném měřítku. Na grafický výstup se doplní souřadnicová
síť S-]TSK, sekční čáry a názvy státní mapy odvozené.
LI5M - klad listů státní mapy odvozené. Interaktivní program pro grafický terminál. K zadaným
souřadnicím S-]TSK určí mapy SMO a naopak ze
zadaného listu SMO určí souřadnice rohů.
TACHYMET - program pro zpracování tachymetrického měření. Program je možné spouštět v libovolném terminálu.
Připojení na souřadnicový
systém S-]TSK. Výsledné souřadnice a výšky vystupují na disk.
PLANIMET - interaktivní program pro digitalizaci souřadnic a výpočet ploch digitalizovaných objektů. Program se spouští z grafického terminálu,
ke kterému je připojen souřadnicový snímač. Sní·
mat souřadnice lze z libovolného mapového podkladu, na němž jsou alespoň 4 identické body, jejich souřadnice jsou známy v S-]TSK. Program automaticky eliminuje pravidelnou srážku mapového
podkladu. Výsledné souřadnice jsou transformovány do S-]TSK a zapisovány na disk. Kontrolní
kresba na obrazovce. Vykreslení je možné některým z dále uvedených kreslících programů.
BOKR - kreslící program pro grafický terminál
a souřadnicový zapisovač A3. Zobrazuje bodové pole v S-]TSK s čísly bodů. Grafický výstup je doplněn o souřadnicovou síť S-JTSK, sekční čáry a názvy SMO.
KOPLA - kreslící program pro grafický terminál
a souřadnicový zapisovač A3. Slouží ke kontrolnímu vykreslení dat nasnímaných programem l'LA·
NIMET. Linie jsou spojovány plnou buou.
KREP - kreslící program pro grafIcký ttll'min{:l
a souřadnicový zapisovač A3. Kreslí v požadavaném měřítku v S-JTSK a umožňuje zadat limity
kresby a volit mezi bodovou kresbou a kresbou
spojnic. Grafický výstup je doplněn o síť souřadnic S-JTSK, sekční čáry a názvy SMO.
Na pobočkách Lesprojektu v jednotlivých krajích ČSR dominují převážně klasické geodetické
a jednodušší fotogrammetrické
metody. Přístrojové vybavení v současné době odpovídá prJ\.'vzním
podmínkám na jednotlivých
pobočkách a počtu
geodetů. K dispozici jsou dálkoměry Wild DI 3'3,
DI 10, Redta 002, Wild To. Výpočetní práce "pojené s digitálním vyjádřením zaměřených nodllot
se provádějí programovatelnými
kalkulátory
HP
45, HP 97, HP 41, ev, Sharp. Zobrazovauí práce se
vyhotovují ručně nebo automatizovaně pomocí výpočetního systému HP 3000. Vstup dat do systému
je zajistěn prostřednictvím
čtecího zařízení IBM
nebo z klávesnice terminálu. V této pětiletce se
bude racionalizovat činnost všech poboček na zllkladě maximálního využívání mikropočítačů ~ady
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SAPI 1. Optimální sestava technických pru~lľ€dkí'l
sběru a zpracování informací na pobočkách by mělo vypadat asi takto:
1. Jednoduchý
vyhodnocovací
přístroj letcckýc,l1
snímků pro doplňování základní lesnické sltua,ce s následným určením ploch a registrací souřadnic lomových bodů (Kartoflex, Stereoplot).
2. Lehké polní elektronické
planimetl'Y s krmfi.·
gurací, osobní mikropočítač,
tiskárna interface umožňující propojení s jiným počítačem.
3. Elektrooptické
dálkoměry
o max. hmotnosti
2 kg. s polním registračním
zařízením
(AGA
220).
4. Mikropočítač SAPI 1, tiskárna, automatický bodový zobrazovač, digitizér.
V 8. pětiletém plánu se lesní hospodářské plány
budou vyhotovovat na ploše 1,3 mil. ha lesní pfidy,
tj. asi 33 tis. km2 kat. výměry. Z toho na 500 tis.
ha se předpokládá
obnova hospodářských
map
a tvorba nových záměrných map v měřítku 1 : 5000
v ústředí ústavu.

Pro zvládnutí úkolu je nutné rošířit využití leteckých snímků i do oblasti interpretační.
Právě metody velkoplošné interpretace
na podkladě speciálních materitiJů dálkového pl'lhkumu ZE-mě [DPZ)
by nám pomohly vyřešit některé otázky a získat
informace v relativně přiznivých nákladech. DZP,
jako jednomu z moderních prostřt?dků zísMvání
informací o stavu a vývoji objektů na zemslHím
povrchu, jsme věnovali v našem útvaru velkou pozornost. Prostřednictvím
úkolu SPTR P-16-3'16-452
jsme vyřešili a realizovali společně s Geodetickým
a kartografickým
podnikem v Praze a Výzkumným
ústavem lesního hospodářství
a myslivosti interpretační metody DPZ na ploše cca 'Z'J tis. ha. Je
zpracována metodika zjišťování '.1rovn8 pošlwz8ní
lesních porostů a kalamit z materiálll DPl. V letech 1986-87 bude realizace výš"~ uvedeného úkolu na ploše cca 35 tis. ha (JZD Javornik LZ Šenov)
metodami vizuální analogové interpretace
multispektrálních
syntéz a spektrozonálních
snímků

obzor
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tuaci můžeme objasnit několika způsoby. Hlavní
důvod je ten, že nové metody a systémy nedávají
v našich podmínkách lepší informace než staré
osvědčení metody terestrického
šetření a pro digitální systémy vyhodnocení jsou nutné nákladné
investice. K plnému nasazení metod DPZ v Intenzivním lesním hospodářství ČSR v oblastC'cll hos·
podářské úvravy, biologie, ekologie a ochrany lesa brání zatím vysoká ekonomická náročnost nekterých metod (digitální),
kvalita a zpracé,\'án;
leteckých
snímků
(spektrozonálních),
zajištění
operativního režimu snímkování pro oblasti pC'Jtižené kalamitami a dodávky speciálních fotomat8"
riálů. I přes tyto objektivní potíže chceme v rámci
technického rozvoje MLVH vytvořit optimální tel-hnologie DPZ ve vazbě na účelové' lesnické lii.č1
py
a zároveň využít fotogrammetrie
jako spojovacíh.o
článku mezi terestrickým
měřením a dálkovým
průzkumem k vytvoření kompaktní účelové vyhodnocovací linky.

Pro splnění úkolů v oblasti mapování lesů je tL;cba maximálně využívat nejen novou techniku, ale
i nové technologické postupy a metody lesnického mapování. Mezi MLVH a ČÚGK existuje dlouhodobá dohoda. V současné době by byla nutná její
inovace, která by operativně
reagO\'ala na nové
poznatky vědy a techniky v naší lesnické praxi
v tvorbě účelových lesnických map měřítkové řady 1: 5000-1 : 25 000 a která by otevřela prostor
novým formám vzájemné spolupráce. Z tohoto pohledu je třeba hodnotit též tvorbu a údržbu účelových a záměrných lesnických
map v měřítku
1 : 5000, které vycházejí z geodetických
základů
státních mapových děl. Je třeba nalézt společnou
cestu k dobré koordinaci a spolupráci ve využívání snímkového materiálu, bodového pole, vlícovacích podkladů, diferenciálně
překreslených
snímků a záměrných lesnických map ke společnému
splnění plánovaných úkolů v obou resortech v 8.
pětiletém plánu.

SN 6 M.

Všechny dosud ve světě i u nás uvedené a ověře·
né metody svědčí ve prospěch dálkového průzkumu, avšak v podmínkách našeho intenzivníhc h~sního hospodářství se zatím v nejbližšíC;l 2 letech
s jeho rozsáhlejším zaváděním neuvažuje. Tuto si-

Lektorovali :
Prof. Ing. Zbyněk Maršík, DrSc.,
FAST VUT v Brně,
Ing. Miroslav Roule, CSc.,
ČÚGK

Pro příští GaKO připravujeme:
PRAVDA, J.: K problému nevyhnutnosti a lubovol'·
nosti v kartografii
NEUMANN, J.: Současný stav techniky a technologie dálkového průzkumu Země v Ceskoslovensku

NOVÁK, Z. - PROCHÁZKA, J.: Vytyčování zjednoduileným vytyčovacím ramenem
PYŠEK, J.: Pfiřazení kuželové plochy referenční
ploile kulové v de I'lslově zobrazení
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Údržba Základní mapy ČSSR 1 : SO 000
na středisku geodézie a její problémy

Jednou z prací středisek geodézie (SG) je údržba
Mapy změn v měřítku 1: 50 000 (50). Jedná se
(J spolupráci
s Geodetickým a kartografickým podnikem v Praze, n. p. (GKP) na údržbě Základní
mapy ČSSR 1: 50000 (ZM-50). Tento článe1{ má
upozornit na důležitou, někdy však trochu opomíjenou a nedoceňovanou
práci. Kvalita údržby
ZM-50 na jednotlivých SG je různá, což z velké
části vyplývá z přístupu jednotlivých SG, kde celý proces aktualizace začíná.
Autor článku provádí údržbu na SG osmnáct let
a chce poukázat na JJěkteré skutečnosti. Pokud tJ
rozsah clállku 1o:olí, rád se podělí I) zkušenosti
z praxe.
2. Význam aktualizace
blémy

ZM-SD a jeji současné

pro-

ZM-50 je státním mapovým dílem zobrazujícím
celé území státu. Jde o jediné mapové dílo středního měřítka, které je pravidelně udržováno. Udržované ZM-50 slouží jako podklad pro zpracování
a aktualizaci map středních a malých měřítek, využívaných v národním hospodářství a pro potřebu
veřejnosti. Na základě této skutečnosti můžeme
posoudit dopad kvality údržby. Kvalitní práce kartografů, co do vzhledu díla, nemůže vyvážit případné jakékoliv nedostatky v obsahu mapy.
Jak čelit této situaci? Přijetím opatření ke zkvalitnění údržby Mapy změn 501 Na SG pověřit prováděním údržby školeného a zodpovědného pracovníka, který během dlouholeté údržby získá potřebné zkušenosti. Pravidelnou
kontrolou
odvedené
práce vytvářet předpoklady pro kvalitu. Systematickou prací, v souladu s vydanými předpisy, organizačně dobře zajištěnou, dosahovat kvalitnějších zákresů změn co do obsahu mapového díla.
Tento stav nadále udržovat na úrovni odpovědně
prováděnou její údržbou.
Nejvhodnější osobou údržby Mapy změn 50 na
SG bude pracovník dokumentace, který má přehled o většině potřebných podkladů a informací,
soustředěných právě v dokumentaci. Mimo to má
přístup k materiálům, které může používat úzce
omezený počet pracovníků. Pokud takový pracovník nemá potřebnou kartografickou úpravu, lze pro
překreslení změn z mapy "originál" do mapy "kyvadlová" využít graficky nejzdatnější
kresličku.
Na našem SG je tento způsob úspěšně praktikován
již řadu let.

Popsaný způsob údržby Mapy změn 50 vychází ze
zkušeností na SG v Havlíčkově Brodě. Rozhodně

Geodézie,

Jan Souček,
n. p., Pardubice

nelze tvrdit, že jde o jediný správný postup. Jde
o osvědčený systém, který přinesl dobré výsledky.
Každé SG může použít vlastní způsob, pokud nebude v rozporu s technologií a povede k žádoucímu cíli.
V zájmu zkvalitnění obsahové náplně ZM-50 bylo
třeba zvolit vhodný způsob k odstranění některých
nedostatků při doplnění nových změn za běžný
rok. V letech 1980-86 došlo k porovnání obsahu
Map změn 50 se všemi dostupnými podklady, ze
kterých bylo možno doplnit obsah. Údržbu za uplynulý rok provádíme v největší míře během ledna
a února dalšího roku. Informace o změnách je třeba evidovat již v průběhu roku, kterého se údržba
týká. Pracovník dokumentace v lednu přesídlí z dokumentace do kanceláře, kde je nerušen a má potřebný odkládací prostor. Po dobu asi čtyř týdnů
je v dokumentaci zastupován. Tím jsou splněny
podmínky pro souvislou a nerušenou
práci. Její
kvalita závisí na mnoha dalších okolnostech, hlavně na detailní, pečlivé práci a na osobním přístupu pracovníka.
Postup při údržbě volíme podle druhů a rozsalm podkladů, které máme k dispozici. Přesahují-li
rozsahem 30 % území okresu, volíme porovnání
vhodně souvisejících prvků, na které se při údržbě
zaměříme (zástavba a hranice atd.). O porovnání
obsahu Mapy změn 50 s jednotlivými podklady vede SG přehled ku. Ta je zhotovena na mapě okresu a doplněna kladem listů Základní mapy ČSSR
1: 10000 (ZM-10J, pozemkových map a ZM-50. Barevně, podle druhů podkladů a porovnaných prvků, vyznačíme překontrolovanou část území za příslušný rok. Tím odpadne zbytečné kontrolování
již jednou porovnaných podkladů. Pouze při novém
aktualizovaném vydání tematických map dochází
znovu k přezkoumání. Zjištěné změny, pokud jsme
bez pochybností, kreslíme přímo do Mapy změn 5(
(originál). Jinak použijeme pro ověření jiný zdroj
informací.
Důležité je dbát na topografickou správnost zákresu. Při zákresu je třeba sledovat v}-škopis, který usnadní doplnění nových polohopisných prvků.
Zobrazení výškopisu upřesní i zákres správních
hranic v místech, kde neprobíhají po přirozených
rozhraních, zobrazených v mapě. Při doplňování
změny dáváme současně pozor na okolí dotčené
změnou. Jedná se o křížení komunikací s vodotečerni, průběh hranic vůči zástavbě a podobně. Zákres předmětů, které podle seznamu smluven}'ch
značek nejsou obsahem ZM-50, důsledně odstraníme. Uvedená pravidla a další pokyny jsou obsaženy v materiálech ze školení, jež organizoval výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický v roce 1981.
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Nejvhodnějším podkladem pro porovnání a doplnění stavu ZM-50 je nová ZM-10. Její výškopisná
složka je doplněna, v generalizované formě, do obsahu ZM-50. Proto je výborným vodítkem při umísťování zákresu změn. Nejaktuálnějším zdrojem informací je letecký snímek, který skýtá obraz skutečného stavu, s poměrně malým časovým odstupem. Nevýhodou je špatná čitelnost určitých prvků
(potoky atd.), nebarevné provedení a nekontrolovatelnost výškopisu pouhým okem. Situace s vydáváním ZM-10, kdy listy z území našeho okresu budou vydány až do konce roku 1986, vyžadovala
náhradní řešení. Proto byly v předstihu využity
letecké snímky, pořízené pro aktualizaci ZM-10.
Pro orientační použití, při čtení leteckých snímků, přicházela v úvahu prozatímní Základní mapa
ČSR 1: 25000. Její měřítko je vhodné pro letecké snímky v měřítku asi 1 : 22 000. V současné době jsou k dispozici snímky pro tvorbu základních
map ČSSR velkých měřítek. Využít lze i jejich klasifikovaných zvětšenin.
Vedle jmenovaných map a leteckých snímků se
při údržbě ZM-50 osvědčují též tematické mapy
středních měřítek (silniční, vodohospodářská a jiné). Využít je třeba i jiných podkladů a informačních zdrojů v dokumentaci SG. Jde o informace ze
sbírky listin, týkajících se územního
plánování,
z příjmu zakázek, ze zpracovaných geometrických
plánů, z evidence ohlášených geodetických prací
a z dokumentace
předaných geodetických zakázek. Dále využíváme evidenci změn hranic a pracovní mapy. Ty zejména v prostorech s provedenou přehlídkou. Informace čerpáme též od spolupracovníků, pracujících v terénu. Z dokumentace
geometrických plánů čerpáme informace racionálním způsobem. Listovat každý rok v 277 katastrálních územích je časově značně náročné.
Velmi důležitá je spolupráce s příslušnými orgány a organizacemi. Každý rok pravidelně využíváme informací Okresní správy silnic, která zpracovává "Jednotnou operativně technickou evidenci
ročních změn" pro silnice a mosty. Podle potřeby
čerpáme z projektové dokumentace odboru dopravy ONV. Spolupracovat lze i s odbory výstavby příslušných národních výborů.
Z nedostatků v ZM-50 našeho okresu převažoval
nesprávný průběh správních hranic. Všechny hranice byly postupně porovnány,
zákres upraven
a vyrovnány styky se sousedícími SG. Z dalších
závad jmenujme chybějící místní a účelové komunikace, neúplnou zástavbu, chybějící cesty a vodní
plochy. Tyto a další nedostatky byly podchyceny
a odstraněny. V některých okresech uvedené závady přetrvávají, jak nasvědčují mapy s územím
sousedících krajů a okresů (náš okres sousedí celkem se šesti okresy tří krajů).
Během odstraňování nesouladu bylo území okresu, zobrazené na osmi listech ZM-50, porovnáno se
soubory těchto map: s pozemkovými mapami EN
v celém rozsahu, se Státní mapou 1 : 5000 - odvozenou v rozsahu 60 % území, s odvětvovými tematickými mapami v měřítku 1 : 50000 (Silniční mapa, Základní vodohospodářská mapa, Mapa základních sídelních jednotek) celé uzemí, s ZM-lQ 75 %

území. Z ostatních podkladů byly pro porovnam
90 % území použity letecké snímky. Celá akce bude dokončena v roce 1987. Docílený stav bude výchozí pro další pravidelnou údržbu. Od roku 1973
do roku 1985 včetně bylo zakresleno 4685 změn.
Z toho 10 % tvoří duplicitní změny[ zákres změn
z předchozí údržby do nově založených Map změn
50). V údržbě 1980-85 bylo provedeno 3006 změn,
což je nárůst proti předchozím rokům, v důsledku
odstraňování nesouladu. Ekonomický
přínos pro
SG činí v průměru 8-12 tisíc Kčs ročně. Časový
fond, vynaložený ročně na údržbu, se pohybuje
okolo 200-250 SH, při produktivitě asi 40-50 korun.

Kromě problémfi zapřičiněných
kvalitou údržby
Map změn 50 jsou i takové, které SG nemohou
ovlivnit. V mapách s větším počtem změn je vlivem hustoty zákresu vývodek situace nepřehledná. To je možno řešit zkrácením doby mezi opakovaným vydáním mapového listu, případně použitím sítě místo vývodek (s označením sloupce
a vrstvy pro každou doplněnou změnu). Nově vydané mapové listy neobsahují změny za poslední
rok údržby. Výjimku tvoří pouze změny správního
rozdělení, kde je stav k 1. lednu předcházejícího
roku. Do nově založených Map změn 50 je nutné
překreslit změny za předchozí rok. U nás problém
řešíme získáním informací z GKP o připravovaném
vydání ZM-50. Takové listy doplníme jen o změny
hranic a odpadá pracné překreslování. Přes toto
opatření je nutné nově vydané listy zkontrolovat
s dosavadní Mapou změn. Stává se, že řada změn
není do obsahu nové mapy promítnuta. Podle dosavadního způsobu údržby se zdroje změn uváděly
jen do map uložených na SG. GKP tyto informace
neměl a zpětně nebylo SG informováno o nepřevzatých změnách. Situaci řeší nový technický předpis vydaný v roce 1986. Změny budou podchyceny
v tiskopisu, u každé bude uveden zdroj informace
a potvrzeno převzetí do map v GKP.
Velmi nepopulární pro SG je překreslování obsahu Mapy změn 50 (originál) do dalšího paré (kyvadlové mapy). V otázce údržby jednoho či dvou
paré map nechceme polemizovat. Situace zatím
nasvědčuje udržování
dvojích map. Překreslení
změn tvoří zhruba 15 % časového fondu věnovaného údrŽbě Map změn 50. U nás je zajišťují zručné kresličky, za důsledné kontroly pracovníka
provádějícího zjištění a podchy-cení změn. Zavedením tiskopisů na změny odpadne pracný popis v legendě map a patrně se sníží časová spotřeba na
překreslení. Připomínky jsou též k dotazům z GKP.
Vlivem ročního skluzu údržby map v GKP, oproti
mapám zasílaným z Geodézií, jsou z velké části
bezpředmětné
(již provedené).
U nás se jedná
o 90 % změn z dotazů.
Problémem se stává i stále klesající cena za
údržbu na SG. Ta je dnes limitována rozsahem
okresu v dm2 kresby. V roce 1986 činila částka vlivem nové ceny za náš okres dosud nejnižší položku.
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kvalitu ZM-50, nad těmito
článek splnil svůj účel.
Hlavní příčiny nedostatků při údržbě Map změn
50 můžeme hledat ve způsobu skutečného provádění údržby na SG. Za podmiňující faktory pokládáme malou znalost pracovníků SG v otázce kartografické generalizace, odlišnost práce od ostatních
úkolů a snižující se cenu prací, přes pracný způsob údržby. Proto je tato práce nepopulární
a mnohde se stává okrajovou záležitostí. V našem
kraji bylo v roce 1985 provedeno školení pracovníků SG, zabývajících se údržbou Mapy změn 50, kde
byly tyto poznatky a zkušenosti předneseny v širší formě. Přijatá opatření mají zlepšit situaci ve
stavu ZM-50 Východočeského kraje.
Článek je určen především pracovníkům SG. Čtenář promine, že zde nejsou uváděny všechny základní pojmy, týkající se údržby ZM-50. Pokud se
někteří pracovníci, z těch, kteří mohou ovlivnit

Kartografická výstava "Československo
v mapách včera a dnes"
528.9:

061.4"311

+312"

Ve dnech 15. 9. - 5. 10. 1986 se konala v Národním
technickém muzeu v Praze největší kartograficJsá výstava posledních dvou desetiletí pod heslem: "Ceskoslovenská mapová tvorba vychází z tradic české a slovenské kartografie, slouží potřebám rozvoje národního
hospodářství, vědy, techniky a kultury socialistické

řádky

zamyslí,

potllffi

Do redakce došlo: 1. 10. 1986
Lektoroval:
Ing. Bohumil Šídlo,

VÚGTK
Redakční

poznámka:

Dosavadní postup údržby Základní mapy ČSSR 1:50000
(ZM-50) bude možno v krátké době podstatně zracionalizovat využitím kosmických snímků s vysokou rozlišovací schopností, zvětšených do měřítka 1:50 000. V rámci
spolupráce s geodetickou službou SSSR byly získány sovětské kosmické snímky území ČSSR v měřítku 1:200000
s mimořádně vysokou rozlišovací schopností 5-10 m
v území, které má k dispozici Středisko dálkového průzkumu Země při GKP v Praze. Uvedené snímky a zejména jejich zvětšeniny do měřítka 1:50 000 poskytují velké
množství informací, které mohou nad rámec údržby
ZM-50 uspokojit i řadu dalších požadavků geodézie a kartografie a jiných odvětví národního hospodářství.

společnosti a přispívá k dorozumění mezi národy".
Pořadatelem výstavy byl Geodetický a kartografický
podnik, n. p., Praha (GKP) a Národní t§chnické muzeum v Praze ve spolupráci s pobočkou CSVTS GKP,
Domem techniky ČSVTS Praha a Slovenskou kartografií, n. p., Bratislava. Podnětem k uspořádání výstavy bylo zasedání výkonného výboru a čtyř tématick)'Ch
komisí Mezinárodní kartografické asociace (ICA) ve
dnech 20.-24. 9.1986 v Praze a na ně navazující Kartografické symposium s mezinárodní účastí pořádané ve
dnech 24.-25. 9. 1986.
Účelem výstavy bylo předvést našim i zahraničním
odborníkům i všem zájemcům z řad veřejnosti široký
rozsah čs. kartografické produkce od nejstarších karto-
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Obr. 2 a 3 První

grafických děl k
naší kartografie i
lasti automatizace
teriálů dálkového

zaptsy do pamětní knihy provedli Ing.
Ing. D. Lenko, náměstek předsedy

nejnoveJslm, uk~zat hluboké tradice
výsledky současného výzkumu v obkartografických prací a využití ma·
průzkumu Země.

Vlastní přípravu a realizaci výstavy řídila jedenáctičlenná
výstavní
komise, jejímž
předsedou
byl
Ing. O. Bětík. Scénář výstavy zpracoval RNDr. 1. Čá·
slavka, grafickou úpravu a realizaci provedl B. Patočka.
Výstava obsáhla 103 m2 výstavní plochy, na 31 panelech, 28 stolech a v 7 vitrinách bylo vystaveno zhruba
500 exponátů. Pro informaci uvádím tématiku jednotlivých panelů: Výzkum v oblasti kartografie; Současné
techniky v kartografii; Technologie výroby reliefních
map a globů; Využití dálkov3ho průzkumu Země
v kartografii; Nejstarší mapy Cech, Moravy, Slezska
a Slovenska; Kapesní atlasy a historicko-kartografická
literatura; Technické mapy měst; Mapy pro hospodářskou výstavbu; Kapesní atlas světa a jeho jazykové
mutace; Geologické mapy; Učebnice a výkladové slovníky; Mezinárodní geomorfologická mapa Evropy;
Školní vlastivědné mapy; Tematické mapy; Mapy Měsíce; Astronomické mapy; Tyflografické mapy; Reliéfní
-mapy; Vysokoškolské učební texty; Standardizace ná·
zvosloví; Výchova a vzdělávání kartografů; Diplomové,
disertační a doktorské práce z oboru ka];tografie; Monumentální mapy jednotlivých
zemí CSSR; Plány
Prahy z r. 1719 a 1816. Na stolech a ve vitrinách byly
umístěny další zajímavé exponáty:. především řada
faksimilí historických map, ukázka elaborátu Stabilního
katastru, Národní atlasy SSR a ČSSR, Atlas českcslovenských dějin, Slovenský národní atlas, Vojenský
zeměpisný atlas, Atlas ze sčítání lidu, domů a bytů,
listy Mezinárodní mapy světa 1 : 2,5 mil. zpracované
v CSSR, přehled vývoje školních zeměpisných atlasů
světa i ČSSR, školní dějepisné atlasy, známé edice map
Poznáváme svět, turistických map, souboru automap,
autoatlasy a řada jiných.

J. pndrůšek,
SUGK

předseda

ČÚGK a

Za účasti vedoucích pracovníků resortů a re80rtních
organizací ČÚGK a SÚGK, ÚV KSČ, vedení Českého
výboru odborového svazu pracovníků státníclJ orgánů,
peněžnictví a zahraničního obchodu, OV KSC a ONV
Praha 7 aj. se konala 15. 9. 1986 slavnostní ve_rnisáž
výstavy. Mezi čestnými hosty byli: předseda CÚGK

Obr. 4 Z výstavní

expozice

Pato: L. Dušbvá,

GKP v Praz
6

1987/105

Geodetický a kartografický obzor
ročník 33/75, 1987, číslo 4

106

s. Ing. Ondrůše}l:,nám~stek předsedy SÚGK s. Ing;.Lenko, zástupce UV KSC s. Ing. J erga, předseda CVOS
s. Křivinka, předseda ONV Praha 7 s. Váňa, předseda
OV KSČ Praha 7 s. Bánský a řada dalších. 22. 9. 1986
navštívili výstavu účastníci zasedání výkonného výboru
a tematických komisí ICA v čele s prezidentem ICA
prof. Dr. Morrissonem (USA). Možnosti shlédnout výstavu využili 24. 9. 1986 i účastníci Kartografického
symposia.
O velkém zlijmu o vystav ovanou tématiku svědčí
kromě řady ohlasů v denním tisku i to, že výstavu během tří týdnů jejího konání navštívilo asi 4000 lidí.
Pod zápisy v pamětní knize, které vesměs hodnotí vysokou úroveň vystavovaných exponátů i celkovou grafickou úroveň výstavy, čteme známá jména řady našich
i zahraničních odborníků a vedoucích pracovníků, ale
i prosté zápisy školáků a studentů. Z uvedených skutečností vyplývá, že výstava splnila účel, pro který byla
pořádána a stala se prostředkem poznání i propagace

BERLJANT,
A. M.: Ispol'zovanije kart v nauk ach
o Zemle (Využívání map ve vědách o Zemi) - "Itogi
(nauki i techniki, serija Kartografija", tom 12. Moskva,
VINITI, 1986. 175 s. Cena 1,40 Rb.
048)912.43:5

Početné literární prameny svědčí o tom, že se využíván
map stává stále častěji předmětem studií, zaměřených
na jeho teoretickometodologické problémy, jeho vědeckotechnické postupy a národohospodářské přínosy.
Zároveň však citelně chybějí práce, jež by bilancovaly
a zobecňovaly zkušenosti, docílené v této disciplině,
kriticky hodnotily v ní rozvíjené teoretické koncepce
a odhalovaly neřešené problémy. K takovému závěru
analýzy současného stavu teoretické báze využívání
map dospěl A. M. Berljant ve své nové knize, kterou na
základě toho koncipoval jako příspěvek k zaplnění naznačených bílých míst v dané oblasti.
V její první kapitole načrtává bouřlivý rozvoj využívání map a oceňuje podíly ruské i sovětské kartografické školy a vklady odborníků dalších socialistických
zemí a nesocialistického světa do tohoto procesu. I když
využívá,ní map kvalifikuje jako integrální součást kartografie, upozorňuje na jeho vyhraněně interdisciplinární
povahu, neboť se na jeho formování vedle kartografů
podepsali i geologové, geobotanici, geografové a další
uživatelé map. vývoj metod využití map přitom v závislosti na hloubce uplatnění kvantitativních
metod
přecházel k matematickokartografickému
modelování
a dále k systémověstrukturní analýze stavů a chování
geosystémů v časoprostoru a k jejich prognózám.
Druhá
kapitola posuzovaného díla je věnována
kartografickému modelování, v němž mapa vystupuje
jako prostředek studia územní reality uskutečňovaného
z poznávacích nebo rozhodovacích pohnutek. Charakterizují se existující teorie hodnocení mapy jako modelu
a upozorňuje se na organický vztah kartografického modelování na modelování obecně a na modelování matematické zvláště. Připomínají se osobité vlastnosti mapy
o něž se opírají její poznávací funkce, kriticky hodnotí
dosavadní klasifikace map jako modelů územní reality
a naznačují kritéria, kterými by se příští tvorba všestranné klasifikace měla řídit.
Mapu jako zdroj informace studuje Berljant ve třetí
kapitole, přičemž posuzuje různá pojetí pojmu kartografická informace a objasňuje klíčový význam jeho
chápání na bá~i leninské teorie poznání. Poměrně detail·

československé kartografie v široké veřejnosti. Ohlas
výstavy potvrdil, že se mapy staly trvalou součástí
života společnosti i jednotlivců jako prostředek plánování, poznávání a informace. Její konání se stalo jakousi
bilancí minulé i současné práce našich kartografů a je
možno s potěšením konstatovat, že byla potvrzena vysoká úroveň československé kartografie, čerpající z bohatých tradic i současných zkušeností. Dosažená úroveň
znamená však i závazek pro budoucnost. Je třeba, aby
výsledkem společné práce řídících, výzkumných i výrobních pracovníků pracujících v oboru kartografie
byla i v budoucnu tako"á, kartografická díla, která by
navázala na bohaté tradice a přitom odpovídala rozvíjejícím se potřebám společnosti a spotřebitelské veřejnosti, a aby pro jejich výrobu byla cílevědomě vytvářena odpovídající kádrová, materiální i výrobní základna.

ně se rekapitulují dosavadní pokusy o kvantifikaci karto.
grafické informace a upozorňuje se na skutečnost, že
teprve zavedení triády kartografický znak - kartografický obraz - kartografická informace do popisu proce.
su vnímání mapy zprostředkovalo jistý konstruktivní
pokrok při objasňování podstaty tohoto fenoménu
a umožnilo rovněž přijatelný výklad vzniku přírůstku
inf9rmace při studiu mapy.
Ctvrtá
kapitola je věnována vybraným grafickým
metodám analýzy map, opírajícím se o konstrukci profilů, diagramů apod. na bázi map. Zvláště se soustřeďuje
na využití troj- a vícerozměrných grafických modelů
a zdůrazňuje potřebu dalšího rozvoj e jejich interpre.
tačního potenciálu. Prioritní pozornost patří rovněž
aplikaci mechanizace a automatizace v této doméně a to
se zvláštním zřetelem na možnosti počítačové grafiky.
Na historický vývoj kartometrie a morfometrie a na
jeho současné trendy se autor zaměřil v páté kapitole.
Uvádí se přehledná klasifikace kartometrických a morfometrických ukazatelů diskrétních a spojitých geogragrafických fenoménů. Upozorňuje se na význam pronikání teoretickopravděpodobnostních
a matematickostatistických nástrojů do této oblasti a dokládá posilování úlohy systémových prvků v morfometrii. Na vybraných příkladech se dokumentuje vývoj metod vyšetřování morfometrických ukazatelů typu délka, plocha, sklon a dokumentuje nedořešenost morfometrického charakterizování tvarů objektů, složitosti územních struktur ap.
Šestá
kapitole patří problematice matematickokartografického modelování. Objasňuje se tu nezastupitelnost grafické formy mapy i v počítačovém věku.
Mapují se postupy pronikání matematizace do využívání
kartografických děl a identifikují z tohoto hlediska
hlavní matematické nástroje: matematická analýza
reprezentovaná
zvláště aproximačními a filtračními
procedurami, pravděpodobnost ní a statistické metody
zastoupené zejména korelační a faktorovou analýzou
a teorie informace uplatňovaná jmenovitě při hodnocení
míry homogenity a vztahových jevů v kartograficky
zobrazené realitě. Zvláštní pozornost je věnována též
perspektivní úloze rozpoznávání obrazů ve využívání
map.
Sedmá kapitola objasňuje vybrané otázky automatizace studia územní reality na bázi map, opírající se
o uplatnění prostředků počítačové grafiky a počítačové
analýzy obrazů. Upozorňuje se na zrod elektronické
kartometrie vyznačující se inovacemi nejen v hardwarovém zázemí, ale i v metodické výbavě. Poukazuje
se na specifiku kartografických data bank a číslicových
modelů územních prvků jako jejich tematických data·
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bází. Přitom se zdůrazňuje problematika zachycení nejen metrických, ale i topologických atributů v databance
registrovaných územních fenoménů. Vytyčují se také
hlavní směry automatizace ve využívání map a to se
zvláštním zřetelem na uplatnění výstupů aerokosmického průzkumu Země v kartografii.
V. osmé kapitole Berljant rozvíjí otázku spolehlivostI kart~grafické metody studia územní reality, jejíž
potvrzení Je základním kritériem uplatnitelnosti
jejích
poznávacích .výsled~ů v~ společenské praxi. Analyzují
se faktory, Jež ovhvňuJí spolehlivost využívání map
a. identifikují z nich pramenící chyby. Devátá
kapItola pak uvádí přehled hlavních věd o Zemi s typickými příklady jimi uplatňovaných
metod využívání
map. Průzkumu uživatelů map jako předpokladu cílevědomého směrování vytvářených
map na potřeby uživatelské sféry je posléze věnována desátá
kapitola
sledované práce. Jeho užitečnost je přitom dokumentována na příkladech sovětských i zahraničních průzkumů
a z nich vytěžených poznatků.
Závěrečná jedenáctá
kapitola pak osvětluje problematiku integrace kartografické a aerokosmické metody studia územní reality, jejíž uskutečnění slibuje
zn?,čnou racionalizaci poznávacího procesu. Jako přízlllvé předpoklady
pro naplnění tohoto integračního
záměru se identifikují podobnost kartografických a průzku~oy:ých modelů území i obdobnost nástrojů a metod JejIch analýzy, mezi nimiž má zvláštní význam
rozpoznávání obrazů. Knihu uzavírá seznam literatury
o využívání map, který zahrnuje přes stopadesát sovětských a na devadesát zahraničních titulů.
Při celkovém přehlédnutí posuzované publikace můžeme s uspokojením konstatovat,
že se v ní autorovi
podařilo přehledně zobecnit a kriticky zhodnotit výsledky do~a,,:"a~ních akt~vit, v oblasti využívání map
~ podchytIt JeJwh rozvoJove trendy. Neomezil se však
Jen na analytickosyntetickou
inventarizaci
docíleného
stavu: ale s dostatečnou konkrétností též nastínil perspektIvy využívaní map, které těsně spojuje s dalším
prohloubením podílu automatizace
a aerokosmického
průzkumu Země na rozvoji sledované discipliny. Přitom
tento proces pojímá navýsost problémově a proto jeho
nová kniha může poskytnout dobře zargumentovanou
inspiraci pro usměrňování příštích vědeckovýzkumných
aktivit v dané oblasti.
K úplnějšímu zmapování východisek tohoto budoucího. rozvoje využívá1ní map recenzent na okraj doporučUJe

-

-

-

rozšířit okruh sledování rozvoje disciplíny, neboť závažné obecněmetodické přínosy pro ni vznikají i za
hranicemi kartografie a věd o Zemi (viz periodika
typu "Pattern
Recognition",
"Communications
of
ACM" apod.),
prohloubit
studium a zhodnocení již existujících
prací o rozpoznávání obrazů v kartografii (např. již
dva?et let stará a přitom velmi aktuální prffi:leV. L.
GreJsucha: "Vozmožnosti issledovanija form rel'jefa
na elektronnych cifrovych vyčislitel'nych mašinach",
Izvestija AN SSSR, serija geografičeskaja,
1966,
No. 4),
zvýraznit objektivně existující rozdíly mezi mapou
(jako zdrojem klasifikovaných informací) a aeroskosmickým snímkem (jako nositelem pouhých dat),
které budou mít při předvídané integraci využívání
obou typů modelů závažné praktické konsekvence.
_
Ing. Jan Neumann, OSe.'
Ustav teorie informace a automatizace
ČSAV, Praha

ČSN 730275 Přesnost geometrických
parametrů ve výstavbě. Kontrolní
měření liniových stavebních objektů
(048)528(083.74)+

528,486.4

S účinností od 1. 5. 1986 byla vydána nová technická norma pro kontrolní měření liniových stavebních objektů.
Norma je zařazena do souboru norem "Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě" a vychází především
z norem CSN 73 0202 "Přesnost geometrickýc'h parametrů
ve výstavbě. Základn~ ustanovení", která obsahuje názvy a definice, a z CSN 730212 "Přesnost ... Kontrola
přesnosti" obsahující zásady kontroly přesnosti geometrických parametrů platné ve výstavbě vůbec. Ustanovení příbuzné normy ČSN 732150 "Kontrolní měření
geometrických parametrů pozemních stavebních objektů" nejsou v normě znovu uváděna a - pokud se netýkají svou povahou pouze pozemních stavebních objektů platí i pro liniové stavební objekty.
Norma platí pro kontrolu přesnosti geometrických parametrů prostorové polohy a rozměru a tvaru liniových
stavebnkh objektů a jejich součástí během stavění po
doklončení stavby a pro kolaudaci.
'
Norma platí pro kontrolní měření:
a] železničního svršku drah,
b] železničního svršku drah sloužících jen provozní potřebě závodů,
c] visutých lanových drah,
d] podkladu a krytu vozovky dálnic, silnic, místních
komunikací I. a II. třídy a lesních odvozních cest,
e] koryt, stupňů ve dně koryta a ochranných hrází vodních toků upravených a umělých,
f] podzemních a nadzemních vedení.
Norma neplatí pro:
a] kontrolní měření rozměru a tvaru stavebních dílců
b] kontrolní měření trolejbusových drah a drah přenbsných,
c] kontrolu vytyčení stavebních objektů,
d] měření posunů a přetvoření stavebních objektů.
Norma je rozčleněna do těchto částí:
I. Všeobecně

Spole'čná ustanovení
Prostorová poloha
Rozměr a tvar
II. Křížení a souběh objektů
III. Geometrické parametry podle druhu objektu
Dráhy (kromě visutých lanových drah]
Visuté lanové dráhy
Silniční komunikace
Vodní toky upravené a umělé
Podzemní a nadzemní vedení
Přínos normy je především v tom, že stanoví přesné
podmínky pro kontrolní měření geometrických parametrů
rozsáhlé a důležité skupiny stavebních objektů, jejíž
kontrolní měření nebylo
dosud normalizováno. Tím
umožňuje racionállně zV!ýšitkvalitu provedení liniových
staveb. Z hlediska hospodárnosti je důležitá aplikace
statistických metod, možnost spojení měření rozměru a
tvaru s měřením prostorové polohy a ustanovení, že způsob kontrolního měření musí umožňovat využitelnost
Výsledků pro dokumentaci skutečného provedení stavby.
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Seminář "Státní a účelová mapová díla
pro národní hospodářství"
061.4:

[912 .43: 330.3)

Dne 17. října 1986 uspořádal KV ČSVTS Společnosti geodézie a kartografie v Severočeském kraji [odborná skupin,a kartografie)
a Pobočka ČSVTS Střediska geodézie
v Ustí n. L. seminář "S tát nfí a Ú čelo vám a p o v á
díl a pro
n á rod n í h o s pod á ř s tví."
Účastníci
semináře, který se konal v Ústí n. L., vyslechli v úvodním vystoupení ředitele KGKS Liberec Ing. V. Rodra
"S tát n í a ú čelo vám
a p o vád
í 1a" komplexní
informace o současném stavu, úkolech 8.5LP a perspektivách budování a obnovy státních mapových děl na území kraje. Stejná pozornost byla věnována pracem pro
vytváření účelových mapových děl a náročné koordinaci
těchto prací ve specifických podmínkách kraje.
Referát Ing. Z. Slatinkové
"T v o r b a a ú drž b a
stá t n í c h map o v Ý c h děl" poskytl přehled o principech tvorby, obsahu,
zpracování a obnovy map pro
hospodářskou
výstavbu velkých a středních
měřítek.
Problematice zpracování účelových map byl věnován referát Ing. Z. Havla a Ing. J. Laška "T v o r b a a ú d r žbam
a p o v Ý c h děl", z něhož je Zřejmý významný
podíl Geodézie, n. p., Liberec při těchto pracech pro
potřeby různých odvětví průmyslu a zemědělství. Odborný garant semináře Ing. J. Vlk v referátu "V y u žit í
stá t n í c h a ú čelo v Ý c h map o v Ý c h děl v n árod ním
h o s pod á ř s tví" podal informace o dosavadním využívání map v národním hospodářství a upozornil na nové možnosti a směry aplikace mapových děl
při rozvoji průmyslové a zemědělské výroby a výstavby
v Severočeském kraji.
Na přednesené referáty navázaly koreferáty účastníků
semináře, uživatelů map z řad stavebních a projektových organizací, národních výborů, zemědělství, investorů, správců sítí, těžebních a geologických
organizací
i odborných škol. Jejich vystoupení přineslo řadu užitečných podnětů,
kladných
i záporných
zkušeností
z praktického užívání map a bylo podnětem k diskusi
a užitečné výměně názorů a informací.
.
Zvláštní pozornost zaslouží písemné materiály semináře, zejména dvoudílný Sborník ukázek mapových děl [I.
díl -- státní mapy, 2. díl -- účelové mapy). 1. díl poskytuje komplexní představu o grafickém provedení, obsahu
a charakteristice
jednotlivých mapových edic [včetně
odvětvových tematických
map), upozorňuje
na platné
právní normy, informuje o účelové distribuční síti mapových služeb v ČSSR; je doplněn výkladovým slovníčkem
kartografických
a jiných ve sborníku užívaných pojmů.
Unikátní a dosud soubor ně nepublikovaný
je obsah 2.
dnu sborníku -- účelová mapová díla, která na objednávku zpracovávají geodeti a kartografové, soustředění
nejen v organizacích resortu geodézie a kartografie, ale
i v různých odvětvích národního hospodářství, projektových, stavebních, aj. organizacích a útvarech. Obsahuje ukázky celkem 40 druhů účelových map základního
významu, mapových podkladů pro projektování a územně provozní dokumentace, map pro provozní účely, dokumentačních mapových děl a ostatních účelových map.
Komplexní pojetí sborníku,
úroveň
jeho obsahového
a kartografického
zpracování činí z této publikace užitečnou pomůcku, k níž se budou tvůrci i uživatelé map
často vracet. Zdařilé dílo je dovršeno dobrou kvalitou
polygrafického
zpracování, jíž polygrafické
pracoviště
Geodézie, n. p., Liberec dokumentuje připravenost vyrovnat se s náročnými úkoly.
Nemenší péče byla věnována i přípravě výstavky semináře, koncipované jako ucelený soubor panelů, které budou základem trvalé expozice při nové dislokaci
mapové služby v dokončované budově Střediska geodézie v Ústí n. L. V současné době se uvažuje expozici instalovat jako putovní výstavu v různých střediscích
geodézie s cílem zvýšení informovanosti
dosavadních
i potenciálních
uživatelů státních mapových děl, tematických a účelových map.

Seminář byl obsahově i organizačně pečlivě připraven,
o čemž svědčí i příznivá odezva u více než 100 účastníků, převážně z různých odvětví národního hospodářství, projektových
organizací a lidové správy, užívajících mapy a výsledky geodetických
a kartografických
prací. O aktuálnosti pojednávané tematiky svědčí i účast
pracovníků z většiny organizací rezortu ČÚGK. Výsledky
a materiály semináře dokumentují aktivní přístup geodetů a kartografů Severočeského
kraje k náročným úkolům 8.5LP a naznačují směr dalšího rozvoje mapové tvorby pro potřeby národního hospodářství, vědy a techniky.
lng. Bohumil

Šídlo,
VÚGTK

Seminár "Kartografická terminológia
vo vede, riadení, výučbe i v praxi"

Dňa 21. 10. 1986 sa uskutočnil vo Výskumnom ústave
geodézie a kartografie
v Bratislave [VÚGK) seminár,
ktorý z povereniaOdbornej
skupiny (OS) 1702 pre kartografiu Slovenského výboru Geodeticko-kartografickej
spoločnosti ČSVTS pripravila Pobočka ČSVTS pri VÚGK.
Seminára sa zúčastnilo 51 odborníkov zo 16 orgánov a
organizácií a 4 študenti odboru geodézia a kartografia
Stavebnej fakulty (SvF) Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave (SVŠT).
Vďaka včasnej a cielavedomej príprave seminára dostali účastníci v o p r e d tieto materiály:
-- zborník referátov,
-- výkladový slovník "Kartografia"
(Bratislava, VÚGK
1986),
-- ČSN 73 0406 Názvoslovie kartografie.
Zborník obsahuje

referáty:

M a s á r, 1.: Teória terminológie ako východisko terminologickej praxe. Referát odborníka z odboru lingvistiky a špecialistu z oblasti termilológie objasňuje základné otázky terminologickej
te6rie a vyzdvihuje závažnosť i zložitosť predmetnej činnosti.
P r a v d a, J.: K niektorým medzinárodným
a československým problémomkartografickej
termino16gie. Autor
poukazuje na vzťah medzi rozvojom kartografie
ako
vednej disciplíny a kartografickej teórie s kartografickou terminológiou. Ukazuje na medzinárodné
vplyvy
a na niektorých konkrétnych príkladoch ilustruje zložitosti vytvárania pojmového a terminologického
aparátu.
F i č o r, D.: Odborná termino16gia v právnych predpisoch. V príspevku rozoberá niektoré základné kartografické pojmy použité v legislatívnych
predpisoch
vzťahujúcich sa na kartografiu. Rozoberá formy a sp6soby ich uvádzania v takýchto aktoch a poukazuje
na disproporcie týchto pojmov s obdobnými, uvádzanými v súčasných odborných predpisoch a dokumentoch. V závere konštatuje potrebu zvýšenej pozornosti
predmetnej činnosti v záujme právneho i technického
poriadku.
Háj e k, M. -- Či ž már, J.: Kartografická terminológia
vo výučbe. Príspevok nastoruje závažnosť práce s odborným pojmovým aparátom už pri prvých dotykoch
študentov s profesiou na vysokej škole. Ukazuje rozsah
a šírku výučby jednotlivých predmetov, medzi ktorými
však chýba -- na rozdiel od viacerých škOl v zahraničí -- práve výučba termino16gie, alebo praktické
cvičenia znej.
F e ran e c, J.: Vzťah termino16gie kartografie a diarkového prieskumu Zeme [DPZ). Referát naznačuje vztah
DPZ a kartografie a hodnotí niektoré konkrétne pojmy
tejto novej oblasti.
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H r n č i a r, D.: Ilustrácia terminologických
nedorozumeni v kartografickom
výskume a praxi. Autor nastoluje
ukážky viacerých pojmov z roznych oblastí kartografických činností, so zámerom ilustrovať šírku dosahu
terminológie, jej význam a potenciálne možnosti vhodne i menej vhodne ju ovplyvňovať.
Na seminári predstavili autor i svoje príspevky
tenej forme a prípadne doplnky k nim.

v skrá-

V Qiskusii vystúpili:
(Jazykovedný ústav 1:. Štúra SAV) sa pozitívne vyjadril o referátoch i celkovej úrovni zbornika. Upozornil na doležitosť problematiky
terminológie už pri výučbe študentov. Reagoval na niektoré problémy, nastolené v referátoch.
Ing. J. Pravda, CSc., (Geografický
ústav SAV) uviedol
konkrétne pripomienky asi k 15 termínom ČSN 73 0406,
upozornil na niektoré
nedostatky
v ich definíciách
a odporúčal zaoberať sa nimi ešte v etape prípravy budúcej súbornej
geodeticko-kartografickej
terminologickej ČSN, a to formou seminárov a besied, organizovaných na pode ČSVTS.
Ing. D. Lenko (Slovenský úrad geodézie a kartografie
SÚGK) vysvetlil
možnosti
Terminologickej
komisie
SÚGK ako orgánu pozostávajúceho
z dobrovolných
pracovníkovo Uviedol, že rozhodujúci význam pre činnosť tohoto orgánu má tajomník komisie, pracovnik
VÚGK, ktorý je časťou svojej pracovnej kapacity vyčlenený na terminologickú
činnosť v rezorte. Vyzdvihol nevyhnutnosť terminologickej
činnosti aj v dosledku dialektiky vývoj a a prekonávania
prežitého.
Ing. J. Kukuča, DrSc., (VÚGK) vyzdvihol kvantum výsledkov, ktoré sa na poli terminol6gie prezentovali, i celkovú úroveň tejto činnosti v rezorte geodézie a kartografie na Slovensku, v porovnaní o ostatnými geovedami.
Ing. Z. Matula (Slovenská kartografia,
n. p. - SK) poukázal na výrazne lepšiu situáciu v Názvoslovnej komisii pri SÚGK, kde permanentne
pracuje jej stály orgán - sekretariát
a naznačil, že zriadenie stáleho orgánu aj pre oblasť terminol6gie by výrazne pomohlo
zlepšiť riešenie terminologických
problémov.
Ing. A. Bartoš (SÚGK) upozorni! na závažnosť termino16gie tiež v oblasti tvorby technických predpisov, ako
aj nevyhnutnosť systematického
a permanentného
sledovania vývoj a a diania na poli terminol6gie v záujme
nielen komplexného
vývoja disciplíny, ale tiež predchádzania závažným omylom a nedorozumeniam
tak
v legislatíve, ako aj pri hodnotení kvality výkonov a
ich kontrole.
Ing. D. Hrnčiar, CSc., (VÚGK) vyslovil názor, že napriek
značnému
objemu dosiahnutých
výsledkov nemožno
vyslovit spokojnosť s ich kvalitatívnou
stránkou. Pri
tvorbe terminol6gie
a definícií chýba hlbšia znalost
teoretických
zákonitostí
terminologickej
i lexikografickej tvorby a uvedomenie, že terminol6gia
- ako
sústava
odborných,
formalizovaných
pojmov je
v pravom zmysle slova systémom, so všetkými zákonitostami tejto kateg6rie, ktoré treba rešpektovať.

PhDr. I. Masár

Na seminári prijali jeho účastníci závery, v ktorých
konštatovali
účelnosť jeho uskutočnenia,
splnenie vytýčených cielov a odporúčali:
zabezpečovat
proporcionálny
rozvoj kartografickej
te6rie a praxe s kartografickou
terminol6giou,
hradat
možnosti
zlepšovania
podmienok
činnosti
v oblasti terminol6gie
(porovnatelné
s podmienkami
Názvoslovnej komisie pri SÚGK - pre oblasť geografického názvoslovia),
venovať
kartografickej
terminol6gii
cielavedomú
a systematickú pozornosť tak na pode rezortu ako aj
v školách, zložkách ČSVTS a v odborných časopisoch,
vytvárat podmienky oboznamovania sa s predmetnou
problematikou
v procese výučby na odbore geodézia
a kartografia,
prehlbovat spoluprácu v danej oblasti s inými príbuznými odvetviami a rezortmi,
obdobné odborné podujatia uskutočňovat
opakovane
v primeraných
cykloch. Dlanie sledovat aj na pOde
ČSVTS - OS pre kartograf1u.
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Seminár možno hodnotiť
ako všestranne
vydarený.
Jeho záverečné zhodnotenie vykonal odborný a organizačný garant Ing. D. Hrnčiar, CSc. Jemu, ako aj ostatným
pracovní kom organizačného
tímu, funkcionárom
Pobočky ČSVTS pri VÚGK patrí uznanie a poďakovanie.
Na včasnom poskytnutí materiálov, čo podstatne zvýšilo kvalitatívnu úroveň seminára, má nespornú zásluhu
tiež kartoreprodukčné
laboratórium
Katedry mapovania
a pozemkových úprav SvF SVŠT, ktoré spracovalo zborník a SK, ktorá v dostatočnom predstihu zabezpečila vyhotovenie výkladového slovníka.
Slovenská

Ing. Zdenko Mat u I a,
kartografža,
n. p., Bratislava'

2. celoštátna konferencia
nehnutel'ností

O

evidenci i

V dňoch 5. a 6. novembra 1986 sa konala v Žiline 2. celoštátna
konferencia
o evidencii nehnutefností
(EN).
Organizátorom
konferencie
bol Slovenský výbor (SV)
Geodeticko-kartografickej
spoločnosti
(GKS) ČSVTS,
Český výbor (ČV) Společnosti geodézie a kartografie
(SGK) ČSVTS, Odborné skupiny (OS), 1704 pre EN aDom
techniky (DT J Zilina.
Konferencia nadviazala časovo i obsahovo na 1. celoštátnu konferenciu, ktorá sa konala v Brne v roku 1983.
Obsahom prednášok boli aktuálne otázky EN v súlade
s mottom konferencie
"P o s i lne ním
s p o I o č e nk Ý c han
á rod o h o s pod á r s k y chf
u n kcií
EN za
rozvoj
socializmu".
Úvodnú prednášku
na tému "Spoločenské
a národohospodárske
funkcie EN" predniesol
Ing. O. Mžchalko,
predseda
Slovenského
úradu geodézie
a kartografie
(SÚGK J. Poukázal najma na úlohy orgán ov a organizácií
geodézie a kartografie
pri vedení EN, na zákonom stanovenú súčinnosť orgánov a organizácií a občanov s orgánmi geodézie a kartografie,
na závaznosť údajov EN
a na ich mnohoúčelové využívanie.

s

nalej boli prednesené tieto odborné referáty:
M. Bada: Údaje EN pre plánovanie a riadenie hospodárstva
M. Beláček: Podniková evidencia lesných pozemkov a jej
vazba na EN
M. Chlud - J. Šůra: Význam a sposob evidencie lesného
podneho fondu
J. Kadlžc: Automatizované
spracovanie údaj ov EN a sumarizačné práce
Z. Souček: Automatizované vedenie a využívanie údaj ov
EN v ČSR
K. Šindler: Zakladanie evidencie právnych vzťahov k nehnutelnostiam
v ČSR
J. Macko: Neusporiadané
právne vzťahy k nehnutelnostiam a ich dopad na zakladanie evidencie právnych vzťahov
M. Šmolík: Automatizované spracovanie evidencie právnych vzťahov
V. Kúth: Možnosti riešenia
neusporiadaných
právnych
vzťahov
I. Janoušek: Právne normy dotýkajúce sa vedenia EN
B. Beťko: Vedenie EN v operátoch prevzatých po novom
mapovaní
F. Dohnal: Číselné vedenie meračských operátov EN v závislosti na kategorizácii sídiel
A. Vjačka: Využívanie novej meracej a výpočtovej techniky na úseku EN
A. Málková - L. Laudová: Operatívnost
poskytovania informácií z EN s využiUm automatizácie
J. Vališ: Budovanie ISGK a jeho odraz na EN
J. Hurntk:
Integrácia
EN s inými informačnými
systémarni
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S. Kádner: Podniková evidencia nehnuterností v organizáciách rezortu FMD
F. Novotný: Výhrad vývoj a mapového fondu v ČSR do
roku 2000
M. Kotal: Odraz spolupráce GSSŠ na EN
E. Milesová - J. Uhlíř: Využitie prostriedkov
diarkového prieskumu Zeme v EN
J. Michal: Nové systémy riadenia výučby EN na ČVUT
P. Kúdela:
Perspektívy vysokoškolskej
výchovy odborných kádrov pre oblasť EN
K jednotlivým tematickým okruhom bol a živá diskúsia. Odborný charakter konferencie vhodne doplnila výstavka prác dotýkajúcich
sa vedenia EN, ktorú v spolupráci s organizačným
výborom konferencie
ochotne
pripravili viaceré organizácie. Na konanie konferencie
a jej význam upozornila verejnosť denná tlač a rozhlas.
Prednášky boli spracované v zborniku.
Účastníci konferencie prijali odporúčanie adresované
členom ČSVTS zamerané najma na zvyšovanie odbornosti
na úseku EN, na zintenzivnenie výmeny poznat kov, skúseno stí a propagáciu problematiky EN v odbornej i širokej verejnosti. Odporúčali ďalej usporiadať 3. celoštátnu konferenciu o EN pod gestorstvom OS 1704 ČV SGK
v roku 1989.
Na konferenci! sa zúčastnilo viac ako 210 odborníkov
z celej ČSSR. K odbornej a spoločenskej úrovni konferencie
prispela
účasť vedúcich
pracovník ov rezortu
SÚGK na čele s predsedom Ing. O. Michalkom. Konferencia a jej priebeh sa opierala o spoluprácu slovenskej
a českej OS 1704, podporu SV GKS, iniciatívu prípravného a organizačného
výboru konferencie a dobrú prácu
DT v Žiline.
M. Bednařík

odborný

Informace o bezpečnostních
pro práce s HeNe lasery

Ing. Ján Hurník,
garant konterencie

předp i sech

Technologické postupy s lasery přinášejí nové možnosti
efektivního využiti této progresívní mladé techniky téměř ve všech oboreCh technického
a vědeckého dění.
Lze konstatovat, že rozšíření laserů v praktických aplikacích bylo v posledních letech dosti popularizováno.
Při využívání této nové techniky je však nutné dodržovat též předepsaná bezpečnostní opatření danná vyhláškami č. 125 Českého úřadu bezpečnosti práce ze dne
17. února 1982 a vyhláškou Slovenského úřadu bezpečnosti práce č. 126 ze dne 20. srpna 1982, kterými se
podle § 5 odst. 1 písmene d (zákona č. 174/1986 Sb.,
o státním odborném dozoru nad bezpečností práce v dohodě s příslušnými orgány a organizacemi)
stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti při práci s lasery.
Opatření k práci s lasery definují též Hygienické předpisy ministerstva zdravotnictví ČSR, Směrnicí č. 61/1981,
o hygienických zásadách pro práce s lasery (registrované v částce 14/82 Sb.), a podobně i Úprava č. 20/1982
Vestníka ministerstva zdravotnictví SSR, o hygienických
zásadách pre práce s laserami, registrované
v částke
25/82 Zb.

Čtenáře našeho časopisu může zajímat, že pro odborné zaškolení a poučení
předepsané
úřadem
hygieny
a bezpečnosti práce pro pracovníky organizací provozující zařízení. ve kterých je zabudován HeNe laser pro
využití v inženýrské geodézi! a při měření podzemních

prostor, připravuje
"Celostátní odborná gesce" v roce
1987 dva třídenní kursy. Jeden kurs ve druhém čtvrtletí
a jeden ve třetím čtvrtletí 87.
Odborné porady a informace poskytují členové ČSVTS
Celostátní odborné gesce pro využití laserové techniky
v inženýrské geodézii a při měření podzemních prostor,
každé prvé úterý v měsíci, v době od 10 hodin do 12
hodin na ČVUT - Fakulta stavební - katedra speciální
geodézie, Thákurova 7, 166 29 PRAHA 6, budova B, Č. dveří 914 (telefon 332/1. 4734, nebo 1. 4812).
Ing. Milan Kašpar, CSc.,
za celostátní odbornou gesci pro využití
laserové techniky
v inženýrské geodézii
a při měření podzemních prostor

Z DĚJIN GEOOÉZIE A KARTOGRAFIE
VII. sympozium
a kartografie
061.4:

Z dějin geodézie

[528/091/J

Po dvouleté přestávce se dne 6. listopadu 1986 uskutečnilo v Národním technickém muzeu v Praze již VII. sympozium "Z dějin
geodézie
a kartografie".
Přestože kinosál Národního technického
muzea nebyl
zcela zaplněn, vyslechli přítomní s velkou pozorností
a zájmem jednotlivé přednášející, jejichž příspěvky byly
tentokrát zaměřeny především na otázky z dějin geodézie a některé významné geodetické a kartografické události a výročí.
Sympozium, jemuž předsedal doc. RNdr. L. Mucha, CSc.•
z přírodovědecké fakulty UK v Praze, zahájila O. Škopová
přednáškou
"P r v ním
ě ř e n í zem ě p i s n Ý c h š ířek v Č ech á c h", v níž mimo jiné zhodnotila činnost
Tychona Braheho a Martina A. Davida v Praze. Dotkla
se též problematiky jimi užívaných měřických přístrojiL
E. Semotanová sledovala utváření odborných zeměměřických spolkfi v našich zemích od konce 19. století do počátku druhé světové války, spojené s úsiUm zeměměřičfi o prosazení některých odborných a sociálních požadavkfi. A. ŠOlcová seznámila přítomné s osobností J. H.
Lamberta - matematika a kartografa.
Zdfiraznila jeho
přínos pro další rozvoj matematického
zpracování map.
B. Polák velmi podrobně referoval o méně známém dvojím měření geodetické základny u Jesenského v letech
1936 a 1951. Uvedl zásadní rozdíly v technologii a zmínil
se též o měření geodetické základny u Josefova v letech
1862 a 1918. D. Trávníček v příspěvku "Ú zem n í v Ý voj
Čes k o s loven
s k a 1938-1947"
časově navázal na
své dřívější práce s touto tématikou. Výklad doplnil přehlednými mapkami územních změn v sledovaném období.
Dopolední část symposia uzavřela O. Kudrnovská, která
seznámila přítomné se zprávou o zasedání Komise pro
dějiny kartografie ICA ve dnech 22.-24. 9. 1986 v Praze
a s obsahem referátfi, přednesených na Komisi zahraničními i našimi účastníky. 'Pokračovala v odpoledním zasedání informací o kartografické
výstavě "Č e s k o s I oven s k o v map á c h v č e r a a dne s", uspořádané
v Národním technickém muzeu ve dnech 15. 9. - 5. 10.
1986. Z. Horský se zabýval rozborem a popisem vzácné
kuriozity - zemského glóbu konstruovaného
jako součást armilární sféry ze 16. století, uložené ve sbírkách
Národního technického muzea v Praze. L. Mucha u příle·
žitosti uplynulého
50. výročí vydání "A t I a s u R ep u b 1 i k Y čes k o s loven
s k é" zajímavě a fundovaně
hovořil o podnětech a přípravných pracích, které vedly
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k vydání atlasu, a o mezinárodním i domácím ohlasu na
toto významné kartografické
dílo. Sympozium uzavřela
J. Kyselová přednáškou "D o k u m e n t a c e a hod n 0cen í s I u n e ční c h hod i n v J ih o čes k é m k r aj i".

Závěrem lze poznamenat, že přes stálý zájem určitého
okruhu účastníků sympozií "Z děj ing
eodézie a
k ar t o g r a f i e" by si tato již tradiční akce Národního
technického muzea zasloužila širší propagaci, především
mezi mladými kartografy, geodety, geografy, historiky
apod.
Ustav československých

PhDr. Eva Semotanová,
a světových dějin ČSAV

adresované na za SSM GKP v Praze, n. p., a žádající
poslání pracovního postupu a nákresu, který by zájemcům umožňoval ze dvou turistických map nebo z nástěnného plánu Prahy vyhotovit jednoduché atlasy.
Pokud by návštěvník na výstavě hledal ještě další
exponáty, které měly určitou spojitost s oborem geodézie a kartografie, tak snad by ho mohl vedle mikropočítačů uspokOjit ještě exponát kolektivu Ing. Josefa ačadlíka z Prahy 5, který vystavoval "Bezpilotní dálkově
ovládaný mikroletoun s fotografickým
přístrojem". To
je přepis popisky exponátu, který doplňovaly ukázky
půdně ekologických výzkumů a mapování.
Výstava ZENIT se těšila velkému zájmu návštěvníků
a sdělovacích prostředků. Premiérová účast svazácké organizace z resortu ČúGK měla i svůj propagační význam.
Může být poučná i pro další svazácké organizace. Zlepšovatelů v oboru geodézie a kartografie ve věku do 35
let je celá řada. Záleží jen na svazácích, zdali budou
mít chuť pustit se do této formy iniciativy, a na hospodářském vedení, aby jim pak k tomu vytvořilo stejně
příznivé podmínky jako v GKP Praha.
ZENIT je zkratka složená ze slov zručnost, efektivnost, náročnost, iniciativa a tvořivost, ale většina autorů, kteří na výstavě ZENIT v letošním roce vystavovali,
sel shodli, že ve, zkratce chybí ještě dvě písmena, F -fantazie a a - odvaha.
Ing.

Na osmé celostátní
výstavě ZENIT
1986, která se konala od 17. 6. do
29. 6. 1986 ve Sjezdovém paláci
PKaJF v Praze, měla zastoupení svazácká organizace podniku z resortu
ČÚGK. ];lylo to poprvé v historii této
výstavy a tak se zmiňme i o způsobu,
jak se exponáty vyrobené členy za
~
SSM Geodetického a kartografického
podniku (GKP) v Praze, n. p', dostaly na celostátní přehlídku ZENIT. Svazáci z GKP v Praze, n. p., obsazovali
výstavy ZENIT obvodu Prahy 7 svými exponáty již od
roku 1981. Zúčastnili se tří obvodních a jedné městské
výstavy ZENIT. Do celostátní přehlídky byly vybrány
exponáty až z obvodní výstavy Prahy 7, která se konala v květnu 1986. Je to velký úspěch, uvážíme-li, že
na okresních a obvodních výstavách ZENIT bylo v roce
1986 vystavováno přes 20000 exponátů, ale na celostátní výstavu bylo vybráno jen 2600 e>xponátů. Letošní celostátní výstava ZENIT přinesla mnoho novinek. Konala
se poprvé za mezinárodní účasti, o kterou se postaraly
mládežnické organizace ze socialistických
zemí. Diváckým magnetem byl Klub vědeckotechnické činnosti mládeže, kte>rý byl trvale nejnavštěvovanější
expozicí celé
výstavy a kde si návštěvníci mohli prohlédnout, případně i otestovat řadu zajímavých exponátů. Také se zde,
mohli přesvědčit o podílu a účasti svazáků, která v této
oblasti přinesla již první výsledky. Svaz mláde>že již dokázal některé z nápadů dotáhnout až do výroby. Patří
k nim především amatérská tiskárna k pěti typům mikropočítačů (mimo jiné i v resortu známému PMD). Tiskárnu začíná vyrábět Gama Milevsko a její předpokládaná cena je, 3000 Kčs.
Vraťme se k repre,zentantům resortu ČÚGK na letošní výstavě. Exponáty svazáků GKP Praha byly umístěny v oddělení N určeném pro organizace> SSM, které zde
neměly velkou resortní expozici. Převoz a odvoz na výstavu měli mládežníci GKP v Praze jednoduchý a tak
zatímco u Sjezdového paláce stála nákladní auta přivážející nejrůznější exponáty, prošel zástupce za SSM
GKP v Praze, n. p., branou výstaviště s exponáty uloženými ve sportovní tašce. Byl v ní průmyslový vzor č.
15699 "Krabice' na turistické mapy", což je pomůcka pro
uživatele větších souborů map, dále učební pomůcka pro
předmět kartografická polygrafie, která názorně demonstruje po etapách tisk někte,rých map pro veřejnost s důrazem na bare,vné slození všeobecně známých kartografických děl. Další dva exponáty propagovaly katografická díla, která si jednoduchou knihařskou úpravou
může vyhotovit každý zájemce. Právě tyto exponáty měly na výstavě ohlas, což potvrdily telefonáty a dopisy

Petr Skála,
ČUGK

ZENIT

ZE ŽiVOTA ORGÁNŮ
A ORGANIZACí
RESORTU ČÚGK A SÚGK
VII. ročník přeboru geodetů
v Liberci

v šachu

Pod záštitou PV ROH Geodézie, n. p., Liberec byl uspořádán 5. a 6. září 1986 již VII. ročník přeboru geodetů
a kartografú v bleskové šachové hře. Poprvé v jeho
historii se ho účastnili také slovenští šachisté, čímž byl
položen základ k celostátnímu soutěžení v disciplíně,
kterou Lenin charakterizoval jako gymnastiku mozkú.
První den byla na programu soutěž čtyřčlenných
družstev s časovým limitem 15 minut na partii pro
každého hráče. Startovalo sedm podnikových celkú a po
dramatických
bojích zvítězila těsně, ale zaslouženě
Geodézie, n. p., Brno před sesterskými podniky z Opavy
a Liberce.
K soutěži jednotlivců nastoupilo 24 hráčů a proběhla
podle pravidel bleskové hry (5 minut na partii pro každého hráče) švýcarským systémem na 10 kol. Řízení
soutěže bylo svěřeno počítači ZX Spectrum. Svoji výbornou formu prokázal vítězstvím Bohumír Walovy
z n. p. Geodézie Opava. Na 2. a 3. místě se umístili Lubomír Krňávek a Jiří Stehlík, oba z n. p. Geodézie
Praha.
Atmosféra turnaje byla velmi srdečná a přispěla
k utužení přátelských vztahů mezi všemi účastníky
i k propagaci krásné šachové hry.
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Ing. Bohumil

Houška,
BG Děčín
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Památce
Stanislawa Janusze Tymowského
15. ledna 1987 se dožil v plné svěžesti 60 let
Ing. Antonín Č í h a I, CSc., profesor lesnické fakulty
Vysoké školy zemědělské v Brně. Rodem z Prahy, vystudoval reálné gymnasium v Brně a lesnické inženýrství
na VŠZ v Brně v r. 1950. Praxi prodělal v r. 1950-1952
u Lesprojektu v Plzni. Po ní se rozhodl pro dráhu pedagogickou a nastoupil jako odborný asistent na katedře
geodézie a fotogrammetrie VSŽ v Brně. Vědeckou aspiranturu, započatou v r. 1955, zakončil kandidátskou prací na téma "Lesnická interpretace
leteckých snímků"
v r. 1959. Docentem byl jmenován v r. 1967 na základě
habilitační práce "Ekonomika lesnického fotogrammetrického mapování". V letech 1979-1982 byl pověřen
vedením katedry geodézie a fotogrammetrie a v r. 1982
jmenován profesorem.
Kromě výukových povinností zastával na škole akademické funkce proděkana [1970-73]
a děkana lesnické
fakulty [1973-dosud].
Pro posluchače
napsal skripta
Lesnická fotogrammetrie [1955, 1971, 1979 s kol.] a Nižší geodézii III. díl
[Číhal - Rosendorf, 1979]. Jeho odborné studie a články, týkající se širší aplikace fotogrammetrie v lesnické
praxi i otázek vysokoškolského lesnického dorostu, byly
uveřejněny
v čas. Lesnictví [1958], Lesnická práce
[1979], ve Sbornících VŠZ [1959, 1961] a Věstníku ČSAZ
[1975].
Rozsáhlá je jeho spolupráce na vyhotovování geodetických podkladů pro projekty velkých stavebních děl
[v počtu přes 30].
Souběžně s plněním vlastních pedagogických
povinností se veřejně angažuje v organizacích stranických, odborových a společenských.
Jeho dosavadní úspěšná činnost byla oceněna titulem
"Zasloužilý učitel" [1977], "Nejlepší pracovník MLVH"
[1978], pamětní medailí k 30. výročí osvobození [1975],
stříbrnou a zlatou medailí VŠZ Brno za socialistickou
výchovu [1973, 1975] a bronzovou medailí ČSAZ [1977].
Do dalších let přejeme jubilantovi pevné zdraví a hodně pracovních úspěchů na škole i ve veřejném životě.

Československá vědeckotechnická
společnost, Český výbor Společnosti geodézie a kartografie, Slovenský výbor
Geodeticko-kartografickej
spoločnosti, Odborná skupina
1702 - kartografie, Pobočka ČSVTS Geodézie, n. p., Pardubice, Dům techniky ČSVTS Pardubice, pořádají
8. kartografickou konferenci ČSVTS se zahraniční účastí
Je dnech 11.-13. listopadu 1987 v Pardubicích.
Předběžné přihlášky na konferenci zašlete na Dům
techniky ČSVTS Pardubice, s. Eva Jůbová [tel. 25221/1.11]
tř. Míru 113, 53227 Pardubice do 15. 6. 1987.
Ing. Miroslav Mikšovský, CSc.,
předseda tematické komise ČSVTS

těsné spolupráce
států.

Na sklonku minulého roku
došla do naší redakce bolestná
zpráva o tom, že
30. září 1986 skonal ve věku
74 let bývalý dlouholetý vedoucí redaktor
sesterského
časopisu
"Przegli,ld Geodezyjny" mgr inž. Stanislaw
Janusz
Tymowski.
Spolu
s polskými soudruhy truchlíme nad odchodem tohoto zasloužilého pracovníka a připomínáme si nejen jeho zásluhy o rozvoj polského geodetického tisku, ale i jeho
mimořádnou
iniciativu
při
kladení
základů
současné
geodetických časopisů socialistických

Mgr inž. Tymowski jako absolvent geodetické fakulty
Varšavské polytechniky prošel od roku 1936 dlouhou zeměměřickou praxí, v níž zastával řadu výkonných a vedoucích funkcí a jíž završil po osvobození záslužnými
aktivitami v oblasti mapování letišť, přístavů a válkou
postižených měst. Celý svůj život prožil jako nanejvýše
společensky angažovaný člověk. Byl aktivním účastníkem bojů při obraně Varšavy a jako voják Armii Krajowej se podílel na Varšavském povstání.
Ihned po osvobození se s nadšením zapojil do budování
Svazu polských geodetů a stal se členem jeho vedení.
Ve Společnosti polských geodetů pak plných 37 let zastával řadu vedoucích funkcí a byl také jejím aktivním
reprezentantem
ve FIG. Téměř zázrakem zajistil v těžkých poválečných měsících obnovu časopisu "Przeglqd
Geodezyjny" jako orgánu Společnosti. Až do svého odchodu do důchodu v roce 1978 pak stál v čele jeho redakčního kolektivu a i potom nepřestal být jeho věrným spolupracovníkem.
Dlouhá léta jeho působení v uvedené oblasti byla naplněna usilovným formováním odborného profilu tohoto
měsíčníku, nezištnou pomocí mladým začínajícím autorům a péčí o soustavné rozšiřování čtenářské obce, kterého dociloval především růstem odborné kvality časopisu.
Byl též znám jako plodný autor, jehož bibliografie čítá na
70 prací. Přitom osvědčil své literární mistrovství bohatou zásobou forem sdělení svých myšlenek, v jejichž repertoáru najdeme vedle strohých technických pojednání
i fejetony, reportáže, historické črty aj. Pro své pozoruhodné Výsledky docílené v novinářské činnosti byl také
přizván k významné součinnosti do Rady technického
tisku a dalších orgánů.
V těchto chvílích zármutku vyjadřujeme polským soudruhům hlubokou soustrast nad nenahraditelnou
ztrátou,
která odchodem mgr inž. Tymowského postihla jejich
odbornou žurnalistiku. Zároveň jim přejeme, aby se jim
úspěšným pokračováním v tradici vysoce odborného šíření znalostí, kterou zesnulý mgr inž. Tymowski založil,
dařilo naplňovat a rozvíjet jeho světlou památku.
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K nedožitým 70. narozeninám
soudruha Josefa Baťky

Soudruh Josef Baťka se narodil 23. 12. 1916 v Kosticích
v ,okresu Břeclav v rodině maIorolnfka.
V důsledku obtížné sociální situace rodiny nedokončil
reálné gymnázium a nastoupil
v r. 1935 dobrovolně
vojenskou presenční službu. P,o jejím ukončení působil v armádě jako
délesloužící
poddl1stojník. V r. 1938 byl přeložen do Vojenského
zeměpisného
ústavu v Praze, kde absolv,oval
kartografický
kurs. V letech 1940-1942 pracoval
jako
kartograf
v Zeměpisném
ústavu
ministerstva
vnitra
a v letec~ 1943-1954 jako kartograf
a později jako vedoucí kartografického
odboru Státního
zeměměřičského a kartografického
ústavu v Praze.
V letech
1954-1967 byl ředitelem
Kartografickéh:o
a reprodukčního
ústavu v Praze a v letech 1968-1971
ředitelem
Kartografie,
n. p" Praha. Pracovní kolektivy
ústavu v této d,obě dosáhly řady významnýc~
pracovních úspěchl1. Byly vybudovány
základy moderní kartografické
výr.oby, zavedeny pokrokové
výrobní technoIogie a vybudován základní fond v oblasti map pro národní hospodářství,
školy a veřejnost. V polovině 60. let
vznikla za je110 řízení v ústavu dvě významná kartografická díla - AtJlas ČSSR [národní atlas] a Atlas čs. dějin, za jejichž vydání byla udělena praoovním
kolektivl1m nejvyšší státní vyznamenání.
Od r. 1972 vykonával
funkci vedoucího
kádrového
a personálního
oddělení
Geodézie, n. p., Praha až do odchodu do důcJ:}odu.
Soudruh losef Baťka bYl! členem KSČ ,od r. 1946. V letech! 1953-1961 byl členem pléna a předsednictva
OV
KSČ Praha 7, v letech 1962-1967 a od r. 1969 až do odchodu do dl1c11odu členem Městské kontrolní
a revizní
komise KSČ. Za vynikající
praoovní výsledky a politickou činnost obdrželi v roce 1965 resortní
vyznamenání
"Nejlepší prac.ovník ÚSGK" a v ~oce 1966 m~ ?'yl udělen
Rád práce"
a ,Pamětní medaIle II. odboJe ; v roce
1971 obdržel
Pa~ětní
medaili k 50. výročí založení KSČ".
Dne 2. pro~ince 1986 soudruh Josef Baťka neočekávaně zemřel. Odešell v něm jeden z předních
československých kartografů,
který celý svůj život věnoval rozvoji tohoto oboru.

Dne 8. prosince
1986
zemřel ve věku 81 let po
dlouhé nemoci Ing. Dr.
Karel
Kučera,
CSc.,
pražský rodák, významný
geodet,
tvůrčí
osobnost
geodetického
výzkumu,
dlouholetý
člen redakční
rady Geodetického
a kartografického
obzoru.
Jeho rozsáhlé
celoživotní dílo v oblasti geodetické praxe a význam
lze charakterizovat
jako
významný
tvůrčí
přínos
kvalitě, přesnosti a technickým
parametrům
čs.
geodetického
a mapového
díla.
Mezi nejvýznamnější
realizaci se rozhodujícím

geodetické
způsobem

projekty,
na jejichž
podílel, patří vědecky

podložená
metodika
observace
základní
astro no micko-geodetické
sítě ČSSR, měření 4 geodetických
základen
a měření srovnávacích
základen v mezinárodní
vědeckotechnické spolupráci.
Dr. Kučera je autorem
několika
desítek
monografií
a dlouhé řady příspěvků do rl1zných odbornýCh časopisů, především Geodetického
a kartografického
obzoru.
Jeho vědeckovýzkumná
a publikační
činnost byla věnována metodice velmi přesných měření v základní trigonometrické
síti [třísměrová
laboratorní
jednotka]
a kriteriím
přesnosti,
analýze vnějších vlivů na geodetická měření, metodám vyrovnání geodetických
sítí, studiu a ověřování geodetických
přístrojů a kritériím přesnosti geodetických
prací. Podle potřeb národního
hospodářství
se originálním
způsobem
uplatnila
jeho invence při řešení vytyč ovacích sítí, při výpočtech kubatur
zemních těles, při měření deformací
údolních přehrad,
při uplatňování
geodetických
metod ve strojírenství
aj.
Je autorem původních konstrukCí geodetických
přístrojů a zařízení - zábleskového
heliotropu,
důlní závěsné
latě, planimetrů
aj. Je autorem resp. spoluautorem
výkladového geodetického
a kartografického
slovníku, Rusko-českého
zeměměřického
slovníku a geodetických
tabulek.
Dr. Kučera svou činorodou
prací významně
ovlivnil
vývoj čs. geodézie,
geodetické
praxe i výzkumu. Byl
ušlechtilým,
mimořádně
talentovaným
p:acov?íkem
a obětavým
učitelem.
Při zřízení Výzkumneho
ustavu
geodetického,
topografického
a kartografického
v roce
1954 byl pro tyto vlastnosti
vybrán mezi první výzkumné pracovníky tohoto ústavu, v němž působil jako vedoucí osobnost dlouhou řadu let. Svou prací se významně
podílel na celkovém přínosu. toho~? ústavu ": p:vníc~
dvou desetiletích
jeho činnosti. V Prlstupu k tvurCI práCI
i v dosažených výsledcích je příkladem i pro nastupující
generaci geodetů a kartografů.
Budiž čest jeho památce!

Dne 23. prosince 1986, ve věku 88 let, zemřel ing. 01dřic~ Vičar zeměměřič-historik
a urbanista.
Narodil s'e 25. května 1898 v Brně, kde také absolvoval zeměměřické
studium na ČVŠT v r. 1920. Jako výkonný geodet pracova<J v měřičském
oddělení Stavebního úřadu města Brna.
V průběhu praxe získal zájem o zeměměřickou
a kartografickou
historii k níž zcela přilnul a zůstal jí věren
až do konce života. Předmětem
jeho zájmu byly zejména nejstarší
městská měření v českých zemích, středověké městské
parcelace,
půdorysy
městišť
a domů
v městských! jádrech a na předměstích,
osídlování podle
národností
a cechů, poměry vodní, jakož i opakované
zhodnocení
dvou nejstarších
map Moravy [Fabriciovy
a Komenského].
Výsledky svých historických!
studií, považované
od:
borníky za originální,
publikoval
buď jako samostatne
články v různých časopisech,
periodikách
a sbornících,
nebo se staly součástí děl jiných' autorů-historiků.
Pro
množství a roztroušenost
buďtež aspoň uvedeny názvy
a ročníky několika
bibliografických
děl, v nichž byly
jeho práce publikovány:
Zeměměřický
věstník, Zeměměřictví, GaKO [1926, 1952, 1966], Kartografický
přehled
[1955] a řada dalších publikací.
._
V ing. O. Vičarovi odešla skromná ,osobnost, v lllZ se
snoubila
důslednost
badatele-historika
s puntičkářskou
důkladností
zeměměřiče,
což jsou vlastnosti
výjimečné.
Proto jeho práce, podložené
vždy důkla.d~ým s~udiem;
byly odborníky
považovány
za pravd lve, ob]ektivlll
a sr,ozumitelné,
a i nadále
si zaslouží
naši vážnost
a úctu.
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Výroěí 55 let:
18. února 1987 - Ing. Vl!adimír Radoupb, CSc., 'op.b. asistent katedry vyšŠí geodézie FSv ČVUT, v, Praze. "Po
ukončení studU na CVUT v Praze, nastoupil jako asistent
na katedře vyšší geodézie FSv CYUT ,'I Praze ullrofes()ra
B6hma. Skolou byl vyslán na lJraxido Geodetického ústa·
vu v Praze, kde pracoval v -triť!ngulaci, ntvelaCi a mapování d,o r. 1957. Své 'odborné znalosti, siproohloubil studiem matematiky a statistiky na UK. Přednášl' vyrovnávací počet a zabývá se novými metodami zpracování měřických výsledkil.. Úzce spolpracuje s praxí, ~am přenáší
\/ýsledkysvévědecké
práce. Je spoluautOrem řadysl<ript
a celostátp[ vysokoškolské
učebnice "Vyrovnávací počet". Za svoupedagogic.kou
i veřejnou činnost v ROH,
pionÝrské "organi2;aci ,a vysokoškolské
tělových'ově, byl
vyznamenán mnoha' čestnými uznáními a vyznamenáními, mezi nimi v r. 19850bdr!el Cestné uznání vlády CSR
a ÚRO zaprogp6zu
sedání jaderné elektrárny v Jaslovských Bohunicíth. Je autorem řady článků a příspěvků
v GaKO.
Výroěí &0 let:
21. aedna 1987 - Ing. BOhumil Kraváěek, vedoucí plánovacího oddělení ekonomického
odboru ČÚGK. Soudruh Kraváček se narodil ve Vyškově a po absolvování
šk,oly pracoval jako dělník v tiskárně. Po válce abso'lVoval obchodní akademii v Prostějově a po té Vysokou
školu věd h'ospodářských v Praze, kterou UKončil v roce 1952. V roce 1955 nastoupil u Oblastního ústavu geodetického a kartografického
v Praze. Po třech měsících
byJI převeden na ÚSGK, kde prošel řadou funkcí. Od roku 1973 je vedoucím plánovacího oddělení ekonomickéhlo odboru ČÚGK. V rámci svého odborného růstu absolv,oval postgraduální
studium organizace a ekonomika práce a užití matematických
metod v ekonomii. SVé
d:lou1lJoleté zkušenosti plně uplatňuje ve své řídicí funkci. Má značný podíl na dobrých výsledcích při rozpracování programu ZEÚMS v resortních podmínkách. Zasloužil se o uplatňování plánovací disciplíny v h'ospodářských organizacích
resortu, která zvláště v podmínkách ústředního
orgánu řídícího
přímo podniky bez
středního článku řízení je nezbytná. Dlouh'á ,léta aktivně
pracoval v odborových funkcích a jako lektor při odborářském školení prac,ovníků úřadu. Je nositelem resort·
ního vyznamenání "Nejlepší pracovník resortu CÚGK".
30. ledna 1987 - Ing. Frantiiiek Douiiek, CSc, odborný
asistent katedry geodézie a fotogrammetrie
na Vysoké
škole zemědělské v Brně. Narozen v Synalově (okr. Blansko), absolvoval obor lesního inženýrství na vSZ v Brně
v r. 1950. Vědeckou kandidátskou práci obhájil v r. 1977
na téže škole. K pedagogické činnosti přešel v r. 1963
od Ústavu pro h'ospodářskou úpravu lesů, pobočka Brno,
kde působil od r. 1949, a tam byl vyznamenán resortním titulem "Vynikající pracovník"
(1961). Pro pusluchače vydal geodetická
skripta, učební texty, a dále
pomůcku Nahrazení polygonových teodolitových pořadů
přesným pořadem busolním. V odborném lesnickém časopise publikoval pojednání Využití záznamů magnetické observatoře
pro ,opravy časových změn magnetické
deklinace (1977). Společensky se angažuje jako předseda sportovně tech'nické komise svazu lyžařů a je držitelem titulu "Mistr sportu".
Výroěí 75 let:
19. ledna 1987 - Ing. Dr. RNDr. Karel Svoboda, dřívější ředitel odboru min. stavebnictví a min. výstavby a techniky, později náměstek ředitele Keramoprojektu.
Vystudoval VŠT v Brně (1933) obor geodézie, kde dále působil jako asistent. Hodnost doktor techn. věd byla Dr.
Svobodovi udě:lena v r. 1938 v oboru geodézie. V r. 1957
získal titu.! promovaný geolog a v r. 1969 obhájil titul
RNDr., obojí na Univerzitě J. E. Purkyně v Brně v oboru

geologie. Své bohaté teoretické i praktické znalosti uplatňoval zejména v projektových organizacích, ve výzkumu
a na ministerstvech.
Veřejně byl činný jako poslanec člen
rady ONV a vedoucí komise pro výstavbu v Praze 6; byl
členem redakční racly Geodetlckéh'o a kartografického
obzoru., Své bohaté znalosH .promítl do 234 p~bliko\'aných pré\cí (Vletech193'l---'191ffij,
l!=tghu 12 ,knih II
'vtisku
DNE,SeoL zejména z obor,u, geo1ogtl;, investiční
'výstavby, geodéZie" f()togramme~ri,e, poh'yb'!i;zemské kf1'ry, geofyzIky apod .• ,Jako, expert ,bylI čipný, zejména
v rozvojovfChZEl}IlÍch: ,Vietnl;tm ll~78-79); LibYB"f;l981).
'Od r. 1982 do r.1984 působil', n1'!Technické
univerzitě
Tunisku ,jakio p~9fesor a,plikovMé ;geologie, geqdézie,
důlního měřičstVí vc.základůfotogrammetne
~-q,álk;ovéhoprůzkumu
Zem~a geofyziky;
sPolečepskopoli'tiokou dlouhloletou a obětav,oupráci
oBdržel řadu uznánía vyznamenání. Od r. Hl85 žijé, na zaslouženém odpočinku v Praze.

v.

za

24. ledna 1987 - Ing., AloisBuriií~
,v aktivničinnostI
profesor středníprumyslové
školy zěměměřickéc(SPSZ)
v Praze. R,odák z pošumaví, gymnázium. absolvoval
V- Českých
Budějoviclch, ,obor geodéZiea
karti)graJie
vystudoval na ČVUT v I'raze. Od r. 1935 pracoval v řadě
instftuCí na Silovensku, pOZději \1,Čechách. V r. 1945 byl
jeden z prvních, kdo po osvabození naší vlasti pomáhal
'Obnovovat žiVot v českém pollranicÍ. Vr. 1953 se rozhodl pro učitelské pov,olání a až do odchod~ do důchotlu v r. 1982 pil.sobil jako profesor na SPSZ v Eraze.
Svým žákům dáVal nejen potřebnév.ědotnosti,
ale přispíval jim radou i pomocí v' jejich osobním životě, bylI
jim příkladem a získával je i pro veřejně prospěšnou
práci. Za všechno připomeňme alespoň jeho učebnici
geodetlckéh'o počtářství, vytyčovací' práce pro čs. spartakiády, soubor map parku v Průhonicích apod. Na zaslouženémodpočinku
žije, v Praze a pokud je třeba,
vždy rád a ,ochotně přispěje radou svými bohatými odbornými i životními zkušenostmi.
2. února 1987 - Ing. Vladimír Pícka, v aktivní službě
ředite'! Geodézie, n. p., Opava (od 1. 1. 1972), předtím
ředitel opavského závodu Inženýrská
geodézie n. p.,
v Brně. Po absolvování ČVŠT v Brně nastoupil v r. 1937
do katastrální
služby u Kmú.-odělení
nového měření
v Bratislavě, v níž pokračoval v r. 1939 u Kmú. v Brně
do r. 1954. Po r. 1945 se zúčastnil osíd'lovacích' prací
na jižní Moravě (okr. Mor. Krumlov). Po r. 1962 při novém technicko-hospodářském
mapování
vedl měřický
oddíl pověřený experimentálním
vyzk,oušením univerzální fotogrammetrické
metody v lokalitách Milotice a Vyškiov. ProjevovalI se vždy jako uvědomělý příslušník strany. V Brně byl členem výboru ZD KSČ a v 1. 1969, 1970
jeho předsedou.
Po přechodu na pracoviště v Opavě
(1970) byl aktivistou KPV KSČ v Ostravě. Jeho iniciativní činnost odborná a služební byla v resortu ollodnocena titulem "Nejlepší pracovník ČÚGK" (1970), státním
vyznamenáním "Za vynikající práci" (1975) a čestným
,odznakem "Zasloužilý pracovník".
Kromě toho se mu
dostalo řady dalších medailí a čestných uznání (v počtu 15) od politických a odborových orgánů ústředních,
krajskýclI a okresních. Pod jeho vedením získal podnik
v Opavě dvakráte putovní standartu
předsedy ČÚGK.
Na odpočinek odešel v r. 1977.
5. februára 1987 - Ing. Jozef Blunár. Narodil sa v Rajci
(okres Zilina). Po absolvovaní Českého vysokého učení
technického v Pralle nastúpil 29. 3. 1933 na Katastrálny
meračský úrad (KMÚ) v Komárne. Neskor pracoval n~
Inšpektoráte katastrálneho
vymeriavania v Martine, KMU
Čadca a Trnava. V roku 1946 prišiel do Bratislavy, kde
pracoval na zememeračskom
odbore povereníctiev SNR
(financlí, techniky, stavebníctva),
Slovenskom zememeračskom a kartografickom
ústave, Geodetickom, topografickom a kartografickom
ústave, Oblastnom ústave geodézie a kartografie,
Ústave geodézie a kartografie, Inžinierskej geodézii, n. p., Slovenskej správe geodézie
a kartografie a Slovenskom úrade geodézie a kartografie. Na týchto pracoviskách' sa venoval najma mapovaniu evidencii nehnuterností
a vyhotovovaniu geometrickýc'h plánov a vykonával viaceré funkcie. V období od
1. 9. 1955 do 30. 6. 1958 posobi! na Slovenskej vyso.kej
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škQlle technic.kej lI1<o·odbotl'lÝ asistent-Do Q6Cl1'OdktÍ.oeltšiel v roku 1976. Čitateli a nášho časopisu ho poznajlJUelí
ako autora príspevloov. Je nositelom "Čestného uZI\ania
za zásluhy o rozvoj geodézie a kratografie" z. ~oku iQ68.
6. února 1987 - Ing. Bedřich Bartlk, v aktivirí Službě
vedoucí
technicko
správního
odboru
ŮSGK, čům<:
[1962-1971),
potom samostatný. 'výzkllmný pracovník
ve VŮGTK Praha [1971-1976). Jak'o vedoucí odboru EN,
nejprve v oblastním, potom: v centrálním orgánu, byl
vždy zastáncem pokrokovýcH technologií.
Zasloužil se
o zavedení mechanizace na SG při zpracování JEP pomocí děrnoštítkové techniky [p-odle výzkumu z let 1954-56),
později
podporoval
metodikU
čísB'lného Zaměř;Qvání
změn s automatickým
zpracováním
dat na' počítačích
a koordinátografech
[ve spolupráci s dDC. Dr. Válkou
z VŮGTK). Za jeh'opiisopení
se technická úroveň .SG
podstatně zvýšila. Novátorské snahy propagoval jednak
v akcích ČSVTS, jednak publikováním článkii ve sbornících a v GaKO. SpOll1-piisobil při tvorbě zált'ladních
zákonii, předpisii a návodiio
EN v r. 1964 i později. Je
hlavním spoluautorem
Informativní publikace "Evidence nemovitostí a souvisící předpisy" [NPL 1965). JeHo
následná výzkumná činnost ve VŮGTK se vztahovala na
uplatnění mikrof1lmové techniky v resortu, včetně ope'rátii EN archivních a "žiVých". JeHo .4 výzkumné zprávy
přispě'ly k rychlému zavedení této pokrokové techniky.
Na zasloužilý odpočinek odešel v r. 1976.
Blah'opřejeme

1. januára 1947 - pred 40 rokmi bol zriadený Fotogrametrický ústav pre Slovensko v Bratislave
[FOTOS).
Vznikol z fotogrametrického
vymeriavania Ministerstva
financií ,ktoré bolo zriadené už v roku 1941. Hlavnou
úlohou FOTŮS bole zabezpečiť naliehavú potrebu vyhotovenia náhradných katastrálnych máp na území Slovenska, v priestoroch kde boli voj novými udalosťami mapo"
vé podklady zničené alebo znehodnotené.
V roku 1950
bol spolu s ďalšími geodetickými inštitúciami zlúčený do
Slovenského zememeračského
a kartografického
ústavu.
1. januára 1957 - pred 30 rok mi bol zriadený Geodetický ústav v Bratislave [GŮ) s pilsobnosťou pre celé územie Slovenska v oblasti budovania geodetických zákla.dov, dokumentácie
a arcnivovania
bodov geodetických
základov a štátnych mapových diel z územia Slovenska.
1. 1. 1966 bol premenovaný na Kartografický a geodetický fond,!. 1. 1969 opat na GŮ a od 1. 1. 1973 GŮ, n. p.
Jeho náplň bola rozšírená o automatizované
spracovanie údajov
1. januára 1957 - pred 30 rokmi bol zriadený
fický a reproduki!ný ústav v Modre-Harmónii
1963 v Bratislave), z ktorého bola 1. 1. 1968
Kartografia, n. p., Bratislava a od 1. 1. 1970
kartografia, n. p., Bratislava.

Kartogra[od roku
vytvorená
Slovenská

6. januára 1807 - pred 180 rokmi sa narodil v Spišskej
Belej .okres Poprad) Jozef Maximilián Petzval, matematik, priekopník geometrickejoptiky
a modernej fotografie. Študoval v Kežmarku, v Levoči, v Podolínci, na královskej akadémii v Košiciachl a na lnstitutum geometricum v Pešti, kde získal diplom inžiniera. V rokoch 1928
až 1935 bol inžinierom mesta Pešti a od roku 1938 profesorom matematiky na univerzite vo Viedni [súčasne
aj v Pešti J. Popri matematike sa venoval fyzike, najma
optike. Roku 1840 vypočítal a skonštruoval
portrétový
objektív, ktorý sa Využíva pri výrobe fotoaparátov dodnes.
V roku 1857 dal patentovať krajinársky
objektív, tzv.
ortoskop. Zostroji! aj projektor a zdokonalil mikroskop
a ďalokohlad. Je označovaný tiež za vynálezcu divadelného ďalekohladu. Zomrel 19. 9. 1891 vo Viedni. Po ňom
je pomenované múzeum v Spišskej Belej [súčast Technického múzea v K~šiciach').
11. ledna 1967 - před 20 roky byla ustavena samostatna sekce pro geodéz:i a kartografU
ČSVTS. Předsednictvo OR ČSVTS ma svém zasedání tohoto dne projednailo a schválilo návrh, aby z dosllvadní Komise pro geodézii a kartografU při ŮR ČSVTS byla vytvořena samo-
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.státpá.l!e!tČe. V sedmdesátých 'letech .pak, po federálním
.uspQřádá:g~ ČSS~j ..'by'iy: "yrtXQi'€ny -..san:t~statná teská
~i~O:Vllll&ká'věde(;~ó.,t~]Ilp.i~
'SPOlečnost, 'PfogBQdézil
,a:kllrtggraf1i. ,', '
' ,.
:,'
',:'
,"
20.'jaÍmára :1942 ~'Pred 'l!!!5 rokriilslt'napOdiJ.'v
·P.ešft
Mikuláli Konkoly-Thege. Po štúdiách v Berlíne v roku
18a2za~al.budova~
nasvoj-om
majBtku vH.~l'b'a.nove
[okres Komámo J ' IIloderné.-astronQmi~Jté ·obs~rva;tÓrl:um.
Od.rok\l,,~879. sústa.'{p.~, Pllblikoval. v,európský.ch ,odb(){"~
ných č~SOPisoch' pozdJ,"ól1ánta .hlu,:panovsitého'ooservat6'J:,i:a.V roku J8lt4 ~ - štal, č lel1:0JIi,.~~aaťské jakadérnie
vj~d a od roJ{u,189Q:riadit'elom štáťnehbňst8vupre
meteoro16giu a zemSký, ,magnetizínusy
B»gapéštL V:ďroku
1899,daro,vaa ~d)Jservat6r1um;vfftU'b~noveštátu.
Ť~skom
jeho vedeckej činnosti bola: astrofyZika a' konšfrukcia
astronomických
prístroiov. ?owre~ 17: 2. 1!;l1Gv I1u..aapešti.,
.,' "
,"
~
30. janu.ára 1922 .,.--predi65l:tJ'lutli sa nawdil vKomjaticiach [okres Nové Zámlw)tng.
Albert Kelemen.Zelllemeračské inžinierstvo ,apsOlvoval"na SlovenskElj vysokej
škole. technickej v BratrslaVeVapl'íl~
1947, keďtiž (Id
júla 1946 praooval na Katastrálnommétačskom'úrade
v Bratislave. v rokoch 1948-1950 pracoval na Fmogrametrickom 'ústave pre Slovenskóv
Bratislave. Od roku
1950 až do smrti sa v2noval kartografii, a toC)na S'lovenskiQm zememeračsk(}m a kartograf1ckom ústave, Ge.odetick·om topograffckDm,"a kartograficki:lm ústave,. Karto&rafickom li reprodukČnQm ústave a Kartografickom nakladatelstve,
kde. prešíelrilznyinÍ
funkciamL Vrokoch
1969:-1973 pracoval
na, Slovénskej .sl?ráve
geodézie
a kartografie
{,ód 1.. 7:1973
Slovenský úrad geodézie
a 'kartografie
- SŮGK) ako ústredný odborný referent
pre kart·ografiu. V rokoch 1969':"'1977 vykonával najskilr
odborného redaktora a od roku 1973 zástupcu vedúceho
redaktora Geodetického a kartografickéh!o obzoru, pričom sa aktívne zúčastňoval na skvalitňovaní štruktúry
obsahu tohoto odborného časopisu. 1. 10. 1973 prešiel
do Slovenskej kartografie, n. p., kde ako hlavrrý redaktor Atlasu SSR aktívne prispel k vzniku, stvárneniu a vydaniu prvéhD komplexnéh'o kartografického
diela o Slovensku, ·oceneného Radom práce. Bol nositerom vyznamenaní: "Čestného uznania za zásluhy o r.ozvoj geodézie
a kartografie"
(1968), "čestného
uznania II. stupňa"
Ůstrednej rad V ČSVTS (1976) a "Zaslúžilý pracovník
rezortu SŮGK" (1979). Zomrel 1. 9. 1985 v Bratislave.
3. marca 1927 - pred 60 rokmi sa narodil v Trakoviviach [okres Trnava) JUDr. Ervín 2emla. Právnickú fakultu Univerzity Komenskéh!o v Bratislave absolvoval
v rokoch 1947-1951. Do rezortu geodézie a kartografie
nastúpiI 16. 3. 1954 na Správu geodézie a kartografie na
Slovensku, kde vykJonával vedúceho
oddelenia
práce
a mzdy [PaM) a neskilr vedúceho sekretariátu predsedu.
Od 1. 5. 1958 do 31. 8. 1967 pracoval v Kartografickom
a repr·odukčnom ústave v Modre-Harmónii [od roku 1963
v Bratislave) ako redaktm máp, vedúci kartografického
oddielu a vedúci oddelenia PaM. Potom pracoval na Povereníctve financií a Ministerstve
práce a sociálnych
vecí. 1. 3. 1969 prešiel na Slovenskú správu geodézie
a kartografie
[od 1. 7. 1973 Slovenský úrad geodézie
a kartografie - SŮGK), kde vykonával najskilr vedúceho organizačno-právneno
a personálneho
-odboru a od
1. 9. 1971 až do smrti vedúceho organizačno-právneho
oddelenia. Známy bol ako funkcionár v ROH. Bol nositerom vyznamenaní: "Najlepší pracovník re~ortu SŮGK"
(1977) a "Čestného bronzového odznaku" za odborársku
prácu (1979). Zomrel 24. 6. 1983 v Bratislave.
c

8. března 1887 - před 100 lety se narodi'l ve Vranově
[kraj Západočeský) Dr. techn. Josef Klíma, profesor deskriptivní geometrie na ČVŠT v Brně. V r. 1904-1906
studoval strojní inženýrství na pražské technice a v r.
1906-1908 matematiku
a deskriptivní
geometrii na UK
v Praze. Po apr,obaci stal se asistentem u prof. Pr.ocházky na ČVŠT v Praze, kde v r. 1914 dosáhl hodnosti doktora technických
věd. Od r. 1917 po kratším piisobení
na středních školách byl v ,r. 1927 jmenován profesorem deskriptivní
geometrie na ČVŠT v Brně jako nástupce prof. Pelíška. Vědecky pracoval a puIJlikoval
v oboru zborcených ploch', kuželoseček a zobraz·ovacích
metod. S prof. Ingrišem vydal středoškolskou
učebnici
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deskriptivní geometrie a společně s profesory CVUT po·
pulární vysokoškolskou učebnici Kadeřávek-Klíma-Kounovský: "Deskriptivní geometrie". Jeho jadrné přednášky s bezvadným grafickým doprovodem i ,osobní styk
s posluchači při cvičeních byly příkladné. Vychoval řadu inženýrů různýchl oborů, včetně geodetů. Zemřel
v Brně 30. 9. 1943.
V roce 1887 - před 100 lety bylo poprvé použito jako
podložky fotografické vrstvy celuloidu.
V roce 1837 - před 150 lety se narodil profesor, akademický mam Jakub Hu.nik (1837 - 1916), který významně přispěl vynálezem světlotisku (1868) k vývoji tisku
z plochy. V Doce 1879 si založil malou dílnu, kterou
později rozšířil se svým zetěm Hlluslerem na významný
reprodukční t1stav, kde byla t1!ltěna i kartografická
díla.
Rokem 1787 - před 200 lety bylo ukončeno prvnf vojenské mapovánf zvané josefské s nímž bylo započato
v roce 1763. Krajina byla mapována A la vue a výsledkem byly mapy v hlrubém měřítku 1: 28000. Dílo mělo
význam především pro vojenské t1čely.
V roce 1607 - před 380 lety se nar,odil Václav HoUsr
(1607-1677), který zaujímá v dějinách světové grafiky
čelní místo. Cechy opustil v roce 1627 s první vlnou
pobělohorsk.ých
exulal11tů a pl'Bcoval v ciziJně. Během
padesá'tileté činnosti vytvořil na 400 kreseb a 2700 leptů.
Z jeho pracf je nám stále připomínán proslulý pohled
na Prahu, který vznikl během týdenního pobytu v Praze
r. 1636. Mezi jeho pracemi nalezneme i lepty kartografickgch d~l, jako je mapa Uher (z r. 1664), na které je
též Morava a část Cech, mapa Anglie s řadami vysvětlivek včetně bojiště na Bílé hoře, jiná mapa Anglie s podob,iznami králů (z r. 1644), mapa Anglie s plány měst
(z r. 1667), mapa Irska (r. 1653), plán Canterbury (z r.
1655) a jistě i dalšÍ, (Pozn. Pražské Hollareum je jednou z největších sbírek Hollarových prací na světě a je
v národním majetku od roku 1863).
Rokem 1487 - před 500 lety se uvádí nejstarlí praiská
ti'skárna na Starém Městě pražském.

Hanák
Pavel
Zaměření a zobrazení řezu hlavní lodi kostela ve Kfti·
nách
Harapát
Pavel
Odvodnění v pozemkových úpravách a projekt polní
cesty Archlebov - vinice
Hurta
Eduard
Doplnění místní sítě Brno
Ježek
Jiří
Studie možnosti nahrazení
metrickým měřením výšek
Kellerová
Jana
Geodetická dokumentace
výstavby sídliště

technické

nivelace trigono-

skutečného

stavu dokončené

Khawari
Jalila
Vyrovnání velké nivelační sítě v průmyslovém závodě
Klimešová
Lenka
Příspěvek
k racionalizaci
geodetické
dokumentace
stavebních objektů
Kolovrat
Jiří
Zaměření závrtů a depresí v Moravském krasu
Kořínková
Jitka
Projev geologické struktury zjištěné dálkovým průzku.
mem Země v geofyzikálních polích v Západních Karpatech
Kříž Radovan
Vyhodnocení kontrolních měření stavebních objektů
Láska Petr
Problematika polních cest a projekt polní cesty Archle·
bov - vinice
Loucký
Rostislav
Statistické vyšetření účinků změny vnějších podmínek
při hydrostatické nivelaci
Novák
Bohumil
Přenesení výšky do podzemí
Novoměstský
Milan
Určení astronomického
azimutu daného
směru z měření na Slunce a na Polárku
Palát
Jiří
Aplikace blízké fotogrammetrie
zkumu
Pecháčková
Jana
Základní mapa sídliště

Seznam diplomových prací obhájených
absolventy studia oboru geodézie
a kartografie na katedře geodézie
FAST VUT v Srně v roce 1985

Blahuta
Tomáš
Využití měřicí aparatury
Digiterm pro popis vlivu
prostředí na trajektorii záměrného paprsku
Březina
Aleš
Měření a zpracování svislých deformací stavebních objektů
.
Brožek
Jiří
Vliv refrakce na trigonometrické měření výšek
EI Hage Chaouki
Výpočet střední chyby mo pro jednu nivelační sestavu
při PN v průmyslovém závodu
Fencl
Jiří
Technické mapy města v digitální formě
Filípek
Jiří
Porovnání plochy parcel určených kartometricky s plochami určenými geodeticky a s plochami vedenými
v pozemkovém katastru

pozemního

při modelovém

vý.

Pešan Karel
Stanovení posunů silničního mostu
Procházka
Zdeněk
Experimentální měření teplotních změn kapaliny v hyd.
rostatické novelační soupravě za použití elektronických
teplotních indikátorů
Rakad
Anis Mohamad
Zaměření základny katedry geodézie
Štětka
Zbyněk
Zaměření a zobrazení řezu lodi kostela a kaple ve Křti.
nách
Stuchlíková
Blanka
Geofyzikální a geomorfologická analýza geologických
struktur detekovaných dálkovým průzkumem Země
Veselý
Michal
Zaměření hradu Holštejna
Vozda Jiří
Kontrolní periodická výšková měření na turbosoustro·
jích TG lI, TG 12, TG 21, TG 22 na 1. bloku jaderné
elektrárny Dukovany
Wernerová
Monika
Vyhodnocení erozních jevů metodou pozemní stereo·
fotogrammetrie
Zlámal
Luděk
Porovnání souřadnic určených v místní soustavě a iden·
tických souřadnic převedených do S-JTSK
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Bernát
Jozef
Konceptuálny model bázy geodetických

Zoznam diplomových prác
obhájených absolventmi odboru
geodézia a kartografia Stavebnej
fakulty SVŠT
Bratislava v roku 1986

Bízik Miroslav
Porovnanie presnosti svetefných diafkomerov
Opton, ktoré boli testované na základnici

Cimerman
Ján
Projekt merania posunov a deformácií stavebného
jektu
Rastislav
tematickej

Dzúrik :Cuboš
Vyhotovenie základnej
Harciník
Vlastnosti

ob·

Gulik Peter
Zber geodetických údaj ov v teréne. Súčasný stav a perspektívy automatizovaného zberu
Julény
Ján
Určenie nelinearity

jemnej skrutky gravimetra

Kubovičová
Katarína
Rozbor presnosti dfžkovo meraných polohových sietí
Ladičkovský
Ladislav
Vyrovnanie polygónovej siete

mapy
Mattošová
Gizela
Určenie niektorých konštánt
-geodetických prístrojov

mapy závodu

Peter
kompenzátorových

Hindický
Branislav
N asadzovacie elektronické

nivelačných

na

úseku

diafnice

Nekolová
Kalibrácia

Kvasnica
Ondrej
Geodetické práce pri hrbení stavebných

lúčov

Švaňa Ján
Recentné zvislé pohyby zemskej kóry z opakovaných
nivelačných meraní

Mihálová
Jaroslava
Vyhodnotenie šikmých snímok v pozemnej analytickej
fotogrametrii

Tomeková
:Cubica
Systematické chyby v geodetických

Miškovičová
Eleonóra
Zhodnotenie presnosti projektovanej
diafnice D·61

Viňanský
Porovnanie
typu

a realizovanej

osi

Anton
presnosti

dvoch

Zelman Martin
Geodetické súradnicové

Palkociová
Milada
Vyhotovenie základnej mapy závodu
Porubec
Ján
Možnosti využitia elektronických tachymetrov
lohopisnom a výškopisnom meraní
pamiatkového

sieťach

dialkomerov

pri poDoluvodská
Iveta
Tematický plán Bratislavy
objektu

s dynamickou

Zajac Boris
Analýza presnosti polygónového ťahu

Košnárová
Daniela
Mapa životného prostredia

Žuffová
Jana
Vytyčovanie most ov budovaných
a letmou montážou

architektonických

letmou

betonážou

u prístroja Eldi 1

nížiny

máp Východoslovenskej

Lukačovičová
Jarmila
Atlas riadenia okresu Bratislava·vidiek

-

projekt

v rámci organizácie pódneho fondu

N emčeková
Ingrid
Tematické mapy Európy
prava
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výrobkov

Východoslovenskej

Kozánek
Ivan
Podkladové prvky tematických
nížiny

Murínová
Ivana
Vegetačné úpravy
Beňo Jozef
Časové zmeny parametrov

mierkou

Grambličková
Eva
Klimatická a geomorfologická mapa Európy
Hájek Tibor
Hodnotová analýza kvality kartografických

dokumentácia

rovnakého

systémy

Ševčík Ján
Rozbor presnosti určovania polohy bodov polygónovej
siete

Žilík Miroslav
Stereofotogrametrická
pamiatok

pre prístroj

Šponiar
Pavol
Vyrovnanie výškovej siete

jám

tachymetra

dokumentácia

astronomicko-

Monika
delenia vodorovného kruhu teodolitov

Rajninec
Ladislav
Určenie chyby z nekoherentnosti
Eldi 1

Kolesár
Miroslav
Určovanie plošných obsahov

Marťák Jozef
Hodnotenie elektronického

presných

Nálešník
Peter
Využitie orientácie metódami geodetickej astronómie
s ohfadom na kritériá presnosti pri určovaní polohy bodu
v 2. a 3. triede presnosti

prístrojov

diafkomery

Hírešová
Miroslava
Výpočet objektu zemného telesa
D·61 a zhodnotenie jeho presnosti

P i:i s František
Fotogrametrická

Zeiss -

Dlugoš Ladislav
Vyhodnotenie nivelačných meraní lokality Mochovce
z hfadiska recentných vertikálnych pohybov

Bútora
Marián
Meranie a vyhodnocovanie zvislých deformácií stavebných objektov vefmi presnou niveláciou

Dobranský
Vyhotovenie

údaj ov

-

pofnohospodárstvo

a do-
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Ondrejička
Erik
Zovšeobecňovanie
Bratislavy

kartografického

Perejda
l3ubomír
Optimalizácia'Obsahu
vých diel

štátnych

Slaninová
Mária
Mapa oddychového
Šuleková
Hodnotenie
Trenčianska
Vyhotovenie
drže

obrazu

na

aodvetvových

pláne

mapo-

stability

Katarína
vyvlastňovacieho

Žabková
Katarína
Posúdenie spofahlivosti
vefkej mierky

met6d

S t a n ě k, CSc., vedúci

krajiny
operátu

melioračnej

tvorby

základnej

ná.

mapy

K a t e d-

Informácie o ich pedagogickej, politickovýchovnej
a vedeckovýskumnej
činnosti sú v Geodetickom a kartografickom obzore 1986, č. 2, a' 3 v rubrikách OSOBNE: SPRÁVY a Z GEODETICKE:HOKALENDÁRA.
Pre úplnosť uvádzame aj ďalších funkcionárov
geodézia a kartografia SvF:

zázemiaKošíc

Mária
ekologickej

doc. Ing. Vlastimil
r y g e o d é z i e.

odboru

doc. Ing. Irena Mi t á š o v á, CSc., vedúca K a t e dry geodetických
základov
(KGZ),
doc. Ing. Peter K ú der a, CSc., (docent na KMPÚ)
pro dek a n pre výchovno-vzdelávaciu
činnosť odboru geodézia a kartografia,
prof. Ing. Anton S uc h á n e k, CSc., (profesor na
KGZ) pro rek t o r SVŠT pre investičnú výstavbu,
sociálny rozvoj a edičnú činnost
Všem funkcionářům
ní úspěchy.

přejeme nové pedagogické

a osob-

Ing. Marián Hýrošš, OSc.,
Katedra mapovania a pozemkových úprav
Stavebná !akultaSVŠT,
Bratislava

Představujeme pedagogické funkcionáře
oboru geodézie a kartografie
na stavebních fakultách
vysokých technických škc:,1 v ČSSR

Od 1. září 1986 jsou nově ustanovení vedoucí kateder
oboru geodézie a kartografie
na jednotlivých vysokých
školách v ČSSR. Pro informaci všech čtenářů uvádíme
celkový přehled.

Ceskoslovenský národní komttét pro ISPRS z pověření
Ceskoslovenskéh'o výboru geodetického
a kartografického a pobočka CSVTS při Geodézii, n. p.; Brno z pověření Ceského výboru spo~lečnosti geodézie a kartografie
připravují v rámci XXIV. veletrhu
21.-22. září 1987
k·onferenci
Racionalizace mapování ve velkých měřítkách
fotogrammetrickými metodami.
Mot-o: Další možnosti racionalizace
fotogrammetrických
metod jako nástroje -obnovy mapovéJ:ťo fondu v CSSR.
Cíl: Urychlel)í- mapol1ání maximálním zkracováním
výrobních cyklů při minimalizaci prací v terénu.
-Za přípravný výbor konference:
Ing. Marie Matzkeová,
Geodézie, n. p., Brno

Na stavební fakultě (FSv) Čes k é h o v Y s o k é h o
učení
te-chnického
(ČVUT) v Praze
je děkanem Prof. Ing. Jiří Pán e k, DrSc.
Proděkanem FSv ČVUT v Praze pro politickou a výchovnou činnost je Doc. Ing. Otakar Vos ik a, CSc.
Proděkanem FSv ČVUT v Praze pro obor geodézie a
kartografie
je Doc. Ing. Josef Šm i d r k a I, CSc.
Vedoucí kateder FSv ČVUT v Praze:
Doc Ing. Jiří Str e i b I, CSc., vedoucí katedry geodézia a pozemkových úprav,
Doc. Ing. Ladislav
Hor a, CSc., vedoucí katedry
vyšší geodézie, astronomie a geofyziky,
- Prof. Ing. Vladislav Hoj o v e c, DrSc., vedoucí katedry mapování a kartografie,
- Doc. Ing. Otakar
Vos i k a, CSc., vedoucí katedry
speciální geodézie.
-

Na stavební fakultě
(FAST) V Y s o k é h o uč e ní
tec hni c k é h o (VUT) v Brn ě je děkanem Doc.
Ing. Jindřich Mel c her,
CSc.
Proděkanem FAST VUT v Brně pro obor geodézie, pro
zahraniční styky a dálkové studium fakulty je Prof. Ing.
Zbyněk M a r š í k, DrSc.
Vedoucím katedry geodézie FAST VUT v Brně je Doc.
Ing. Miloslav Ves e I ý, CSc.
Dekan Stavebnej fakulty (SvF) S loven
s k e j v ysokej
školy
technickej
(SVŠT) v Bratislave prof. Ing. Milan B i e I e k, DrSc., vymenoval dňom
1. septembra 1986 dvoch nových vedúcich geodetických
katedier SvF SVŠT v Bratislave:
doc. Ing. Milan Háj e k, CSc., vedúcl K a t e d r y
map o van i a
a
p o zem ko v Ý c h
-ú p r a v
(KMPŮ),

Na dotazy čtenářů časopisu Geodetický a kartografický
obZior (GaKO) sdělujeme,
že případná
c h y b ě jí c í
čís I a GaKO, potřebná ke komp'letaci ročníku, popř.
cel Ý roč n í k časopisu 1984, 1985, 1986 a 1987 je
možno objednat na adrese:
SNTL, n. p., nakladatelství
technické
literatury,
odbyt časopisů,
Krakovská
8,
113 02 Praha 1.
Ve vol n é m pro dej i lze jednotlivé výtisky GaKO,
ročník 1987, zak,oupit v prodejně
SNTL, Spálená 51,
Praha 1.
Informace o pře d p II a t n é m jsou uvedeny v tiráži
každého výtisku GaKO na 2. str. ,obálky.
Cel,oroční
předplatné
pr-o
zájemce
z C S S R doporučujeme objednat na adrese PNS, administrace ,odbornéh'o tisku, Kafkova 19, 160 00 Praha 6
(tel. 327 420).
O b j e d n á v k y d o z a hra nič í vyřizuje
PNS,
'Ústřední expedlce a dovoz tisku, závod 01, administrace
vývozu tisku, Kafkova 19, 16000 Praha 6.
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PŘEHLED ČASOPISŮ

Pracovní kolektiv: Rezervy zvyšování efektivnosti prací,
s.I-4.
Kosarev, V. M.: Z nich si brát příklad, s. 4-6.
Boltanov, V. f.: Vliv gravitačního pole na výsledky měření na geodynamických polygonech, s.. 6-10.
Kočergin, B. K .. Kašercev, V. N. - Zjabrev,V.
S.:
Určení rychlosti šíření radiových vln pro radionavigační systémy, s. 10-14.
Prjacha, B. G.: Vytyčování potrubních vedení metodou
přechodných stanovisek, s. 14-17.
Galkin, Ju. S. - Pobedinskij, G. G.: O vlivu refrakce při
nivelaci laserovou rovinou, s. 17-21.
Kolos, A. S.: Využití přístrojů s elektronovým zářením
pro zjišťování kolísání okamžitého úhlu vertikální
refrakce, s. 21-23.
Chrenov, L. S.: 20 let konání Semináře, s. 23-24.
Baltadžijan, E.: Vasil Cankov Peevski, s. 25-26.
Gelman, R. N.: Kalibrace leteckých snímků na podkladě
srovnání fotogrammetrických modelů, s. 26-29.
Vašenko, V. B.: Metoda určení úhlů sklonu antén
hydrolokátorového interferometru, s. 30-34.
Neumyvakin,
A. Ju. - Jakovlev, A. F.: O vytvoření
strukturně-digitálního modelu terénu, s. 34-38.
Mitelman, Je. Ja. - Pobedonosceva, O. A.: Varianta automatizované tvorby ortofotomapy, s. 38-42.
Černij, A. N. - Melenčuk, I. P. - Solov'jev, V. I .• NečuBkin, M. I.: Stereorentgenologie při vnitřní tkáňové
terapii nádorů, s. 42-46.
Mordasov, V. I. - Čerkasova, D. N.: Metody úplné fotogrammetrické kalibrace fotoaparátů pro stereoskopické snímání blízkých objektu, s. 46-49.
Goldman, L. M.: Leteckokosmické metody v jednání
sjezdu, s. 49-51.

'

Chiger, f. S.: Řešení geodetických úloh na malém systé, mu VUMS-00I-08, s. 44-47.
Jemeľjanov, O. G.: Porovnání pevných bodů digitálního
modelu terénu, s. 47-50.
Kornijenko, V. N. - Černjak, S. G.: Určení objemuzá.
sobníku výrobního odpadu, s. 50-52.
Malov, E. R.: Zvláštnosti kartografického zobrazení
objektů čističek a zpracovatelských podniků průmyslových odpadů, s. 52-54.

L. A.: Program intenzifikace výroby, s. 1-5.
Štafeta efektivnosti, s. 5-7.
Zápisník socialistického soutěžení, s. 8-9.
Kienko, Tu. P.: Studium přírodního bohatství s využitím
kosmické techniky v SSSR, s. 11-16.
Kašin,

Lukaševič,

Te. L. -

Strel'cov,

V. A. -

Filipčenko,

A. V.:

Úloha pilotovaných letů ve výzkumu přírodního bohatství Země, s. 16-19.
Ronžin, L. A. - Reštoga, Tu. L.: Dálkový průzkum přírodních opjektů ze stanice "SALJUT-7", s. 19-27.
T;uflin,
Tu. s.: Možnosti stereoskopického
výzkumu povrchu s využitím překrývajících se radiolokačních obrazů, s. 27-30.
Suchich, V. I.: Využití kosmické informace v lesním hospodářství, s. 30-36.
Saverev, B. 1. - Rešetov, Te. A.: Vazba délkových prvků
vnější orientace snímků s parametry pohybu umělých
družic Země, s. 36.....39.
Cigalov, V. M ..' Dinamické mapování Aralského moře, s;

E-~
Tel;atnik,

.

.

A. A.: Geodetické práce při pozorování sesuvu,

s. 43-45.
A. A.: O kvalitě velmi přesné nivelace krátkými
. záměrami, .s. 45-49.
Kougi;a, V. A.: Nepřijatelné doporučení, s. 49-50.
Matve;ev, S. 1.: Otázky inženýrské geodézie, s. 50-52.
Ne;man, B. N.: Zvýšit přínos novátorů, s. 52-57.
Balandin, V. N.: Malá počítačka "ELEKTRONIKA MK-n" .
. s. 57.....58.
Karlson,

Osipuk, Je. S.: Melioraci půdy - efektivní technologii
a vysokou kvalitu topograficko-geodetických prací,
s.I-5.
Vyligžanina, Je. V.: Zákon o pracovních kolektivechvycházející z aktivity pracujících, s. 5-8.
Tempa rozvoje a kvalita, s. 8-12.
Směrem zrychlení, s. 12-16.
Vovk, f. G. - Kanusin, V. F. - Suzdalev, A. S.: Lokální
kovarianční analýza fyzikálních polí Země, s. 16-20.
Matveev, S. I.: Vyrovnání opakovaných měření s uvážením pohybu bodů geodetické sítě, s. 20-24.
Fedotov, A. S. - Tjurenkov, A. S. - Murzinvec, P. P.:
Zvláštnosti inženýrsko-geodetických prací při stavbě
mostu pro metro přes řeku Ob, s. 24-26.
Kirillov, .Nf.. A. - Kuz'min, M. V. - Stepočkin, A. A.:
Metrologická atestace (prověření) opticko-mechanického komparátoru MIIGAiK, s. 26-29.
Murzajkin,
f. Ja.: Určení opravy vertikálního úhlu,
s. 29-30.
Kacarski, f. S.: Analytická bloková aerotriangulace,
s.30-33.
Uľjanov, V. f.: Metoda získání lokálních (místních)
souřadnicových systémů, s. 33-34.
Zaruckaja, I. P. - Samojlenko, Z. V. -Morgunova, I. A.:
Nové všeobecné geografické a hypsometrické mapy
pro vysokou školu, s.34-40.
Svešnikov, V. V.: Počátek prací na turistickém atla,su
SSSR, s. 40-42.
Sčupél', S. A.: Vyrovnání triangulace na minipočítaČích,s. 42-44.

Peevski, V.: Dvacet pět let časopisu "Geodezija, kartografija, zemeustrojstvo, s. 3-6.
Dimov, L.: Rozvoj pozemkových úprav v Bulharsku,
s.7-9.
Daskalova, M. Tchan, N.: Určení geometrických
vlastností snímkových zobrazení pomocí spline funk·
cí, s. 10-12.
Andreev, A.: Geodetická metoda zvýšení přesnosti
měření vzdáleností impulsními laserovými dálkoměry, s. 13-15.
Banov, B.: Empirická metoda interpolace vrstevnic, s.
16-19.
Valkov, M.: Způsob vytyčování a měření nakloněného
povrchu, s. 20-2~.
Desov, M.: Stabilizace a následná signalizace charakteristických bodů triangulační sítě na území velkých
měst, s. 22-23.
Ivanov, J. S.: Korekce fotografických snímků velkých
měřítek získaných fototeodolitem Wild, s. 24-25.
Penep, p.: Vynášení-s dokumentace hranic pro potřeby
Jednotného kstastru, s. 26-28.
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Krastanov, K.: Metoda tvorby šrafované stereomapy,
s.29-31.

Mlaaenovska, J.: Mapa oprav ploch vzhledem k výškám,
s. 31-32.

Jacev, M.: Metoda optimálního řízení povrchové vodní
eroze, s. 33.

Stoev, S.: Statistický model určení hustoty sítě hlavních
silnic v projektu

pozemkových úprav, s. 36-38.
mezinárodní sympozium na téma
Digitální topografická kartografie, s. 38-39.

Jovev, I.: Druhé

Stechert, W.: Výzkum využití

automatického tachymetru RECOTA pro mapování nemovitostí, s. 126 až
127.
Hubner, E.: Vliv větru na určení terestrické refrakce na
základě změny rychlosti šíření zvuku, s. 128-130.
Ogrissek, R.: Návrh německých synonym pro ruské
pojmy z oblasti navrhování smluvených znaků a značek jako přínos ke standardizaci kartografického názvosloví, s. 131-132.
Schulz, H. U.: Návody k rozvoji programového zabezpečení fotogrammetrie, s. 132-135.
Jakob, G.: Světlovody - princip činnosti a využití,
s.135-136.

Stanec, 1.: Třicet let organizovaného boje s erozí obdělávaných půd, s. 3-6.
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