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528.33:528.1
TALICH, M.
Požadovaná přesnost v určení přibližných sonřadnic
při vyrovnání polohových geodetických sítí
Geodetický a kartografický obzor, 33, 1987, č. 10, str.
267-272, 5 obr., 3 tab., lit. 7
Teoretické odvození vztahů pro požadovanou přesnost
přibližných souřadnic v závislosti na zvolené číselné
nejistotě oprav měření u směrově (respektive směrově
a délkověJ a u jen délkově zaměřené sítě. Porovnání
těchto požadavků a empirické ověření správnosti od-
vozených vztahů. Několik praktických připomínek
a problémů.

528.482.4:625.1
CEBECAUER, D.
Určovanie zvislých posunov pražcového podložia že-
lezničnej trate
Geodetický a kartografický obzor, 33, 1987, Č. 10, str.
273-275, 4 obr., lit. 3
Riešia sa dva problémy určovania zvlslých posunov
sposobených premtzaním pražcovéhO podložla želez-
ničnej trate. Meraním sa získal doležltý poznatok, že
vplyvom premtzania dochádza nlelen k zvlslým po-
Sunom pražcového podložia, ale aj zemnej pláne.

[528.02:528.065/.067J ~ 621.395
ŽAMPACH, J.
Aplikace geodetických metod v dokumentaci o nložení
podzemních telekomunikačních zařízení
Geodetický a kartografický obzor, 33, 1987, Č. 10, str.
275-277, lit. 2
Rozbor současného stavu dokumentace o uložení pod-
zemních telekomunikací a porovnání věcné a termI-
nologické odlišnosti tohoto druhu staveb. Výhledové
cíle směřující k racionalizaci vedení dokumentace vy-
užitím geodetických metod zaměřování a ke zvýšení
podílu automatizace při evidenci a vydávání dat.

528.8.041+ 528.23
ZEMÁNEK, J.
Zakreslení zeměpisné souřadnicové sítě do kosmického
snímku
Geodetický a kartografický obzor, 33, 1987, Č. 10, str.
278-280, 2 obr., lit. 2
Popis výpočetní metody pro zakreslení zaměplsné sou-
řadnicové sltě do kosmického fotografického snímku
velmi malého měřitka. Přesnost metody, její zhodno-
cení a možnosti využití v praxi.

528.33:528.1
TAm1X, M.

nOTpe6Hall TO'lHOCTb onpetleneHHII npH6nl13l1Tenb-

HblX KOOptll1H8T npl1 yp8BHI1BaHI111 nn8HOBblX reOtle-

311'leCKI1X ceTeH

reOtle3H'leCKI1H 11 KapTorpaepl111eCKI1H 0630p, 33,
1987, N° 10, CTp. 267-272, 5 pl1c., 3 Ta6., nl1T. 7
TeopeTI111ecKI1í1 BblBOtl epopMyn .linII nOTpe6H0<1

TO'lHOCTI1 npH6nl1311TenbHblx KOOp,llI1HaT B 38BI1CI1-

MOCTI1 OT 1136paHHoí1 HYMepl1'leCKoí1 HeYBepeHHoc-

TI1 nonpaBoK 113MepeHI1í1 y ceTeH Tpal1aHryn5l1l1111,

Tpl1naTepalll111 11 y ceTeH C 113MepeHH~MI1 HanpaB-

,lleHH5IMI1 11 ,llnI1HaMH. CpaBHeHHe 3TI1X Tpe6oBaHI1í1

H 3MnHpl111eCKa51 npoBepKa npaBl1nbHOCTH B~Be,ll~

HblX epopMyn. HecKonbKo npaKTI1'leCKI1X 3aMe'laHI1H

11 npo6neM.

528.482.4:625.1
l.\E5El.\AYEP, ,lJ,.

OnpetleneHl1e BepnlK8nbHblX CMe •.••eHIlH wn8nOBoro

OCHOB8HIlll mene3HOtlOpOmHOro nYTIl

reO,lle3HlleCKI1H 11 KapTorpaepHlleCKI1H 0630P, 33,
1987, N° 10, CTp. 273-275, 4 pl1c., nl1T. 3
PewalOTclI ,llBe npo6neMbl onpe,lleneHHlI BepTHK8nb'

HblX CMeLljeHI1H, Bbl3BaHHblX npoMep3aHHeM wnano-

Boro OCHOBaHI151 mene3HO,llOpOlKHOro nYTIl. nYTeM

~~3MepeHHH 6blnH nonY'leHHbl CBe,lleHH5I, liTO no,ll

Bnl151Hl1eM npOMep3aHI151 npOI1CXO,llHT He TonbKO Bep-

THKanbHble CMeLljeHH5I wnanOBoro OCHOBaHH5I, HO

11OCHOBHOH nnOLljatlKI1.

(528.02: 528.065/067) +621 .395
>KAMnAX, lil.
npllMeHeHlle reOtle31l1leCKI1X MeTOtlOB B tlOKYMeH-

Tallllll YKn8t1KIl n0tl3eMHblX 060pYtlOB8HIlH TeXHIlKIl

t18nbHeH CB1I31l

reO,lle3H'leCKI1H 11 KapTorpaepl1'leCKI1H 0630P, 33,
1987, N° 10, CTp. 275--277, nHT. 2
AHanl13 cOBpeMeHHoro COCT05lHI151,llOKYMeHTal.lI1H 06

YKna,llKe nO,ll3eMH~X o6opY,llOBaHI1H TeXHI1KH ,llan~
HeH CB5I3H 11cpaBHeHl1e npe,llMeTHoro 11TepMI1HOnO-

rl111eCKOro OTnl1l111l1513Toro Tl1na cTpoeHHH. HaMepe-

HI151, Be,llYLljl1e K pallHOHanl13811HI1 Be,llHI151 ,llOKYMeH-

Talll1H C I1CnOnb30BaHI1eM reO,lle3HlleCKI1X MeTO,llOB

113MepeHI151 11 nOBblWeH111O ,llonl1 aBTOMaTI13allHI1 npl1

perl1CTpal.lHI1 11 Bbl,llalle t1aHHbIX.

528.8.041 + 528.23
3EMAHEK, 5l.
38pl1COBKa reorp8epllllecKoH KOOptlllH8THOH ceTH

B KOCMI1'leCKI1H CHHMOK

reO,lle31111eCKHH 11 KapTOrpaepH'leCKI1H 0630p, 33,
1987, N° 10, CTp. 278-280, 2 pl1c., nl1T. 2
Onl1C8HI1e Bbl'lHCnl1TenbHoro MeTO,ll8 ,llnll 3apl1COBKI1

reorpaepl1'leCKOH KOOp,llI1HaTHOH CeTI1 B KOCMH'leC-

KHH epOTOCHI1MOK OlleHb Manoro MacwTa6a. TOll-

HOCTb MeTo,lla, ero o6cYlK,lleHl1e 11B03MOlKHOCTH npl1-

MHeHH5I B npaKTHKe.

528.33:528.1
TALICH, M.
Gefiirderte Genaulgkeit in Bestimmung approxlmatl·
ver Koordinaten bei Ausgleichung der geodlitlschen
Lagenetze
Geodetický a kartografický obzor, 33, 1987, Nr. 10,
Seite 267-272, 5 Abb., 3 Tab., Lit. 7
Theoretische Ableltung der Bezlehungen fiir geftir-
derte Genauigkelt der approximativen Koordinaten ln
Abhanglgkelt an gewahlter nummerlschen UngewlBhelt
der Messverbesserungen bel elnem Netz mlt gemesse·
nen Rlchtungen (bezlehungsweise Rlchtungen und Lan-
genJ und bel elnem Netz, wo nur Langen vermessen
wurden. Verglelch dleser Fórderungen und emplrl-
sche Beglaublgung der Genaulgkelt abgelelteter Be·
zlehungen. Elnlge praktische Bemerkungen und Pro-
bleme.

528.482.4:625.1
CEBECAUER, D.
Bestlmmung der vertikalen Verschiebungen der
Schwellenbettung der Eisenbahnstrecke
Geodetický a kartografický obzor, 33, 1987, Nr. 10,
Selte 273-275, 4 Abb.. Lit. 3
Es werden zwel Probleme der Bestlmmung VOn vertl-
kalen Verschiebungen, die mittels Durchfrleren der
Schwellenbettung der Bahnstrecke entstehen, gelóst.
Dle Messungen zelgten ein wlchtlges Erkentnls,
dal'. Durchfrleren nlcht nur vertikale Verschlebungen
der Schwellenbettung aber auch dle des Bahnplanums
beelnfluBt.



(528.02 :528.065/.067) + 621.395

ŽAMPACH, J.
Applikation von Vermessungsmethoden in der Doku-
mentation und der Legung der unterirdischen Fern-
meldeanlugen
Geodetlcký a kartografický obzor, 33, 1987, Nr. 10,
SeJte 275-277, Lit. 2
Analyse des gegenwartlgen Zustandes der Dokumen-
tatlon der Legung unterlrdlscher Fernmeldeanlagen
und Verglelch der sachllchen und termlnologlschen
Absonderungen ln dleser Art der Bauten. Ausslchtszle-
le, dle zur Rationa'isierung der Dokumentatlonsfiih-
rung mittels der Vermessungsmethoden und zum grii-
[',eren Anteil der Automatlon bei Evidenz und Daten-
ausgabe fiihren.

528.8.041 +528.23
ZEMÁNEK, J.
Einzeichnen des geographischen Koordinatennetzes in
kosmische Aufnahmen
Geodetlcký a kartografický obzor, 33, 1987, Nr. 10,
Seite 278-280, 2 Abb., Let. 2
Beschreibung der RechenP"'Jthode fiir Elnzeichnen des
geographlschen Koordina t C'metzes ln eine kosmlsche
Phctoaufnahme sehr kl )TI Ma,qabes. Genauigkeit
der Methode, lhre Auswertung und Miigllchkelten der
praktlschen Nutzung.

528.33:528.1
TALICH, M.
Reqllired Accuracy of Determining Approximute Coor-
dinates with Adjustment of the Horizontul Geodetic
Control
Geodetlcký a kartografický obzor, 33, 1987, No. 10,
pp. 267-272, 5 lig., 3 tab., 7 ref.
Theoretlcal derivatlon of relations for requlred ac-
curacy of approxlmate coordlnates ln relatlon wlth
chosen numerical uncertainty of correctlons of mea-
surements in case of triangulatlon, trllateratlon, as
well as comblned network. Comparing these requl-
rements and an emplrlcal veriflcatlon of correctness
of results derlved. Several practlcal remlnders and
problems.

528.482.4:625.1

CEBECAUER, D.
Determining Vertical Displacements of the Ruilwuy
Bed
Geodetický a kartografický obzor, 33, 1987, No. 10,
pp. 273-275, 4 fig., 3 ref.
Two problems of determinlng vertical dlsplacements
caused wlth the frost penetration of the railway bed
are solved. By means of measurements an lmportant
knowledge has been achieved that the frost penetra-
tlon causes both vertical displacements of the rall-
way bed as well as the rallway subgrade.

[528.02:528.065/.067) + 621.395
ŽAMPACH, J.
Application of Geodetic Methods in Documentution of
Beddlng the Underground Telecommnnlcution Equlp-
ment
Geodetický a kartografický obzor, 33, 1987, No. 10,
pp. 275-277, 2 ref.
Analysls of the contemporate state of documentatlon
of underground telecommunlcatlons and comparlson of
ma terlal and termlnologlcal dlfferences of thls klnd
of structures. The outlooks almlng at ratlonallzatlon
of keeplng the documentatlon by uslng geodetlc me-
thods of measurements and ralslng the share of au-
tomatlon wlth reglstratlon and handlng out data.

528.8.041 + 528.23
ZEMÁNEK, J.
Plotting the Geographic Coordinate Grid into the Spa-
ce Photograph
Geodetický a kartografický obzor, 33, 1987, No. 10,
pp. 278-280, 2 lig., 2 ref.
Descrlption of the computatlon method for plottlng
the geographlc coordinate grid lnto protograph of
the very smal! scale. Accuracy of the method, Its
evaluation and posslbilitles of use in practlce.

528.33:528.1
TALICH, M.
Précision exigée pour la détermination de coordonnées
approximatives pendant la compensation des réseaux
géodésiques de position
Geodetický a kartografický obzor, 33, 1987, No. 10,
pages 26'1-2/2, 5 iIIustratlons, 3 p.anches, 7 bib.io·
graphies
Déduction théorique des relations pour la préclsion
exlgée de coordonnées approxlmatives dépendant de
l'lncertitude numérique des corrections de levé pour
mesurage des réseaux dlrectionnels [respectivement
directionnels et de longueur) et du réseau mesuré
unlquement par relevement de longueur. Comparal-
SOn de ces exlgences et vérlfication emplrlque de
l'exactltude des relations dédultes. Quelques obser-
vatlons pratiques et problemes.

528.482.4:625.1

CEBECAUER, D.
Détermination des déplacements verticaux dn sons-
-sol des traverses de chemin de fer
Geodetický a kartografický obzor, 33, 1987, No. 10,
pages 273-275, 4 illustrations, 3 bib:Jog. aphies
On résoud deux problemes relatlfs á la détermina-
tion des déplacements vertlcaux causés par la congé-
latlon du sous-sol des traverses de chemln de fer. Par
mesurage on a obtenu une lmportante connalssance
su ces dép!acements, qul se manlfestent nOn seule-
ment á la sulte de la congélatlon du sous·sol des tra-
verses, mais aussl de la surface.

[528.02:528.065/.067) + 621.395
ŽAMPACH, J.
Application de méthodes géodesiques dans la docu-
mentation de placement ďinstallations de télécommu-
nication souterraines
Geodetlcký a kartografický obzor, 33, 1987, No. 10,
pages 2/5-2/7, 2 blb iographies
Analyse de la sltuation actuel!e de la documentatlon
de placement d'lnstallatlons de télécommunlcation sou·
terraines et comparalson de la dlfférence objective et
terminologlque de ce genre de constructlons. Per spec-
tives visa nt á la rationallsatlon de la tenue de la do·
cumentatlon par utlllsation de méthodes géodésiques
de relevement et menant á la majoratlon de la quotl-
té d'automatlon pour !'enregistrement et la publlca-
tion des données.

528.8.041 + 528.23
ZEMÁNEK, J.
Le dessin géogruphique du réseuu de coordonnées dans
la vUe cosmique
Geodetický a kartografický obzor, 33, 1987, No. 10,
pages 278-280, 2 Uustra.ions, 2 bibiograpties
Description de la méthode de calcul pour dessin géo-
graphique du réseau de coordonnées dans la photo-
graphie cosmlque á tres petlte échelle. Précision de
la méthode, son évaluation et posslbllltés d'exploita-
tlon dans la pratlque.
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Požadovaná přesnost v určení přibližných
souřadnic při vyrovnávání polohových
geodetických sítí

Ing. Milan Talich,
Výzkumný ústav geodetický,

topografický a kartografický,
geodetická observatoř Pecný-Skalka

Zahájení realizace nákladných a technicky náročných
investič:ních celkú poukázalo na nutnost řešení lo-
kálních geodetických sítí vyrovnáním metodou nej-
menších čtvercú (MNČ). Tento fakt je podmíněn též
zaváděním moderní techniky do měřické praxe a před-
pokladem širokého využití výpočetní techniky. Dále
pak stále častěji dochází ke sledování recentních
pohybú zemské kúry v tektonicky ohrožených oblas-
tech a v obhtstech, kde se plánuje realizace technicky
náročných investičních celkú. Tím vystoupilo do
popředí několik problémú. Jedním z nich je i otázka
požadované přesnosti přibližných souřadnic. Touto
otázkou se zabýval autor v jedné kapitole své diplo-
mové práce a cílem příspěvku je seznámit praxi s jejími
>lávěry ohohacenými o některé další poznatky.

Zpúsob řešení geodetických sítí MNČ je založen na
linearizaci jejich základního funkčního vztahu. Přesné
a vyrovnané hodnoty měřených prvkú t = (tI' ... , tTF'
a konfigurace sítě x= (Xl' Yl' ... , Xl.;, Yk)T splňují
podmínku:

Toto jsou nelineární základní funkční vztahy f mezi
měřenými veličinami a neznámými.

Označíme-li t* = (tt, ... , t:V výsledky měření pro-
vedeného v síti a XO = (x~, y~, ... , x2, y2)T přibližnou
konfiguraci sítě, lze definovat vektor I předpisem

Nechť A je Jaeohiho matice funkčních vztahú f vy-
číslená pro x = xO. Potom pro malá h platí v prvním
přiblížení:

f(x) = f(xO + h) = f(xO) + Ah.

Z (1)-(3)
vztah mezi
a opravami
= (d:i~l' r/,1h,
oprav:

tím dostáváme hledaný linearizovaný
opravami měření v = (VI' ... , V,.) l'

(korekcemi) přibližné konfigurace h =
dxl., dy"Y, což jsou >lnámé rovnice

Poznámka: Položíme si otázku, jak se projeví vliv
nepřesnosti přibližných orientačníoh posunú na výpočet
oprav měření. Protože koefioienty u neznámýoh do
jsou -1, jedná se o lineární funkční vztah. Všeohny
další členy v Taylorově rozvoji počínaje členem druhého
řádu jsou nulové a vliv nepř'esnosti přibližnýoh orien-
tačníoh posuni'I na výpočet oprav není žádný. Nebudeme
se zde proto orientačními posuny dále zabývat a ani ve
vztahu (4) nejsou proto uvedeny.

Zajímá nás tedy, s jakou přesností je nutno znát
přibližnou konfiguraci sítě při zvolené č:íselné nejisto-

Mf, oprav měření, což je tzv. mez linearizace. Zmíněná
linearizace spočívá v tom, že nelineánú funkční
vztahy (1) nahradíme rozvojem funkce pomocí Taylo-
rova vzorce, kde uvažujeme jen základní člen a dále
členy prvního řádu. Přitom předpokládáme, že použití
této aproximace je dostatečně přesné, tj. že chyby
z linearizace nebudou mít významný vliv na výsledky
vyrovnání.

Chyba, které se ovšem při linearizaci dopustíme,
nám ovlivní hodnoty oprav měření, takže to je vlastně
číselná nejistota těchto oprav.

Předpokládejme, že

v = Ah-I

jsou rovnice oprav, kde vektor I; představuje vliv
členú dalších řádú v Taylorově rozvoji. Pak múžeme
vektor I; chápat jako změnu vektoru I. Dostáváme
tak:

kde: Llv = v' - v,
Llh = h' - h.

h = (ATA)-l ATI,

h' = (ATA)-l AT(I_I;).

Dosazením do (5') získáváme vztah mezi změnou vek-
toru I a vektoru v:

Z principu MNČ, která splňuje podmínku Ilv[[ --+ min,
je zřejmé, že Ilvll ~ 11/[[. Budeme-li tedy řešit rovni-
ce (5') podle MNČ tak, jako by se jednalo o nějaké
nové rovnice oprav , hude platit IILlvll-+ min
a tedy IILlvl1~ 111;11. Po sestavení normálních rovnic
dostáváme:

Llv = (E - A(ATA)-l AT) I; (5*)

Vidíme, že (5*) = (5), takže i pro Llv získané podle (5)
platí:

Dokázali jsme tím vztah ukazující, že norma vektoru
představujícího chyby v opravách měření, zpúsohené

1987/267
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2 dYj=O; r.:.:-~
dXj=dYj=-dxj=L'l

3 dYj=O; f
dXj =dYi=dXj=L'ltl

4 dXj=dxj=dYi=dYj=L'l

zanedbáním dalších členů v Taylorově rozvoji při
linearizaci rovnic oprav měření (skutečná číselná ne-
jistota oprav měření), není nikdy větší než norma
vektoru představujícího vlastní vliv členů dalších
řádů v Taylorově rozvoji (zbytku po prvním členu).
Případ různých vah měřených prvků Pi převedeme na
případ jednotkových vah měření, tak jak je uvažuje-
me v našem případě, homogenizací rovnic oprav
(např. [4]).

3. Změna směrníku spojnice dvou bodů

Nelinearizovaný základní funkční vztah pro výpočet
směrníku je:

Yi-Yi
CPii = arctg --- = f(x),

xi-Xi
zde: x = (x;, Yi, Xi' Yj)·

Provedeme linearizaci pomocí Taylorova vzorce.

zde: Xo = (x?, Y? , xJ, yJ),
h = (dx;, dy;, dXj, dy;),
{j E (0,1).

Člen prvního řádu má tvar:

df(xO, h) = -~2 {(yJ - Y?) dXi - (yJ - Y?) dXi-
Sii

- (xJ - x?) dYi + (xJ - x?) dYi} .

Člen druhého řádu je tzv. zbytek v Lagrangeově tvaru
po prvním členu, počítaný v bodě XO + {jh. Protože
však složky vektoru h jsou mnohem menší než složky
vektoru xO, můžeme položit XO ~- XO + {jh. Zvolili
jsme tím vlastně {j = O. (viz [5]). Tvar druhého členu
potom je:

2
d2f(xO, h) = -lj, {(yJ - Y?) (xJ - x?) dx; +

sij

+ (xJ - x?) (yJ - Y?) dx; -
- (y7 - Y?) (xJ - x?) dYŤ -

( ° 0) ( ° 0) d 2- Yj - Yi xj - Xi Yj-
- 2(yJ - Y?) (xJ - x?) dXi dXi +

+ [(y7 - y?)2 - (xJ - X?)2] dXi dYi-
- [(y7 - y?)2 - (xJ - X?)2J dXi dYj-
- [M- y?)2 - (xJ - X?)2] dXj dYi +
+ [M - y?)2 - (xJ - X?)2] dXj dYi +

+ 2(y7 - y?) (xJ - x?) dY'i dy;}

Označme tedy s malou nepřesností jako číselnou ne-
jistotufv oprav měření velikost druhého členu v Taylo-
rově rozvoji:

Jde nám proto o zjištění, jaké maximální hodnoty
může nabýt člen druhého řádu.

Jedná se o extrém funkce proměnných xi , y~, xJ ' y7 ,
dXi, dYi, dXj, dYj. Hledat extrém této funkce, která je
velmi složitá, v matematice obvyklým způsobem by
bylo velice pracné a v našem případě neefektivní.
Stejného výsledku dosáhneme, budeme-li uva-
žovat různé možnosti změn souřadnic dXi, ... ,
dYj ve vzájemných vztazích a při určité délce její
orientaci v souřadnicovém systému. Tím vlastně pro.
vedeme parametrizaci této funkce tak, že proměnné
xY, ... , yJ nahradíme parametry, kterými jsou délka s?j
a směrník cp~.
Bylo proto zvoleno šest variant různých možností

změn souřadnic (posunů dx;, ... , dYj), u nichž se
zjistily hodnoty maxima a minima d2f(xO, hl.
1) Předpokládáme posuny: dXj = dYj = O; dXi = dy; =
= LJ. Pak po dosazení do (6) přejde d2f(xO, h) na tvar:

2
d2f(xO, h) = -TLJ2[(Yj - y;)2 - (Xi - X;)2]

SiJ

Tento zjednodušený tvar, platící pro předpokládané
posuny, má extrémy (vždy v absolutní hodnotě):

ex) maximum při Yj - Yi = ° a Xi - Xi = Sij (resp. při
Yj-Yi = Sij a Xj-Xi = O). Jeho velikost je:

d2f ° h __ 2 ,12J (x, )mao:~ -- 2 LJ ,
Sii

(fJ) minimum při Yj - Yi = Xj - :ri (resp. při Yi - Yi =
= -(xi-Xi)):

d2f(xO, h)min = O.

Stejným způsobem je vyhodnoceno dalších 5 variant.

Všechny varianty jsou přehledně znázorněny i se
svými posuny v obr. 1. Vidíme, že maximální hodnota,
které může d2f(xO, h) dosáhnout, je:

8
d2f(xO, h) = ~.LJ2 .

•Q •.
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Mámo tedy hledaný extrém naší funkce.

Při pečlivějším pohledu na volbu posunů dXi, ... ,
dYj, je vidět způsob jejich volby. Je zřejmé, že jsou
vyčerpány všechny základní možnosti volby posunů
ve vzájemných vztazích, dodržujeme-Ii podmínku,
že realizované posuny mohou na býva t jen těch to
hodnot: -Ll, O, +Ll. Ačkoliv je ve skutečnosti
možno voli~ 92 = 81 variant volby různých posunů
dXi' ... , dYj, ukazuje se, že hodnota, které může vy-
šetřovaná funkce nabýt, je vždy závislá na volbě
posunů ve vzájemných vztazích. Logickým potvrze-
ním této úvahy je i to, že k celkovému maximu došlo
v případě, kdy se realizují změny všech čtyř souřadnic,
navíc vždy v opačných směrech (varianta 5). V přípa-
dě, kdy mají posuny opačnou orientaci jen u jedné
souřadnice, nabývá d2J(xO, h) poloviční hodnoty (va-
rianta 6) a v případě shodného směru posunů je
d2J(xO, h) nulový (varianta 4).

3.2 Mez linearizace v závislosti na zvolené
číselné nejistotč oprav směrů

:Můžemetedy na základě vztahu (7) psát:

Jv = ~.Ll2,
Sij

Tím jsme získali vztah, z něhož můžeme při zvolené
číselné nejistotě Jv oprav měřených směrů vypočíst
maximální povolené korekce Ll přibližných souřadnic.
Z praktických důvodů nás však zajímá více maximální
polohová odchylka Ll p = V2.Ll, které se můžeme při
zvolené číselné nejistotě oprav Jv dopustit. Platí
tedy:

Budeme-Ii volit Jv ne v úhlových hodnotách, ale
jako číselnou nejistotu qv [mm] v příčné odchylce na
konci strany Sij podle obr. 2, potom:

~ . __ 4 2
qv - Sil·Jv - -.Ll ,

Sij

ILlI = ~ V8~~,

ILlp[ = V ~(Sij' qv)'

4. Zmčna délky spojnice dvou bodlI

Nelincární základní funkční vztah pro výpočet délky
je:

zde: x ~~ (Xi, Yi, Xj' Yj).

Po provedení linearizace dostáváme stejně jako
v odst. 3:

Člen prvního řádu:

dJ(xO, h) = -8~:{-(xY - X?)2 dXi + (xY - xY) dXj -
J'

- (yJ - Y?) dYi + (yY - Y?) dYj} (11)

Člen druhého řádu, pro který zvolíme opět {}= O:

d2J(xO, h) = 8~3 {tyJ - y?)2 dxr + (yJ - y?)2 dx'f +
'J

+ (xY - X?)2 dYT + (XY - X?)2 dYJ-
- 2(yJ - y?)2 dXj dXi -

- 2(yJ - Y?) (xJ - x?) dXi dYi +
+ 2(yJ - Y?) (xJ - x?) dXi dYj +
+ 2(yJ - Y?) (xY - xY) dXj dYi -

- 2(yJ - Y?) (xJ - x?) dXj dYj-
- 2(xJ - X?)2 dYi dYj} (12)

I v tomto případě platí vztah (7). Další postup je
proto u délek v principu shodný s postupem v odst. 3.

Bylo zvoleno stejných šest variant jako v odst. 3.1.
Všechny varianty jsou přehledně znázorněny v obr. 3.
Maximální hodnota, které může d2J(xO, h) nabýt, je:

d2J(xO, h) = ~.Ll2 .
Sij

Máme tedy i v případě změny délek hledaný extrém
členu druhého řádu v Taylorově rozvoji. I zde je
zřetelné, kdy dojde k celkovému maximu. Je to jako
v případě předešlém, když dochází k posunu všech
čtyř souřadnic vždy s opačnou orientací (varianta 5).

4.2 Mez linearizace v závislosti na zvolené
číselné nejistotě oprav délek

Lze tedy obdobně jako v případě 3.2 na základě vzta·
hu (7) psát:
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varianta maximull1 minimum

dXj=dYj=O;

'"
2",2 / O

dXj=dYi =ó. \j s

2 dYj=O; t, 5",2 d OdXj =dYj=-dxj=Ó. ~ s
!

dYj = O;
~

",2
O3 1==:1dXj=dYi=dxj=Ó. s

\~
4 dXj=dxj=dYi =dYj=Ó. O O

5 ";'-"t"i'-"i"\ 5",2 t Os

5 dXi,,-dYj =dYi=dU;l', 2",2 n
s U

O~.~-.::1

3Iv = -.Ll2,
sií

ILlI=V~~,

ILlp! = V ~ (SiJ ·Iv) .

Tím jsme získali vztah pro výpočet meze lillm1rizacc
v závislosti na volbě číselné nejistoty Iv oprav měře-
ných délek.

5. Srovnání mezí linearizace pro směrově a pl'O tlélkO\ě
zaměřenou síť

Srovnáme-li mechanicky vztahy (lG) a (15), resp. (9)
a (14), dostáváme při označení:
Ll~ mez linearizace pro opravy směrů,
Ll~ mez linearizace pro opravy délek,

vzájemnou závislost mezi Ll~a Ll~,v případě volby
qv = Iv:

2
Ll~= Ll~.V3 . 1,15 Ll~.

Z tohoto srovnání lze usoudit, že opravy směrů jsou
náročnější na přesnost přibližných souřadnic než opra-
vy délek. To platí v případě volby stejné číselné ne-
jistoty oprav směn"!převedené na příčnou odchylku qv
na konci strany Sij a číselné nejistoty oprav délek Iv,
např. qD = Iv = 0,01 mm. Můžeme tak vyslovit závěr,
že směrově (případně směrově a délkově) zaměřená síť
je z hlediska číselné nejistoty oprav náročnější na přes-
nost přibližných souřadnic než síť zaměřená jen dél-
kově.

Poznámka: Zdo je však tř'oba vzít v úvahu, že so jedná
pouze o mechanické porovnání vztahú udávající meze
linearizace pro opravy směrú a délek. Jde o veličiny,
které jsou ve své podstatě neporovnatelné a jejichií
vzájemný vztah je navíc ovlivněn zavedením vah do
vyrovnání.

Pro představu jsou v tabulkách 1 a 2 uvc-
deny vypočtené meze linearizace pro určité číselné
nejistoty oprav měření a pro určité délky 8. Stejné
hodnoty lze odečíst i z připojeného grafu na obr. 4,
ve kterém je rovněž názorně vidět zpřísnění požadav-
ků na přibližnou konfiguraci u mikrosítí.

Princip empirického ověření meze linearizace spočívá
v porovnání oprav měření vypočtených jednak z li-
nearizovaných rovnic oprav (4) a jednak z původních
definičních vztahů, tj. v porovnání oprav z prvního
a druhého výpočtu. Jejich rozdíl udává číselnou nc-
jistotu Iv oprav měření.
Bylo zvoleno celkem šest variant stejné geodetické

sítě - schematického 4. bodu na obr. 5, lišících se
v posunech při bližné kon figurace od skutečné (exaktní).
Označíme-li těchto šest variant 1. až VI., pak u va-
rianty 1. jsou přibližné souřadnice totožné se skuteč-
nými, u variant II. až VI. se přibližné souřadnice
vzdalují od skutečných v náhodných směrech o určité
vzdálenosti tak, že nejsou ve vztahu ortonormální
transformace se skutečnými souřadnicemi (viz obr. 5).
Tento požadavek neexistence vztahu ortonormální

~ qv

I
.ó.[m]

I
.ó.p [ml

~
s [km] ~ 1 mm

.

0,1 mm 0,01mm 1 mm 0,1 BlIli 0,01mm

0,01 0,050 0,016 0,0050 0,071 (Ul22 0,0071
0,05 0,112 0,035 0,011 0,158 0,050 O.Olf)
0,10 0,158 0,050 O,Olt) 0.224 0,071 0,022
0,25 0,250 0,079 0,025 0.354 0.112 0.035
0,50 0,354 0,112 0,0:35 0,500 0,158 0,050
1,0 0,500 0,158 0,050 0.707 0.22:3 0.071
1,5 0,612 0,194 0,061 O,81l(; 0,274 0.087
2.0 0,707 0,224 0,071 1,000 O,:31H 0,100
4,0 1,000 0,3U) 0,100 1,414 0,447 0.141
6,0 1,225 0,387 0.122 1,732 0,548 0,173
10,0 1,581 0,500 0.158 2,23H 0,707 0.224
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~ Iv ~ [ml

I
~p [ml

s [km] ~~ 1 mm 0,1 mm 0,01 mm 1 mm 0,1 mm 0,01 mm

0,01 0,058 0,018 0,0058 0,082 0,026 0,0082
0,05 0,129 0,041 0,013 0,183 0,058 0,018
0,10 0,18~ 0,058 0,018 0,258 0,082 0,026
0,25 0,289 0,091 0,029 0,408 0,129 0,041
0,50 0,408 0,129 0,041 0,577 0,183 0,058
I ,00 0,577 0,183 0,058 0,816 0,258 0,082
1,50 0,707 0,224 0,071 1,000 0,316 0,100
2,00 0,8j(j 0,258 0,082 1,155 0,36.'5 0,H5
4,00 1,155 0,365 0,U5 1,633 0,516 0,163
6,00 ] ,414 0,447 0,141 2,000 0,632 0,200
10,00 1,826 0,577 0,18:~ 2,582 0,817 0,258

transformace mezi přibližnými a skutečnými souřadni-
cemi je pro empirické ověření nezbytný (viz [I]). Při
jeho existenci nemůže dojít ke změně tvaru a rozměru
sítě zpúRObenéhovlastní "přibližností" přibližné kon-
figurace a tím tedy z matematického hlediska aplikace
Taylorova rozvoje k překročení meze linearizace.
U vázaných (vkládaných) sítí není tento požadavek
nezbytný.
Pro zvolenou číselnou nejistotu fv = qv = 0,01 mm

oprav měření a průměrnou délku stran v síti 8 •

-"- I 138 m byla určena na základě vztahu (10) mez
linearizace Ap = 75 mm. Poté byla tato síť (obr. 5)
vyrovnána celkem šestkrát (varianty r. až VI.),
přičemž byly přibližné souřadnice voleny od skuteč-

I I I
ných ve vzdálenosti přibližně 0, 2SAjJ, 10 LIl" 2AjJ,

LIl' a 2.djJ' Vyrovnání bylo provedeno jako vy-
rovnání volné sítě. Hodnoty měřených veličin byly
vytvořeny simulací náhodných proměnných. Všechna
vyrovnání byla provedena ve výpočetním středisku
stavební fakulty ČVUT na počítači EC 1026 podle
programu, jehož autorem je Ing. Jan Ratiborský.
Dosažené výsledky jsou uvedeny v tabulce 3. Kromě

čísla varianty, vzdálenosti D přibližných souřadnic od
skutečných a vypočtené hodnoty fv ze vzta-

s lm)
1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500

11u (10) odpovídající zvolené vzdálenosti D, jsou zde
uvedeny prúměrné dosažené hodnoty fv v síti pro
danou variantu.
Múžeme tedy konstatovat, že odvozené vztahy (10)

a (15) pro mez linearizace byly empiricky potvrzeny.

V souvislosti s otázkou meze linearizace je třeba
připomenout ještě jeden problém. V případě etapo-
vých měření pro sledování polohy bodú při neustálém
používání helmertovské podmínky pro připoutání
sítě do souřadnicového systému (mluvíme o volných
sítích) platí, že při použití přibližných souřadnic etapy
minulé dostaneme stejný výsledek (vyrovnané sou-
řadnice) jako při použití vyrovnaných souřadnic etapy
minulé. Používáme-li tuto helmertovskou podmínku
pro vyrovnání každé etapy, múžeme použít potom jak
přibližné souřadnice 1. etapy, tak jakékoliv vyrovnané
souřadnice dalších etap a získáme vždy stejný vý-
sledek. Toto ovšem znamená zvýšené riziko překročení
meze linearizace.
Pohlédneme-li pozorněji na obr. 4, vidíme, jak stou-

pá nároěnost na přesnost přibližných souřadnic u sítí
s kratšími délkami, tedy u mikrosítí. V praxi většinou
stále ještě panuje názor, že výsledné korekce přibliž-
ných souřadnic by neměly překročit asi 0,5 m. Tato
hodnota odpovídá maximální povolené korekci A
v souřadnicích (podle vztahu (9)) při průměrné délce
strany v síti I km a číselné nejistotě oprav qv = I mm.
Tedy v síti S - JTSK V. řádu. Řešíme-li však sítě
místní (lokální), mají obvykle menší rozměr s většími
požadavky na přesnost a tedy vzrůstají přísně též
požadavky na přesnost přibližných souřadnic. Ne-
chceme-li, aby vyrovnané měřené prvky při přesných
pracech byly zasaženy číselnou nepřesností vlastního
řešení, je proti dosavadní praxi nutné stanovit mez
linearizace takto: zvolí se maximální číselná nejistota
v hodnotách oprav fv a ze vztahu (10) pro síť zaměře-
nou směrově či směrově a délkově (respektive ze
vztahu (15) pro síť zaměřenou jen délkově), se určí
za pomoci průměrné délky stran v síti požadovaná
přesnost pro určení přibližné konfigurace. Pro před-
stavu v případě volby fv = 0,01 mm a průměrné délky
stran v síti 250m je mez linearizace Ap = 35 mm. Je to
tudíž hodnota naprosto neslučitelná s hodnotou
0,5 m, o které zde byla již řeč.
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Je ale též nutné nezaměňovat mez linearizace s po-
žadavkem, aby skutečná poloha bodu byla s pravdě-
podobností 39 % ve střední elipse chyb opsané vy-
rovnané poloze bodu. Zkušenosti a empirická ověření
(např. [1]) ukazují, že k tomu je zapotřebí splnit
mnohem přísnější kritéria na přesnost přibližné kon-
figurace, podílející se na umístění sítě v souřadnicovém
systému. Splnění podmínky meze linearizace zajistí
jen nepřekročení zvolené číselné nejistoty v hodnotách
oprav měření a nic více.
V případě, že empirické ovČÍ'ení meze linearizacc

svědčí o jejím překročení, přechází se k opakovanému
vyrovnání s náhradou přibližných souřadnic vyrovna-
nými. Zde je ovšem nutné provést nejen výpočct
vektoru I s použitím nových přibližných souřadnic,
ale i Jacobiho matice A, což se především dříve z prak-
tických důvodů pokaždé neprovádělo. Docházelo tak
ke vzniku další chyby tím, že absolutní člen v Ta,ylo-
rově rozvoji byl vyčíslen v jiném bodě XO než člen

varianta
])

I
vypoč.fv

I
prúm. dosaž.fo

(mm) (0,01 mm) (0,01 mm)

I O 0,0 0,0
II 3 0,0 0,0
III 7,5 0,0 0,0
IV 31) 0,25 0,13
V 71 1,0 0,4
VI 142 4,0 1,9

prvního řádu. Odvozené vztahy pro mcz linearizace
pak neplatí.

Protože bylo ukončeno zavedení minipočítačů SMEP
na Geodézie, n. p., je vytvořena možnost snadného
výpočtu polohových geodetických sítí přímo v pod.
nicích Geodézie. K tomu byl pracovníky VÚGTK
Ing. F. Charamzou, CSc., a Ing. A. Ůepkem vytvořen
programový systém GEODET .•Jednou z jeho volitel-
ných operací je i možnost empirického ověí'ení meze
linearizace. Program v tomto případě určí číselné
nejistoty fv v opravách délek, směrů a příčné odchylky
qv ve vzdálenostech cílů příslušející čbelným nejisto-
tám oprav směrů na stanovisku. Pokud výsledek ta-
kové kontroly není uspokojivý, nebo pokud lze soudit
na chybu z linearizace podle velikosti korekcí souřad-
nic z vyrovnání, může uživatcl přejít k opakovanému
vyrovnání s náhradou přibližných souI'adnic vyrovna-
nými opět pomocí volitelné operace. Také pouzc
výsledek této kontroly múže ukázat, zda nedoHlo
k překročení zvolené číselné nejistoty v hodnotách
opra v měření.

Cílem tohoto příspěvku bylo seznámit čtemí.i"es otáz-
kou požadované pí'csnosti přibližné konfigurace pro
vyrovnání polohových geodfťckých sítí. Ukázalo 8e,
že nechceme-li, aby při praktickém řešení místních
sítí byly vyrovnané měřené prvky zasaženy číselnou
nepře8ností vlastního řešení, je nutné 8plnit požadav-
ky vztahú (9) a (10) pro smčrově či 8měrovč a
délkově zaměřené 8ítě, popřípadě vztahú (14) a
(15) pro sítě zaměřené jen délkově. Dále se ukázalo,
že především u mikro8ítí, tedy u přesných lokálních
sítí, velmi rychle vzrú8tají požadavky na pře8nost
přibližné konfigurace.

[I] TALICH, M.: Ověření některých předpoldadú pn
řešení obecného vyrovnání sítí. Diplomová práce.
Praha 1984. 48 s. ČVUT. Fakulta stavební.

[2] INGEDULD, M.: Hukopis kapitoly 2 výzkumné
zprávy k řešení. 3. etapy dílčího výzkumného úkolu
H, 4-01.1-02-VUGK: Měřické a výpočetní metody
sledov.ání prostorové polohy bodú. v

[:1] MALY, J. - INGEDULD, M.: Geodézie HL CVUT,
Praha 1980, 317 s. 1. vyd.

[4] CHAHAMZA, F.: Programové vybavení počítl1l'll
SMEP. GEODETj2. Program pro vyrovnání mí~ttlí
trigonometrické ~ítě, popi~ '1 p1'íklady užití. E(lice
V(rGTK Zdibv 1985, 123 8.

[5] llA:3MAH, A:: AIlamI3 norpelllllocTcii :lIlHeiilloro
npII6muKeHIIll Ilpll CTaTHCTlIQCCIWHo6pa6oTl,c pc-
3YJrTaToB Ií3MepcmíH. ABTO:\lcTpim, 1966, ;\~ 3, c.
76-84.

[6] WOLF, H.: Das Fchler[ortpfJanzungsgesctz mit
Gliedern II. Ordnung. Zeit~chri[t fiir Verme~sung~.
wesen, 1961, Č. 3, s. 86-88.

[7] ŠTVÁN, A.: K přesnosti přibližných souřadnic bodu
při vyrovnání. Zemčměř. obzor, 1948, 8. 118-120,
Č. 7.

Lektoroval:
Ing.Miloš Cimbálník, CSc.,

katedra vyšší geodézíe
FSv ČVUT v Praze
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Určovanie zvislých posunov pražcového
podložia železničnej trate

Doc. Ing. Dušan Cebecauer, CSc.,
Katedra geodézie a geotechniky

Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy
a spojov VŠDS, Žilina

Nedostatok materiálov na klasickú konštrukciu praž-
cového podložia, resp. konštrukciu pražcového podlo-
žia z podkladných vrstiev, s vhodnejšími tepelnoizo-
lačnými vlastnosťami, viedli k hlbšiemu skúmaniu
problematiky dimenzovania pražcového podložia
v rámci [1]. Jej riešenie garantuje Výskumný ústa,v
železničný v Prahe (VÚŽ). Časť prác - meranie
zvislých posunov na pokusnom úseku VÚŽ v Dolnom
Hričove - zabezpečuje Katedra geodézie a geotechni-
ky Vysokej školy dopravy a spojov (VŠDS) Žilina.

Z geodetického hTadiska sa pri riešení čiastkovcj
úlohy vyskytli dva zaujímavé problémy. Prvým bolo
určovanie zvislých posunov rcprezentujúcich len
pohyb pražcového podložia. Druhým bolo roz-
členenie nameraných zvislých posunov na dve zlož-
ky. Na pokles sposobený prevádzkou a na zdvihový
pohyb vplyvom premřzania (pokles pri odmfzaní).
}lríspcvok je venovaný právo týmto problémom.

2. Pokusný úsek, rozmiestnenie a stahilizácia
pozorovaných hodov

Pokusný úsek VÚŽ sa nachádza v staničných koTajách
č. 1 a 2 v km 192,8-193,6 železničnej trate Bratisla-
va-Žilina. Bol vybudovaný vauguste 1985 v súvis-
losti s plánovanou sanáciou železničného spodku. Na
jeho časti v km 192,8-193,0 sa nachádza 5 pokusných
polí (PP) s roznou konštrukciou podkladných vrstiev
(obr. 1). Konštrukčné vrstvy jednotlivých PP boli
projektované takto:

PPl: štrk (490 mm), ccstný panel (150), štrkopiesok
(60),

PP2: štrk (520), štrkopiesok (370),
PP3: štrk (590), troska (H50),

-- BRATISLAVA

I II I 9 I II I
Ž1UNA

23 I 10 I 10 I 10 I 10 I 10 I 10

IT:J' ohroničenie a označenie pokusného pel'a

pozoravané body na temeni koťajnicových pásov

pozorcvoné bOdyhlbšj~ stabUizované

110 mm
5 ITIm

.••.~f-

- --16 mm

PP4: štrk (390), minerálny hetón (310),
PP5: štrk (460), štrkopiesok (160).

Časť pozorovaných bodov je stabilizovaná sposobom
zná7.0rneným na obr. 2. Takto stabilizované body majú
zabezpečiť meranie zvislých posunov zemnej pláne,
resp. potvrdiť jej stabilitu. Zostávajúce pozorované
body nie sú stabilizované, nivelačnú latu kladieme na
temeno koTajnice. Označenie miesta je na stojine
koTajnice. Tieto pozorované body zachytávajú zvislé
posuny pražcového podložia i zemnej pláne.

Porovnaním zvislých posunov takto rozne stabili-
zovaných pozorovaných bodov sme určili zvislé po-
suny pražcového podložia.

Pozorované body sú zoradené do profilov po pať
bodov (obr. 3 - ich rozmiestnenie je tiež na obr. 1).
Celkove smc merali 82 pozorovaných bodov [1].

Zvislé posuny sme určovali z rozdielov opakovaných
nivelačných merallÍ. Metóda merania i výber pomocok
boli zvolené tak, aby skutočná chyba meraných
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o pozorované body hlbši e stabilizovan~

x pozorované body na temeni koľajnicovýchpósov

zvislých posunov nebola vačšia ako 1 mm (Ismaxl ~
~ 1 mm). Vzťažný systém, ku ktorému sme vzťaho-
vali zvislé posuny pozorovaných bodov, tvorí 13 vzťaž.
ných výškových bodov. 11 z nich tvoria klincové
značky z nehrdzavejúcej ocele stabilizované do betó-
nových základov trakčných stožiarov. Takáto stabi-
lizácia vzťažných bodov sa nám osvedčila už v minu·
l.,?sti. Ďalší vzťažný bod tvorí nivelačná značka
Ceskoslovenskej jednotnej nivelačnej siete a posledný
vzťažný bod je umiestnený na kovovej konštrukcii
elektrického stožiara. Výsledky sme spracovávali
podl'a [2]. Od augusta 1985 do septembra 1986 sme
vykonali 12 etapových meraní. Všetky boli vykonané
s vyžadovanou presnosťou a ich výsledky tvoria ho-
mogénny východiskový súbor informácií.
Okrem merania zvislých posunov pražcového pod·

ložia sme v susednej časti pokusného úseku vykoná-
vali merania, ktorými sme chceli zistiť verkosť sadania
staničných korají vplyvom prevádzky. Merania sme
viackrát vykonali spoločne na oboch častiach.

4. Rozclenenie zvislých posunov

Zvislé posuny sme rozčleňovali zvlášť pre každý po-
zorovaný bod. Východiskom bolo vytvorenie časových
radov, t. j. zoradenie zvislých posunov v závislosti na
čase. Každý zvislý posun s časovou poradnicou tvorí
tzv. oporný bod. Preložením regresných kriviek opor-
nými bodmi, nezaťaženými vplyvom premrzania,
t. j. výsledkami etapových meraní z novembra, de-
cembra 1985 a apríla, mája, júna 1986 sme určili
trend sadania vplyvom prevádzky. Na určenie trendu
sme zámerne nevyužili základné a prvé tri etapové
merania. Do etapového merania vykonaného v no-
vembri dochádzalo k výrazným poklesom vplyvom
prevádzky-15 mm. Po tomto etapovom meraní došlo
k spomaleniu sadania a pre nás bol zaujímavý priebeh
v období január až apríl 1986.
Ako regresné krivky sme použili také, ktoré sú pre

takýto prípad odovodnitelné logicky (exponenciálu,
polytropu, polynom 1. a 2. stupňa).

Vhodnosť regresných kriviek sme posudzovali podra
velkosti variancie rezíduí

[u(t) - U'(t)J2
val' = ,

n

kde u(t) sú empirické hodnoty zvislých posunov,
u'(t) sú regresné hodnoty a n je poč'et oporných

bodov.

Druhou mierou vhodnosti typu regresnej krivky je
index korelácie

1= V1- [u(t) - u'(t)J2
[u(t) - U*)2 '

'iI

u* = ~ u'(t)fn.
t~i

Variancia rezíduí charakterizuje rozptyl rezíduí a in-
dex korelácie, ktorý móže nadobudnúť len hodnoty
z intervalu <0,1,> vyjadruje tesnosť závislosti závisie
premennej. Analýza rezíduí slúži jednak na posúde-
nie vhodnosti použitej regresnej funkcie a jednak na
preverenie podmienok, z ktorých boli parametre
regresnej funkcie odhadnuté [3]. Na rcgresnú analýzu
sme za časovú jednotku zvolili 1 t = 30 dní a zvislé
posuny uvádzali v mm.
Výberom optimálneho trendu sme určili jednu

zložku zvislých posunov - vplyv prevádzky.
Rozdiely nameraných zvislýeh posunov v období
premfzania a hodnot určených z regresných kriviek
v rovnakých časových profiloch predstavujú druhú
zložku celkových posunov, vplyv premfzania.
Pre všetky pozorované body PP sta bilizované rov-

nakým sposobom sme potom zo zložiek zvislých posu-
nov reprezentujúcich vplyv premřzania určili zovše-

5 B 9 10 " '2 me' Č--L- __ ~ __ ~ __ --------L---l- __ ..--L_. ~ ----.L-- __ ..__

1985 '9_86 'o_k

- __~ _=-~--J~mm
-I,()
(mm) (r..tslé posuny)

('CI
.3

'2
-1

,_ ..' ..••. --,
/ \ - teplota ovzdušia

-,
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-I)
-"·12
ľCI Iteploty)

Obr. 4 Zovšeobecnený priebeh zvíslých posunov vplyvom
premrzania na PP4
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obecnený priebeh. Pre body umiestnené na temene
korajníc sme opiiť využili regresnú analýzu. Najvhod-
nejšou krivkou sa ukázal polynom 2. stupňa. Určená
regresná funkcia nám slúžila najmii na určenie maxi-
málneho zdvihu. Priebeh zvislých posun ov hlbšie
stabilizovaných pozorovaných bodov sme, vzhTadom
na malé hodnoty posunov, určili graficky.
Na obr. 4 je znázornený priebeh zvislých posunov

vplyvom premrzania zemnej pláne i korajnicových
pásov na PP4. rch rozdiel 7 mm predstavuje zvislý
posun pražcového podložia. Teploty boli merané
kontinuálne v 3 horizontoch pod povrchom a tiež
ovzdušia.

Podobne ako na PP4, dostali sme v podstate rovnaké
výsledky aj na zostávajúcich PP. Zvislé posuny ko-
rajnicových pásov sa pohybovali v intervale +7 až
+9 mm, zvislé posuny hlbšie stabilizovaných pozoro-
vaných bodov v intervale O až +2 mm. Geodetické
merania teda potvrdili nielen zdvihový pohyb praž-
cového podložia vplyvom premrzania, ale aj zdvih

zemnej pláne, čo má za následok zmenu jej únosnosti.
To je už ale problém pre špeeialistov nadviizujúcich
profeKií.
V nasledujúcom zimnom období opiiť plánujeme

skúmať vplyv premrzania. Priebeh zvislých posunov
poukázal na potrebu zhustiť etapové merania v čase
očakávaných zvislýeh posunov (február).

[I] CEBECAUER, D. a i.: Gcodctic~i merania zvislých
posunov !1a pokusnom úseku VUZ Praha - Dolný
Hričov [Ciastková správ~ k rieii.eniu štátnej úlohy
RVT č. P-13-127-S05 DU 05.] Zilina, VSDS 1986.
37 s.

[2] MARČÁK, P. - KUBÁČEK, L.: The problem of
the system of height reference in determining tho
sottling of fundations and buildings. Studia Geophy.
sica et geodaetica, 18, 1974, č. I, s. 33-46.

[3] MARCEK, D.: Multivariačné štatistické metódy
s počítačovými programami. I. vyd. Bratislava,
ALFA 1981. 246 s.

Lektoroval:
Doc. Ing. Peter Marčák,CSc.,

Geodézia, n. p., Prešov

Aplikace geodetických metod
v dokumentaci o uložení podzemních
telekomunikačních zařízení

Ing. Josef Žampach,
Praha

Jednou z příčin poškozování kabelů cizími zásahy jsou
nedostačující údaje o jejich prostorovém uložení. Do-
kumentace správců kabelů často neodpovídá měnící
se situaci na povrchu, a proto místo pouhého přejímání
a spolehnutí se na poskytnuté údaje z písemné a gra-
fické dokumentace (bez úplaty pro žadatele) dochází
stále častěji k vyhledávání stávajících podzemních
telekomunikačních zařízení (PTZ) detektoricky s po-
vrchu (za úplatu). A to většinou opakovaně, pro jed-
notlivé účastníky výstavby zvlášť - k účelům územ-
ního řízení, projektování, předání staveniště, i před
zahájením výkopových prací. Citelně se tím zdržuje
výstavba.

2. Právni úprava staveb PTZ

Obecně platné předpisy obsahují některá ustanovení
odlišující PTZ od ostatních liniových staveb. Nejdůle-
žitějším je to, že podzemní i nadzemní vedení jednotné
telekomunikační sítě (včetně "opěrných a vytyčo-
vacích bodů") jsou stavebním zákonem (§ 56) zařazeny
mezi stavby, u nichž se nevyžaduje stavební povolení
ani ohlášení stavebnímu úřadu. Na telekomunikace se

tedy nevztahuje v plném rozKahuani vyhláška o doku-
mentaci staveb č. 5/1987 Sb., protože § 1 odst. 3 písme-
no a) stanovuje, že vyhláška se vztahuje v plném
rozsahu na dokumentaci staveb, které vyžadují sta-
vební povolení nebo jiné obdobné povolení. Podle
píKmenec) stejného odKtavce platí vyhláška jen v roz-
sahu dohodnutém mezi investorem, generálním pro-
jektantem, rozhodujícími dodavateli a dovozci. Obec-
ně se tedy telekomunikací týkají jen ta ustanovení
citované vyhlášky, ve kterých jsou výslovně uvedeny
(např. v kapitolách Výkresy).
Vyhláška o dokumentaei staveb zařazuje (přílo-

ha Ci) dálkové sdčlovací a místní kabely - investice
resortu spojů do technologické části stavby. Přitom
jiné telekomunikace jsou uvedeny ve stavební části,
např. sdčlovací a slaboproudé rozvody (kromě zaří-
zení v odvětví železniční sdělovací a zabezpečovací
techniky) a další zařízení, jako např. vedení potrubní
pošty a přeložky vedení vyvolané stavbou.
Uvedené skutečnosti komplikují kompetenční otáz-

ky platnosti a vzájemné návaznosti souvisejících před-
pisů a technickj'ch norem. které zpravidla nepřihlížejí
k rozdělení na technologickou a stavební část stavby
ani na dálkové a míKtní sděloQleí kabely.

1987/275



Geodetický a kllrtografický obzor
276 ročník 33175, 1987, čísLo 10

Z těchto důvodů nelze u telekomunikací plně postu-
povat při dodávkách podle vyhlášky č. 104{1973 Sb.,
kterou se vydávají základní podmínky dodávky sta-
vebních prací, neboť ta se týká pouze dodávek sta-
vební části stavby.
Rovněž nelze jednoznačně aplikovat na všechny

druhy telekomunikací vyhlášku č. 1O{1974 Sb., o geo-
detických pracích ve výstavbě, tj. např. požadovat
od investora vytyčení prostorové polohy technologické
části stavby, souborné zpracování geodetické části
dokumentace skutečného provedení celé stavby a od
dodavatele zaměřovat na vytyčovací síť dokončené
úseky před záhozem, předávat výsledky měření ke
kontrole investorovi apod.
Stavby dálkových sdělovacích a místních kabelů

se provádějí podle předpisi'1 federálního ministerstva
spojů (FMS). Tyto předpisy obsahují vlastní, od obecně
platných předpisů odchylná ustanovení pro projekto-
vání, vytyčování, zaměj"ování, kontrolu, předávání
a přebírání stavby, kolaudaci, součinnost se stavebními
úřady a další činnosti sou i :ející s dokumentováním
skutečného provedení po~l'l(y.

Vedlejší problematikou, důležitou však pro pozorumě-
ní současným předpisům, je jejich rozdílná terminolo-
gie. Tak např. "vytyčením" se v materiálech spojů
(např. ve výnosu FMS a federálního ministerstva do-
pravy (J!'MD) z 29. 6. 1984) rozumí "vyhledání tele-
komunikačního vedení s povrchu (podle dokumen-
tačních údajů nebo např. elektronickým hledačem)
a seznámení pověřeného pracovníka objednavatele
s přesnou polohou telekomunikačního vedení" . Jde
tedy výslovně o ukázání průběhu podzemního vedení
na povrchu terénu, protože "vyznačení průběhu pod-
zemního vedení kolíky nebo jiným způsobem" si má
provádět objednavatel sám. Vhodnější by bylo pro
tento u spojařů vžitý výraz "vytyčení" používat
spojení slov "vytyčení podzemního vedení na po-
vrchu", aby byl odlišen od vytyčení, jímž se ve sta-
vebnictví rozumí vytyčení projektovaných stavebních
objektů. Definice jsou uvedeny v ČSN 73 0128 Vyty-
čovací výkresy ve stavebnictví a v ČSN 730420 Vy-
tyčovací odchylky ve stavebnictví.
Dále je třeba rozeznávat zastaralé výrazy. K11př.

ve formuláři FMS Zápis o předání staveniště uvedené
"určení základních bodů, výšky, stavební čáry" zna-
mená dnes "vytyčení prostorové polohy stavby".
Nebo např. věta "zaměření a vytyčení staveniště"
znamená "vytyčení obvodu staveniště invcstorem
a kontrolní měření terénu, které při přejímce stavby
vykonává dodavatel".

Kvalita vlastní dokumentace o uložení PTZ je přímo
závislá na způsobu pořizování údajů o poloze PTZ
v prostoru.

U místních telekomunikačních kabelů se tyto údaje
pořizují v podstatě dvojím způsobem.
a) podle technického předpisu FMS pro stavbu míst-

ních sdělovacích kabelů č. TA 69 se vyhotovují

polohopisné výkresy v rámci tzv. odpočtové do-
kumentace. Většinou se používá kótovací metody,
buď od stavebních nebo jiných existujících objektů,
nebo např. staničení po okraji ceHty s kolmicemi
od osy cesty apod.,

b) u staveb, které jsou zabezpečeny odpovědnými
geodety podle vyhlášky č. 10{1974 Sb. nebo tam,
kde je to uloženo např. národním výborem, se do·
končené místní PTZ zaměřují před záhozem tak
jako ostatní liniové stavby - geodetickými meto-
dami. Ústřední orgány geodézie a kartografie
k tomu vydaly metodické návody pro zpracování
geodetické části dokumentace skutečného prove-
dení staveb (systémové označení 984 396 MN-1{85).

U dálkových spojovacích kabelů, na něž se tyto
metodické návody nevztahují, se POHtupuje odlišně.
Technický předpis FMS pro stavbu dálkových sdě-
lovacích kabelů č. TA 7 považuje za dokumentaci
skutečného provedení stavby opravený projekt. To
není v rozporu s § 69 vyhlášky č. 105/1981 Sb., platné
v době vydání, ani s § 70 novelizované vyhlášky
č. 5{1987 Sb. Místo toho lze předat situační plánky
1 : 1000 nebo 1: 500 podle skutečného provedení
stavby s výkazem délek. Tyto situační plánky lze
porovnat se "situací zpravidla 1 : 1 000 nebo 1 : 500"
z § 9 vyhlášky č. 10{1974 Sb.
Kromě toho navazuje na dokumentaci skutečného

provedení stavby tzv. kniha plánů, jejíž součástí se
stávají polohopisné plánky skutečného uložení v měl-.
1 : 1 000 nebo 1 : 500 (není-Ii dohodnuto jinak). Pro
tyto plánky však předpis nedává možnost využít
jako podklad i pozemkové mapy měřítek 1 : 2 000,
1 : 2880 nebo v extravilánu 1: 5000, ani popř.
jejich zvětšeniny. V odst. 9 je totiž stanoveno, že
nejsou-Ii k dispozici mapy 1 : 1 000 nebo 1 : 500, že je
nutné zhotovit plánky na základě vlastních měření.
Provádělo-Ii se toto vlastní měření bez ohledu na
předpisy pro mapování, vznikaly plánky, které ne·
odpovídají ČSN 01 3410 Mapy velkých měřítek a ne-
dají sc dále využít. Protože v složitých podmínkách
současné výstavby je tvorba potřebných polohopis-
ných plánků pro organizace spojů kapacitně neúnosná,
zadávají se tato mčření jiným organizacím oprávně-
ným vykonávat geodetické práce.
V poslední době dochází ve zvýšené míře k objed-

návkám mapování celého pruhu území (100 m na obě
strany od položeného vedení) v třídě přesnosti 3, což je
poměrně pracná a vúbec ne levná záležitost; zvláště
nevyužije-Ii se výsledek měření i pro fázi projektování
stavby. V tomto pruhu pak dodavatel kótuje dokon-
čenou stavbu vztažnými mírami na identické (tzv.
pevné) body Iueshy.

Postupem času se jednotlivé názory v této věci sjed-
notily na těchto hlavních poznatcích:
Zaměří-li se lomové body položeného kabelu a pří-

slušná zařízení (objekty na kabelovém vedení) před
záhozem geodetickým způsobem na existující geode-
tické body v S-JTSK, umožní získané souřadnice
využít kopie všude existující pozemkové mapy za
podklad pro polohopisný detail - situační plánky
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předepsané předpisy FMS. Vypovídací schopnost
souřadnic pak dovolí použít pozemkovou mapu ať už
je v jakémkoli měřítku či třídě přesnosti. V případě
nahromaděných podrobností lze popis umístit v le-
gendě za pomoci schematických náčrtků. V každém
případě je ovšem nutné připojit seznam souřadnic
očíslovaných bodů včetně nadmořských výšek vybra-
ných bodů a technickou zprávu (v souladu s usta-
noveními vyhlášky č. 1O{1974Sb.).
Při tomto měření je vhodné současně určit souřadni-

ce podrobných bodů nezobrazených na kopii použité
mapy, ale nutných pro kótování, potřebné především
pro opravářské čety (v dohodě se stavbyvedoucím).
Pozemkové mapy jsou v rámci evidence nemovitostí

průběžně udržovány na PET-fóliích v rozmezí měří-
tek 1 : 1000 až 1 : 500, čili jsou pohotově reprogra.
ficky rozmnožitelné. V místech, kde je vyhotovena
technická mapa, se použijí přednostně otisky této
mapy, protože podává přehled i o sousedních pod-
zemních investicích.
Dodržováním těchto zásad u všech organizací by

mohly být vytvořeny předpoklady k hospodárnějšímu
vedení a širšímu využití dokumentace o uložení PTZ,
i k postupnému přechodu k automatizaci.
Významný krok ve směru ke zkvalitnění doku-

mentace podzemních telekomunikačních kabelů usku-
tečnilo normalizační středisko spojů spolu se širší
technickou komisí tím, že vypracovalo Doplněk 2
k technickému předpisu TA 7b Stavba dálkových
sdělovacích kabelů, kde byly některé z výše uvedených
poznatků využity. Řeší se v něm způsob vedení
a zpracování dokumentace a hned v první kapitole
se stanoví, že pro zpracování dokumentace skutečného
provedení stavby geodetickými metodami, pokud tak
bude dohodnuto účastníky výstavby pro konkrétní
stavby, platí vyhláška č. 1O{1974Sb., o geodetických
pracích ve výstavbě. Na základě toho vytvořil ko-
lektiv pracovru'ků spojů v únoru t. r. Prozatímní poky-

ny pro geodetické zaměřcní skutečného provedení
stavby podzemního telekomunikačního zařízení. Podle
těchto pokynů bylo uskutečněno ověřovací měření
v Severočeském kraji a dokumentovány další úseky
telekomunikační sítě i v jiných krajích.
Tím byla nastoupena cesta k racionalizaci doku-

mentace podzemních kabelů dálkové a místní sítě
FMS. Využitím geodetických metod zaměřování
v celostátně jednotném souřadnicovém systému je
vytvořen základ pro automatizaci ve vedení dokumen-
tace a pro její širší zapojení do vznikajících automa-
tizovaných městských a územních informačních systé-
mů národních výborů.

Uvedené výhledové cíle budou předmětem meziresort-
ního projednávání v rámci zájmové činnosti ČSVTS na
semináři ,,Dokumentace o uložení podzemních tele-
komunikačních zařízení", který připravuje ZP ČSVTS
Oblastní správy dálkových kabelů Ostrava a ZP ČSVTS
Správy dálkových kabelů Praha.
Seminář se uskuteční v týdnu od 28. 10. 1987 do

30. 10. 1987 v objektu Školského a výcvikového stře-
diska SmŘS Ostrava v Rožnově pod Radhoštěm.

LITERATURA:

[I] ŽAMPACH, J.: Na okraj vyhlá~ek ministerstev les-
ního a vodního hospodářství CSR a' SSR č. 144
a 154/1978 Sb., o veřejných vodovodech a veřejných
kanalizacích, Geodetický a kartografický obzor
č. 1211979.

[2] Prozatimní pokyny pro geodetické zaměření skuteč·
ného provedení stavby podzemního telekomunikač-
ního zařízení (PTZ), koncept FMS, únor 1987.

Do rodakce došlo: 24. 4. 1987

Lektoroval:
Ing. Vladimir Popov,

ČÚGK

Ředitel Výzkumného ústavu geodetického, topografické-
a kartografického ve Zdibech, okres Praha-východ, vy-
pisuje

KONKURS
na obsazení funkčních míst pro:

- Vedoucí Odvětvového informačního
st ř e d i s k a s těmito kvalifikačními předpoklady:
vysokoškolské vzděnání, resp. vědecká kvalifikace
v oboru geodézie a kartografie, nejméně 9 let praxe
v odvětví geodézie a kartografie, znalost VTEI, svě-
tových jazykfi (ruština, angličtina, němčina) a auto-
matizace zpracování informací.

- Samostatný odborný pracovník spe-
c i a I i s t a, pop ř. s a m o s t a t n Ý o d bor n Ý
p r a c o v n í k pro výzkum v oboru inženýrské geo-
dézie s těmito kvalifikačními předpoklady: vysoko-

školské vzdlHání směru geodězie a kartografie, nej-
méně 9 let, popř. 6 let praxe v odvětví geodézie a kar-
tografie v uvedeném oboru, znalost světových jazykfi.
Samostatný odborný pracovník spe-
cialista, popř. samostatný odborný
p r a c o v n í k pro výzkum v oboru mapování a evi-
dence nemovitostí s těmito kvalifikačními předpokla-
dy: vysokoškolské vzdělání směru geodézie a karto-
grafie, nejméně 9 let, pupř. 6 let praxe v oboru, zna-
lost světových jazyků.
Platově podmínky upravuje pratový řád pro pracovníky

centrálně řízených organizací výzkumné a vývojové
základny. Možnost získání bytu, popř. ubytování.
Konkursní přihlášky se stručným životopisem zaměře-

ným na odbornou i politickou činnost a se seznamem
svých publikací na úseku vědeckotechnického rozvoje
popř. v oboru geodézie a kartografie zašlete v termínu
do 15 dnfi po zveřejnění konkursu na adresu:
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický,
kádrový a personální útvar, 250 66 Zdiby, okr. Praha-vý-
chod.
Případné další informace poskytne KPO (Ing. Čipera J,

tel. 896019 nebo 896131-9.
Ředitel VOGTK:

Ing. HYNEK KOHL, v. 1'.
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Zakreslení zeměpisné souřadnicové
sítě do kosmického snímku

Ing. Jan Zemánek
Geodézie, n.p., Libere:)

Kosmické fotografické sIÚmky Země jsou v současné
době využívány především k interpretačním účelům.
I v takových případech je potřebné, aby do snímku
byla vyznačena síť souřadnicového systému při za-
chování geometrie snímku.

Pro většinu kosmických snímků jsou k dispozici
odpovídající mapy malých měřítek, pomocí nichž lze
určit prvky vnější orientace snímku. To umožňuje
přepočítat zeměpisné souřadnice zvolených uzlů
zeměpisné sítě na rovinné snímkové souřadnice. Ze-
měpisná síť se pak do originálního snímku zakreslí.

Metoda byla vyvinuta pro kosmické fotografické
snímky velmi malých měřítek I: I 000 000 až
I :2 500 000 pořízené z pilotovaných kosmických lodí
a byla publikována v [I]. V naší republice se problema-
tikou částečně zabýval J. Šmída [2].

2. Zakreslení referenění souřadnicové sitě do
originálního fotografického snímku

Práce začíná výběrem map měřítka 15 až 25krát vět-
šího než je měřítko snímku, tj. I :50000 až I :100000.

Na mapě i snímku se vyhledají vhodné vlícovací
body v počtu 8 až 15 na snímek a změří se jejich sním-
kové souřadnice x', y'. Souřadnicovými osami jsou
přímky spojující rámové značky, osa +x' je hližší
směru západ-východ s orientací k východu. Zemč-
pisné souřadnice cP;, A; vlícovacích hodů se lineárnč
interpolují ze zvolené mapy malého měřítka s přesností
do I". Z téže mapy se zjistí průměrná nadmořská
výška zobrazené lokality h. Dále se zjistí prvky vnitřní
orientace použité komoryf, xo, y". parametry atmosféry
v kahině nosiče a z nich koeficient lomu 1], koeficient
zvětšení diapozitivu V. Zvolí se intervaly Llcp, LlA mezi
uzly zeměpisné sítě. Je vhodné je volit tak, aby vy-
kreslená zeměpisná síť korespondovala s kladem li8tů
map v Gaussově zobrazení.

2.1 Určení prvků vnější orientace snímku

Nejprve je třeha vypočítat prvky vnější orientace
snímku: zeměpisné souřadnice nadiru CPN, AN, výšku
letu H, podélný sklon cp, příčný sklon (J) a pootočení
v rovině snímku u. Rotační prvky jsou definovány
způsohem obvyklým ve fotogrammetrii. Pro určení
6 neznámých prvků vnější orientace se používá přesné
řešení prostorového protínání zpět na základě znalosti
prvků vnitřní orientace fotografické měřické komory,
zeměpisných a snímkových souřadnic vlícovacích
bodů. Protože je k dispozici nadbytečný počet vlíeo-
vaeíeh hodů (nutný počet je 3), lze použít MNČ. PEbliž-
né hodnoty neznámých veličin se určí grafieky pH-
padně se vypočtou ze známýeh elementů dráhy nosiče
a času snímkování. 'Úloha se řeší iterativně na počítači

s eventuálním vylučováním nevyhovujícíeh vlícova-
cích bodů.

2.2 Výběr uzlů zeměpisné sítě

Před transformací zeměpisnýeh souřadnic uzlů sou-
řadnicové sítě je třeba zjistit, které uzly na snímek
"padnou". Navíc je kosmický snímek velmi malého
měřítka ve svých okrajových částech tak zkreslen, že
8e tyto části pro vyhodnocování nedají využít. Proto
je třeha vymezit ohlast, uvnitř které hudeme kon-
struovat souřadnicovou síť.

Nechť je zemský povrch fotografován z hodu S ve
výšce H nad terénem (viz obr. I). Pro vyznačené úhly
platí vztahy:

1jJ=Y-c'J
• Jl R .

sm u = R + H . sm Y

Využitelná oblast snímku se stanoví vztahem Y::;;:
< Y",ax' ve kterém je Ymax zvoleno. Pro konstrukci
zeměpisné sítě je vhodné volit Yfltax = 70°.

Hledejme vymezení oblasti vyjádřené v zeměpis-
ných souřadnicích. Hranieí oblasti je vedlejší kružnice
se středem v nadiru N (CPN, AN) a poloměrem R .1jJ"wx'
kde 1jJrna" je středový úhel odpovídající Yfltax (viz obr. 2).
Zájmová oblast je pak vyjádřena nerovnieí:

cos (A; - AN) ::::: cos 1jJ",,,", sec cp; 8ecCPN-

- tg CPi tg CPN (2)

Pro u8nadnění výběru uzlů, které patří do oblasti,
je vhodné nalézt poledníky A",;", A/I'"'' a rovnoběžky

H S - st fed projekce
N - nadir

N C - střed ref. koule
K - libovolný bod
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cp'Nin, cp",",", které př'ibližně ohraničují zájmovou oblast
(viz obr. 2):

pro CPN -1jJlllax > - 90°

pro CPN -1jJmux < - 90°

_ < CPN + 1jJIIIUX pro CPN + 1jJlllax < + 90°
cplllax -- + 900 pro CPN + 1jJmux > + 90°

pro - 90° < CPN -1jJmux < CPN + 1jJ < 90°

pro - 90° > CPN -1jJmux nebo 90° < CPN + 1jJmax

Při výběru uzlů ležících v zájmové oblasti se postu-
puje takto:

a) ze zvolené hodnoty Ylllax se podle (1) vypočte 1jJIIIUX
a podle vztahů (3) se vypočtou extrémní hodnoty
cpmin, qJmax, A.fl/in, Amax,

b) vypočtou se souřadnice počátečního uzlu

CPo= n.Llcp

AO = n' .LlA

kdc n = celá část zlomku ~';'

, l' v, t l kAlili"n = ce a cas z onI u """"LiT'

c) souřadnice uzlu dosadíme do nerovnice (2). Pokud
souřadnice nerovnici vyhovují, patří uzel do zájmo-
vé oblasti a postupuje do dalšího výpočtu. V opač-
ném případě se uzel z dalšího výpočtu vyloučí,

d) vypočtou se souřadnice zbývajících uzlů zájmové
oblasti:

CPi = CPo+ i .Llcp

Ai = Ao +j.LlA,

kde i = 1, 2, , l

j = 1,2, , k
l = celá část zlomku cplllax - cplllin

Llcp

k = celá část zlomku _A_,_"a_x_-_A_,_Iti_"
LlA

Souřadnice každého uzlu se podrobí testu uvedené-
mu v odst. c).

Výsledkem výběru je množina uzlů zeměpisné sítě,
u kterých známe zeměpisné souřadnice CPi, Ai' Tyto
souřadnice je nyní třeba transformovat do rovinné
souřadnicové soustavy snímku.

Zeměpisné souřadnice uzlu CPi' Aise přepočtou na pra-
voúhlé prostorové souřadnice geocentrické podle rov-
nic:

xy = (Ni + h). cos CPi cos Ai

y? = (Ni + h). cos CPi sin Ai

zy = [Ni(I-e2) + h].sincpi> (6)

kde Ni = aVI- e2.sin2 CPi
a, e parametry použitého elipsoidu
h výška nad eIipsoidem (prakticky stačí do-

sadit průměrnou nadmořEokouvýšku loka.
lity).

Následuje transformace do topocentrického pravo-
úhlého systému s počátkem v nadiru a směrem osy
+XA na východ:

( Xť ) ( xy ) ( O )Yť = A Y? + O .
Zť zy + NN.e2.sincpN -NN

(7)

(

-sin AN cos AN
A = - sin CPN cos A1'/ - sin CPN sin AN

cos CPN cos AN cos CPN sin AN

kde NN je příčný poloměr křivosti v nadiru.

Poté se souřadnice transformují do souřadnicového
systému X' Y' Z', který má počátek ve středu projek-
ce 8 a platí X' II x', Y' II y'. Osa Z' je totožná s optickou
osou fotografické komory.

(X~ (Xť\~)=B AYť ),
Zi Zi -H

cos cP COS" - sin cP sin ID sin"
cos ID sin"
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lil3 = sin cp cos ;C + cos cp sin w sin ;c
b2l = cos cp sin ;c - sin cp sin w cos ;c
b22 = cos w cos ;c
b23 = - sin cp sin ;c + cos cp sin w cos ;c
b3l = - sin cp cos OJ

b32 = - sin OJ

b33 = cos cp cos OJ.

Nakonec se pro každý uzel vypočtou snímkové sou-
řadnice:

Vzhledem k rozsahu výpočtů je úlohu třeba řešit
na počítači. Zeměpisná síť se do snímku zobrazí na
pravoúhlém koordinátografu nebo na kreslicím zaří-
zení připojeném k počítači. V tom případě je výhodné
zhustit zeměpisnou síť podél jej.ích čar rozdělením
každého intervalu na libovolný počet částí. Je-li zhuš-
tění dostatečně velké, je vykreslená síť tvořena teč-
kovanými čarami.

Střední kvadratický rozdíl měřených a vypočtených
souřadnic vlícovacích bodů nabývá hodnot kolem
0,1 mm. Dále se na celkové chybě metody podílí
chyby ze zakreslení sítě do snímku. Lze proto oče-
kávat, že přesnost zeměpisné sítě zakreslené do kos-
mického snímku je charakterizována střední chybou
0,1 až 0,2 mm.

Při experimentálním zhodnocení přesnosti metody
se porovnají zeměpisné souřadnice vlícovacích bodů
odměřené z mapy malého měřítka a z kosmického

z PŘíSTROJOVÉ TECHNIKY

snímku se zakreslenou zemepumou sítí. Například
pro snímky pořízené z p1LlubySojuzu 12 byly vypočte-
ny tyto sti'cdní chyby metody: m,p = m}, = 0,4 mm
(tj. pro měřítko snímku 1 : 1 500000 střední chyba
0,6 km ve skutečnosti).

V Sovětském svazu se popsaná metoda prakticky
používá a to nejen samostatně, ale též jako přípravná
fáze pro opticko-meehanické překreslení kosmických
snímků a pro vyhotovení fotomap opticko-analytic-
kým způsobem překreslení (podrobnosti lze nalézt
v [1]).

Popsaná metoda zakreslení zeměpisné sítě do origi-
nálního snímku je vhodná tenlU'át, je-li výsledný sní-
mek využíván bez porovnávání s jinými zobrazeními
lokality nebo zajímá-li uživatele poloha jen několika
bodů na snímku. Výhodou metody je její jednoduchost
a relativní nenáročnost na výpočetní techniku. Ne-
dostatkem metody je především nestejnorodost vý-
sledného snímku s jinými zobrazeními lokality. Tento
nedostatek je zmírněn, je-li snímek téměř svislý a ze-
měpisná síť je tedy málo zkreslená.

[I] Kosmičeskaja fotosjomka i geologičeskijo isledova-
nija. Pod redakcí G. B. Gonina a S. 1. Strelnikova.
Něqra, Leningrad, 1975.

[2] ŠMIDA, J.: Návrh obecného algoritmu transforma-
ce kosmických videoinformJ1cí pro vyhotovení foto-
mapy. [Diplomová práce.] CVUT, Praha, 1982.

Do redakce došlo: 15. 12. 1986

Lektorovali:
Ing. Jiří Poláček, CSc.,

GKP v Praze, n. p.,
Doc. Ing. Josef Šmidrkal, CSc.,

katedra mapování a kartografje
FSv ČVUT v Praze

Doc. Ing. Jaroslav Michal. CSc.,
katedra mapování a kartografie

FSv ČVUT v Praze

Studentská vědecká a odborná činnost má na katedře
mapování a kartografie stavební fakulty ČVUT mno-
l1aletou tradici. V rámci řešení různých odborných
problémů na katedře byl v poslední době také testo-
ván nový přesný digitální planimetr rakouské firmy
A. OTT z Kemptnu.

Tento přístroj využívá nejnovější mikroelektroniku
a stal se základem nové generace digitálních polárních
planimetrů (obr. 1). Planimetry OTTPLAN umožňují
rychleji, jednodušeji a přímo odečítat měřenou plochu
v libovolném měřítku a v předem zvolených jednot-
kách. Práce s tímto planimetrem je velmi jednoduchá

a spočívá na stejných principech jako určování výmčr
polárním planimetrem kla8ické konstrukce.

Měřítko gratické předlohy se ukládá do pHstroje
pomocí optoelektronického vysílače impulsú s využi-
tím mikroprocesoru. Safírový kluzný kámen v lupě
s velkou světelností dovoluje snadné, rychlé a přesné
sledování uzavřeného čarového obrazce. Vý"ledné
hodnoty výměry daného obrazce lze okamžitě odečítat
na displeji (obr. 2). Přístroj typu 710 je možno napojit
přímo na počítač či tiskárnu konektorem V 24.

Základní technické údaje výrobce:
Displej: 6místný LeD s ovládacími klávesami
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Maximální měřitelná plocha:
620 X 50 mm
700 mm

Nejmenší odeóítatelná hodnota: 1 číslice = 0,1 cm2

Přesnost: vyšší než ±O,2 % při ploše 100 cm2

Napájení: alkalinová baterie typu Lady 1,5 V
nebo adaptér síťového zdroje UOj
j220 V, 50j60 Hz

Pracovní doba: 120 hodin při použití alkalinové ba-
terie a nepřetržitě při použití síťového
adaptéru
0,54 kg resp. 1,6 kg s obalem
420 X 160 X 50 mm.

440 X 200 mm až
či kruh o prÍlměru

Váha:
Rozměry:

Ověřování přesnosti zkoušeného planimetru vychá-
zelo ze základních principÍl měření výměr, kdy veli-
kost chyby v urč~ní výměry klesá s rostoucí velikosti
obrazce, přesně řečeno s její odmocninou. Možno tedy
vyslovit poznatek, že čím je větší obrazec, tím je vý-
hodnější, a z hlediska přesnosti oprávněnější, určit
jeho výměru z grafického podkladu. Protože tento zá-
věr platí obecně i při použití planimetrů, je zřejmé, že
určování výměr velkých ploch z map a jiných gra-
fických podkladů je nejen výhodné z hlediska hospo-
dárnosti práce, ale že nejsou námitky ani z hlediskl1
přesnosti.

Př'C"llost planimetru je ovlivněna chybami a přihlí-
žíme-Ii jen k chybám nahodilým lze Hci, že chyba mp ve
výměře P určená planimetrem roste úměrně s odmoc-
ninou z výměry P tak, jak bylo uvedeno.
S využitím koeficientu úměrnosti (}je střední chyba

měřené výměry dána vzorcem mp'~ (I VP. ,Jde tedy
o urč~ení součinitele (} zkoušeného digitálního plani-
metru, který byl spočítán ze středních chyh získaných
z mnoha měření výměr různě velkých obrazci'l a obraz-
ců rllzných tvarů v rámci odborné činnosti studenti'!
naší katedry. Získané výsledky jsou uvedeny v tab. 1.
Potvrdilo se, že přesnost digitálního planimctru

roste s velikostí výměry obrazce. Relativní střední
chyby měřené výměry (tab. 1) jsou v souladu s veli-
kostí koeficientu úměrnosti a odpovídají údajům vý-
robce. Dosažené střední chyby (jednoho měření) se
pohybují od 10-20 m2 (v měřítku 1 : 1 000) a stř'cdní
chyby aritmetiekých průměrů jsou velmi malé (2-4 m2

v měřítku 1 : 1 000).

výmčra P
Koeficient úměrnosti I

Relativni
cln2 střednl chyba

;) 0.65 4,50 ~~
5 0,:39 2.00 0/

1O

10 0.32 1,00 ok,
20 0,27 0,60 01

/1)

50 0,17 0,25 O(
10

100 0,14 0,14 0/
'0

200 0,14 0,10 0/
,0

Měřltko Minim:ilni velikost výmčry
grafického podkladu (m2)

I : 1 000 5000

I : 2000 2000

I : 2880 500

I I : 5000

Pro ZMVM je ve 3. tř'ídě přesnosti mapování stano-
vena střední chyba v určení výměry mp = 0,17 VP;
lze tedy uvedeného typu digitálního planimetru využít
pro určování výměr větších ncž 5000 m2• Obdobně
ve 4. třídě přesnosti je mp = 0,26 VP a v 5. třídě
přesnosti mapování je mp = 0,45 VP, možno tedy
O'ľTPLAN použít pro měření výměr od 2 000 m2 ve
4. třídě přesnosti a od 500 m2 v 5. třídě přesnosti ma-
pování. Výsledky korespondují i s hodnotami mezních
odchylek, kdy na hranici doporučené velikosti výměry
(5000, 2000, 500 m2) je mezní odchylka menší než
1,5 mp.
I pro mapy :EN v souvislém zohrazení v měřítku

I : 2 880 je možno digitální planimetr s úspěchem
využívat, neboť hodnoty mezních odchylek jsou ještě
příznivější.
Použití zmíněného typu digitálního planimctru lze

doporučit pro měření výměr větších parcel na gra-
fických podkladech v závislosti na jejich měřítku tak,
jak je uvedeno v tab. 2.

1987/281



Geodetický a kartografický obzor
282 ročník 33/75, 1987, číslo 10

Při vlastním merení je však nutno dodržovat ně-
která doporučení:
- planimetr je velmi citlivý na dotyk; je nutno s ním

velmi opatrně pracovat,
- obtížně se vrací zpět při vybočení; je lepší raději

plochy kompenzovat v opačném smyslu,
- je velmi citlivý na pohyb podložky,
- rychlejší měření je poměrně přesné,
- na počáteční a koncový bod obrazce nastavujeme

velmi přesně,
- ostatní zásady jsou stejné jako při měření polárním

planimetrem.

Digitální planimetry OTTPLAN 700 a 710 jsou
jedním z vhodných typů přístrojů nastupující elektro-
nizace geodetických a kartografických prací. S obdob-

nými systémy v oblasti digitalizace grafických infor-
mací přichází v poslední době i řada dalších výrobců
jako např. japonská firma Sokkisha (PLANIMAX 7P)
nebo další rakouská firma R. A. Rost (Digibit). Pro
digitální určování výměr z grafických podkladů se
v současné době využívá na střediscích geodézie digi-
talizátorů polské výroby KAR-A2 ve spojeních s čs.
osobním počítačem PMD-85 a několika digitálních
planimetrů VÚGTK ve spojení s kalkulátorem Tesla
OKU 107, které svojí přesností vyhovují všem poža-
davkům tvorby a aktualizace map velkých měřítek.

Lektoroval:
Ing. Václav Slaboch, CSc.,ČÚGK

XVIII. kongres FIG a na něj navazující 53. zasedání
Stálého výboru FIG a 18. valné shromáždění předsta-
vovaly špičkovou akci v oboru geodézie ve světovém
měřítku. Je proto účelné podat o ní alespoň stručnou
informaci.

1. Kongresová jedruíní
Do programu kongresu bylo celkem zařazeno 207 vy-
zvaných referátů, publikovaných v 9 sbornících podle
jednotlivých odborných komisí. Vedle toho byla poprvé
za existence FIG aplikována forma panelových refe-
rátů, která si získala velkou popularitu svým komorním
charakterem a pravidelně rozsáhlou neformální diskusí.
Celkem odeznělo 89 panelových referátů.

Z navržených 19 československých referátů bylo
předsedy jednotlivých komisi přijato 15. Skutečně
odeznělo těchto 8 referátů:
P 102.3 BARTOVlC, KLIMEŠ - Aktivita českoslo-

venských žen ': geodézii
201.2 KLIMEŠ - Ukoly vědeckotechnických spo-

lečností v dalším vzdělávání geodetů
P 206.2 VOSIKA - Noyý program výchovy pro na-

gapé studenty CVUT v Praze
P 308.1 CALEK - Digitální teclmická mapa: města

Prahy _
P 502.1 ABELOVIC - Využití laserinterferometrie

pro ll}ěření délek vysoké přesnosti
P 503.2 PECAR, PIUAM - Výzkum lokálních re-

centnícl1 pohybů zemské ~ůry
610.2 LUPAC, ŠIMEK, SKLADAL - Digitální

katastr podzemních vedení v Praze

Vysoká odborná úroveň těchto jednání vyústila v ř'adu
novinek, zař'azených do rezolucí jednotlivých komisí.
Jejich doslovný text v české verzi je záj8lnpúm k dispo-
7,iciod konce minulého roku v ODIS - VUGTK Zdiby,
spolu s anotacemi vybraných nosných referátů.

2. Kongresová soutěž mladých geodetů
Jak bylo v Geodetickém a kartografickém obzoru JIZ

publikováno, konala se při příležitosti kongresu pra-
videlná soutěž, tentokrát na téma "Země a vesmír -
nekonečné možnosti uplatnění geodetů" (GaKO 8/85).
Z došlých 24 příspěvků z 9 států byla jako vítězná
vybrána práce čínského geode~a YAO QI "Optimalizace
měření geodetických sítí". Učast 6 československých
geodetek a geodetů (Abelovič, GaKO 7/86) byla ohod-
nocena osobním dopisem prezidenta FIG Weira.

3. Národní (nekomerční) výstava
Ve 30 expozicích se představilo 20 členských státú FIG,
3 geodetické společnosti, 7 odborných škol a 1 vydava-
telství. ČSSR se účastnila pro!e~ionálně řl;'šenou sadou
4 panelú, připravených péčí CUGK a SUGK. Hlavní
pozornost byla věnována historii geodézie a kartogra.
fie na našem území, vývoji velkoměřítkového mapování,
uplatnění žen v geodézii a kartografii, využití CAD při
řešení unikátních projektú, MIS Praha ap.

4. Firemní výstava
Za rekordní účasti 66 firem z 12 zemí bylo možno vidět
(většinou v chodu) nejen nejmodernější geodetické
přístroje, technologie a pomůcky, ale i komplexní
vybavení geodetických pracovišť včetně příslušného
software.
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Zvláštní pozornost poutaly především systémy pro
GPS (WILD MAGNAVOX,IISTAU, SERCEL - .F1{AN-
CE), téměř nepřehledná nabídka elektronických tachy-
metrů s registrací i bez ní (ZEISS JENA, WILD,
OPTON, GEOTRONICS, KERN, SOKKISHA, NI-
KON, PENTAX, TOPCON, FENNEL). nové typy
elektronických dálkoměrů přesnosti 0,1 mm (KERN,
COM-RAD), elektronické planimetry (TAMAYA), elek-
tronické dálkoměry pracující bez odrazných hranolú
(WILD, FENNEL), elektronický popisovač plánů
(KEUFFEL + ESSER), interaktivní grafika (INTER-
GRAPH, SYSSCAN), digitalizátory na principu scan-
ningu (QUASCO, SYSSCAN), zařízcní pro zpracování
údajů DPZ (KLIMSCH, INTEBGRAPH).

Vzhledem ke skutečnosti, žc všech 9 exkurzí se konalo
v jediný den, podařilo se čs. delegaci absolvovat jen 3 ex-
kurze, které přinesly tyto poznatky:

-- jednoznačně se prosazuje budování a široké využí-
vání geodetických a kartografických informačních sy-
stémů, vytvořených v síti pracovišť ENVIROMEN-
TAL SYSTEMS RESEARCH INSTITUTE,

- vysoký stupeň investičního vybavení (především
nejnovějších typú měřické a výpočetní techniky),
v)Tazně snižuje podíl živé lidské prácc,

- internacionalizace řešení všech odborných problé-
lnů,

- velký význam se kladc na uplatnění dálkového prů-
zkumu Země: např. středisko dálkového průzkumu
ministerstva přírodních zdrojú provincie Ontario
má výzkum metod, jejich vlastní provádění, pře-
devším ale kursy a školcní; to vše s 22 technickými
pracovníky; atd.

ti. 53. zasedání Stálého výboru FIG
a 18. valné shromáždění FIG

Protože na třech zasedáních stálého výboru, jednom
valném shromáždění a dvou společných zasedáních obou
uvedených největších orgánů se program jednání vzá-
jemně do značné míry pro1ínal, bude podána informace
v jednom bloku a to jen o nejvýznamnějších bodech.

a) přijetí tN nových členů FIG:
HONG-KONG INSTlTUTE OF SUHVEYOHS.
SINGAPOBE INSTITUTE OF SUrWEYOl{S AND
VALUERS,
FIJI INSTITUTE 01" SUIWEYOl{S
Tímto má FIG 58 členských asociací z 53 zumÍ,

b) místo 58. zasedání stálého výboru FIG 1991:
Zájem o hostitc1ství projevily národní asociacc ČLR,
Itálie, Izraele, Nového Zélandu, Rakouska a USA.
Na návr9- byra FIG rozhodnuto ve prospěch ČíNSKÉ
LIDOVE REPUBLIKY,

c) místo XX. kongresu FIG v roce 1994:
Své návrhy předložily členské asociace Anglie,
Austrálie, Itálie a Nizozemí, většinou ve velmi pro-
pracované reprezent.ativní formě. Na návrh byra FIG
schválena AUSTRALIE (pravděpodobně Mo1bol1I'-
ne) s tím, že 55. ~aseqání stálého výboru v roce 1988
převezme NOVY ZELAND,

d) byro FIG na funkční období 1988-1991:
T4.LVI1:'IE;. (Finsko) - prezident
HARMALA (Finsko) - viceprezident (sk. A)
YOUNGS (Kanada) - viccprezidcnt (sk. H)
(bude nominován) (Austrálie) - viceprezident (sk. U)
RAITANEN (Finsko) - generální sekretář
HAUTALA (I:<'insko)- hospodář
KIRVESNIEMI (Finsko) - ředitel XIX. kongresu,

e) místopředsedové komisí na období 1988-199]:
Kl - odborná práce a řízení:

DE GBAVE (Belgie), vybrán ze 3 kandidátú
K2 - odb. v)'chova a literatura:

HOIS (NSR), vybrán ze 4 kandidátů

K3 - informační systémy:
HOEFLINGER (Rakousko), vybrán z 5 kan-
didátů

K4 - hydrografická měření:
MUNSON (USA), vybrán ze 4 kandidátú

K5 -~ přístroje a metody:
UOOPEH, (Anglie), vybrán ze 2 kandidátů

KG - inženýrská geodézie:
HAGGREN (Finsko), vybrán ze 3 kandidátů

K7 - katastr:
KOLEV (Bulharsko), vybrán ze 7 kandidátů

K8 - územní plánování:
OSTERGAARD (Dánsko), vybrán ze 2 kan-
didátú

K9 - oceňování pozemků:
DASS (Malajsie), vybrán ze 4 kandidátú.

Celkem byla předložena jména 34 (I) kandidátů, což
byl v 1081eté historii FIG zatím nejvyšší počet. Podle
regu1í FIG se místopředsedové v dalším 41etém funkč-
ním období stávají automaticky předsedy odborných
komisí,

f) XIX. kongres FIG, Helsinky:
Termín stanoven na 10. až 19. červen 1990. Přípravy
jsou již v plném běhu pod vedením ředitele XIX. kon-
gresu KALE VI KIRVESNIEMI (Finsko),

g) Čestný prezident FIG:
Na návrh byra předlo~ena a jednomyslně schválena
nominace PEJEVSKEHO (Bulharsko) na čestného
prezidenta FIG. Tímto je důstojně zhodnocena jeho
téměř 50letá neutuchající a~tivita ve FIG, jež byla
zahájena na VI. kongresu v Rímě v roce 1938 a kul-
minovala XVII. kongresem FIG v Sofii, 1983,

h) Čestní členové FIG:

Na návrh byra bylo přiznáno čestné členst,::í FIG
- ~ENSSENOVI (Nizozemí) a KLIMESOVI

(CSSR)
(projednáno 1984 stálým výborem FIG v Tokiu),

- BESTOROVI a FELDMANOVI (oba USA)
(projednáno 1985 stálým výborem FIG v Kato-
vicích),

- DŮTSCHLEROVI (Švýcarsko).

Obr. 2 Udělení čestného členství Flet (zprava: C. H.
Weir, president Plet, J. L. et. Henssen, H. R. Dutschler,

H. R. Felcbnan, et. Bestor, kl. Klirneš)

Ph této př'íležitosti byly členúm byra předány pamětní
medaile Č'SVTS,úřadujícímu presidento.vi FIG WEIHO-
VI a f'~x-prBzidentovi 1"IG PEJEVSKEMU čestné pla-
kety CSVTS. Všem delcgátúm valného shromáždění
I~yl kongresový materiál obohacen o přílež.itostn)' tisk
CSVTS "Komenský, Honar a Nizozemí".

7. "lrčastníci kongresu

[{editel kongresn DAYKIN (Kanada) \'0 své zavereene
zprávě uvádí eclkový počet 4000 osoh, účastněn,<'ch na
kongresu. Z toho bylo 1 300 ř'ádných účastníkú kon-
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grm;H.Nelzc ovšem pominout návštěvníky na základě
denního vstupného, gIezi nimi např. i 9 účastníků tc-
matického zájezdu CSVTS. Celkem bylo zastoupeno
71yemí, z toho 48 členských států FIG.
Ceskoslovenská del~gace byla čtyřčlenná ---::;.dva

úi',astníci na náklady CSVTS, dále po jednom z CUGK
a SUGK.

8. Publikace výsledkll

Citace všech novinek, které byly na kongresu zvei'ejněny,
se vymyká této informaci. Pro zájemce byla v prosinci
m. r. organiímvána v Brně dvoudenní celostátní kon-
ference TORONTO '86 - POZNATKY, ZKUŠE-
NOSTI. Na ní se 200 účastníků mělo možnost seznámit
nejen se všemi československými delegáty, autory re-
ferátů, odpovědnými pracovníky za výstavu atd., ale
i s výsledky jednání všech devíti komisí, se špičkovými
exponáty obou výstay, s poznatky z exkursí i společen-
ských událostí atd. Učastníci konference byli vybaveni
českými překlady všech rezolucí, anotacemi vybraných
referátů a pí'ehledem exponátů komerční výstavy.
Podobné akce, jenže v menším měřítku, proběhly

v Praze, Bratislavě, Plzni, Zdibech ap.

9. Závěr
XVIII. kongres ]'IG v Torontu byl bezpochybně zatím
největší, odborně nejfundovanější a organizačně nejlépe
~ajištěnou akcí FIG za dobu její 1081eté existence.
Ceskoslovensko (prostřednictvím CSVTS, obou národ-
ních resortů geodézie a kartografie a širokého okruhu
dalších spolupracovníků) se již tradičně účastnilo všech
·částí odborného programu velmi aktivně. Tato skuteč-
nost je potěšitelná a současně i zavazující pro přípravu
československé účasti na XIX. kongresu FIG v červnu
1990 v Helsinkách.

Do redakce došlo: 2. 7. 1987

Ing. Milan Klirneš,
předseda ČSNK - FIG,

technický náměstek ředitele Geodézie, n. p., Brno

I. zimný seminár O geodynamike,
Šopron 1987

V posledných rokoch sa geodetická odborná verejnosť
stále častejšie stretáva s názormi, že geometrické, fy-
zikálne a polohové parametre našej planéty nemóžeme
pokladať za konštantné hodnoty, ale je potrebné k nim
pristupovať ako k veličinám, ktoré sú funkciami oka-
mihu, v ktorom boli určené. Kvantitatívne a kvalita-
tívne skúmanie prebiehajúcich zmien, stanovenie ich
príčin a zákonitostí je predmetom vedného odboru -
geodynamiky. Táto, nie nová, avšak až s nástupom
kozmických techník sa plne rozvíjajúca disciplína využí-
va poznatky vied o Zemi a vesmíre -- geofyziky, geo-
dézie, astronómie, meteorológie, oceánológie a pod., aby
skúmala dynamické procesy na našej planéte v súčas-
Hosti, ich vývoj v minulých epochách a stanovila prognó-
zy do budúcnosti. Geodynamika má rozsiahle teoretické
zázemie, ktoré je potrebné konfrontovať s výsledkami
pozorovaní tak, aby boli objasnené fyzikálne príčiny
clynamických javov v súlade s nameran}'mi hodnotami
získanými progresívnymi meracími zariadeniami. Na-
kol'ko v tomto procese má geodézia nezastupitel'nú
úlohu pri stanovení kvantitatívných charakteristik pre-
bichajúcich zmien, je žiadúce, aby geodeti zaoberajúci

sa riešením problémov globálnej geodézie mali komplex-
ný prehl'ad o poznatkoch a pokrokoch dosiahnutých pri
štúdiu dynamiky Zeme.
Pravdepodobne s týmto úmyslom sa Geodetický

a geofyzikálny ústav Maďarskej akadémie vied podujal
usporiadať cyklus zimných seminárov o geodynamike,
ktoré by sa mali konať v dvojročných intervaloch. Se-
minár sa zatial' plánuje rozdeliť do štyroch častí v te-
matických oblastich: 1. Rotácia Zeme, 2. Deformova-
terná Zem, 3. Gravitácia Zeme a 4. Geodynamika v geo-
dézii. Prvou z týchto akcií bol I. zimný seminár o geo-
dynamike venovaný rotačnému pohyby Zeme, ktorý
sa konal v dňoch 19.-23. 1. 1987 v Soprone, MBR.
Podujatie prebiehalo formou ucelených prednášok
k jednotlivým tematickým okruhom s nadviizujúcou
vornou diskusiou.
Pozvaní prednášajúci sú renomovaní odborníci v pro·

blematike zemskej rotácie: prof. H. Moritz z Technickej
univerzity Graz, spoluautor rozsiahlej monografie o ro-
tácii Zeme, ktorá vychádza práve v tomto roku,
prof. P. Melchior, riaditel' Medzinárodného centra pre
slapy Zeme, autor viacerých kníh o fyzike a dynamike
planét a o zemských slapoch. Spolu s ďalšími prednáša-
júcimi dr. H. Jochmannom z Centrálneho inštitútu pre
fyziku Zeme v Potsdame, prof. I. Abonyim z buda-
peštianskej univerzity, prof. K. Bretterbauerom z Tech-
nickej 'Univerzity vo Viedni a dr. V. Dehantovou
z Univerzity v Bruseli umožnili získať prehl'ad o róznych
aspektoch dynamiky rotačného pohybu Zeme z,hradiska
aktuálneho stavu poznania v tejto oblasti. Učastníci,
ktorých bolo 38 z 13 európskych krajín, mali nielen mož-
nosť vypočuť si fundované prednášky, ale aj aktívne
diskutovať o preberanej problematike. Seminár sa ve·
noval niekorkým tematickým okruhom:
Prof. 1. Abonyi sa zameral na teóriu rotácie tu-

hého telesa ako kapitolu klasickej mechaniky v teore·
tickej fyzike. Ako je známe, tuhé teleso je prvou apro-
ximáciou modelu Zeme a exaktná teória pohybu tuhého
telesa je nevyhnutnou podmienkou na skúmanie geo-
. dynamických zmien v priestore a čase, sposobených
netuhosťou zemského telesa. Sposob formulácie a postup
odvodenia potrebných vzťahov poskytol vhodnú bázu
pre vybudovanie ďalších nadstavbových teórií.
Prof. H. Moritz venoval svoje prednášky proble.

matike vorných pohybov Zeme v terestrických a iner-
ciálnych súradnicových systémoch. Ozrejmil povod
štyroeh základných normálnych módov pre rozne mode·
ly Zeme a ich význam pre rotačnú dynamiku Zeme pri
posobení vonkajších síl.
Dr. H. J ochmann sa zaoberal Chandlerovským

vorným pohybom pólu a jeho opisu na báze teoretic-
kých úvah formou priameho riešenia, riešenia pomocou
tzv. obrátenej úlohy a riešenia pomocou vstupno-vý-
stupnej analýzy.
Prof. P. Melchior prednášal o fyzike a dynamike

zemského tekutého jadra. Vyslovil názor, že tekuté
jadro je príčinou mnohých dynamických procesov
Zeme ako celku, a preto je potrebné sústrediť výskum
na túto, priamymi meraniami nedostupnú zložku zem-
ského tel esa. Porovnanie výsledkov teoretických štúdií
s praktickými výsledkami, získanými modernými mera-
cími zariadeniami, tento názor potvrdzujú.
Vplyv tekutého jadra na amplitúdy priestorovej

nutácie zemskej rotačnej osi bol predmetom prednášok
dr. V. Dehantovej. V súčasnosti do najdokonalejšej
Wahrovej teórie nlltácie začlenila ďalší, doteraz neuva-
žovaný efekt - neelasticitu zemského plášťa a použila
najnovšie modely stavby Zeme. Numerické výsledky
poukazujú na zmeny voči 'Wahrovej teórii, avšak oča·
kávaná zhoda s výsledkami rádiointerferometrie s vermi
dlhými základnicami sa nedosiahla.
Náplňou prednášok prof. K. Bretterbauera bola

rotácia Zeme v súvislostiach s evolúciou našej planéty
za posledných 4,6 miliárd rokov. Z pohTadu geodeta
hovoril o sekulárnom spomaTovaní zemskej rotácie,
tcórii expandujúcej Zeme, časovej variabilite gravi-
tačnej konštanty a o vzťahu tvaru Zeme s roztápaním
sa Jadovcov na jej povrchu. Na základe získaných
výslcdkov sa vyjadril o pravdepodohnosti exist8nC'ic
a llložnýeh alllplitúdach uvedených javuv.
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Z prednesených referátov vyplýva, že hlavným pro-
blémom teoretického modelovania rotácie Zeme sú
geodynamické procesy prebiehajúce v zcmskom jadre,
v oceánoch a v atmosferickom obale. I keď sa v tejto
oblasti dosiahli výrazné pokroky, ďalšie zlepšenie vy-
žaduje používať stále komplikovanejšie fyzikálne a ma-
tematické modely. Z experimentálneho hIadiska je
problémom získať spoIaWivé údaje o procesoch prebie-
hajúcich vo vnútri Zeme a s ňou súvisiacich geodynamic-
kých fenoménov použitím všetkých dostupných mera-
cích techník.

Ing. Ján Hefty, oSe.,
Katedra geodetických základov,

Svfi' SVŠT, Bratislava

Celostátní sympozium "Perspektiva
základních geodetických bodových polí"-
Praha, březen 1987

Perspektivy budování, využívání a rmwíjení základních
geodetických bodových polí byly gáplní celostátního
sympozia, jehož. pořadatelem byl Ceský a Slovenský
výbor společnostI geodézie a kartografie společně s Do-
mem techniky CSVTS v Praze. Třídenní sympozium
se konalo v Praze ve dnech 17. až 19. března 1987 a jeho
organizováním byla pověřena odborná skupina 1705 -
geodetické základy, spolu se závodními pobočkami na
fakultě stavební ČVUT v Praze, ve Výzkumném ústavu
geodetickém, topografickém a kartografickém ve Zdi-
bech a v Geodetickém a kartografickém podniku
v Praze, n. p. v

Sympozia se zúčastnilo 210 účastníkú z CSSR a 10 po-
zvaných hostú z Německé demokratické republiky,
Polské lidové republiky, Maďarské lidové republiky
a Bulharské lidové republiky.

Při zahájení sympozia v úterý dopoleg.ne pozdravný
projev přednesl náměstek předsedy Ceského úřadu
geodetického a kartografického s. Ing. Miloslav Miiller.
.pále jednání pozdravili zástupci Stavební fakulty
CVUT, FMNO a Společnosti geodézie a kartografie
ČSVTS. O úloze, metodách a perspektivách geodézi.e ve
vědě a národním hospodářství pak hovořil ředitel VUGK
v Bratislavě s. Ing. Ján Kukuča, DrSc. Nutnost výchovy
odborníků pro potřeby geodetických základů ve svém
vystoupení zdúraznila s. doe. Ing. Irena Mitášová, CSc.

ze SVŠT v Bratislavě. V úvodní části jednání sympozia
přednesl svúj odborný referát o problémech vyrovnání
kombinovaných sítí i s. prof. Ing. dr. Josef Bohm, DrSc.
Další pořad v úterý odpoledne a ve stí-cdu byl rozdělen

do tří tematických okruhú.
První tematický okruh se zabýval moderními a per-

spektivními metodami určování polohy bodů na zem-
ském povrchu a jeho jednání řídil Ing. J. Kostelec-
ký, CSc. Vstupní referát o globálních souřadnicových
systémech a jejich definicích přednesl Ing. J. Von-
drák, DrSc. Definoval dva základní geodetické systémy
- terestrický a inerciální a uvedl možnosti a způsoby
zjišťování časově proměnných vzájemných vazeb mezi
nimi. O stabilitě terestrického systému se hovořilo
v příspěvku doc. Ing. J. Melichera, CSc. Využití iner-
ciálních systémů v geodézii bylo námětem referátu
Ing. D. Dušátka, CSc. Charakteristika observačních

metod používající družice byla rozvedena Ing. G. Kal'-
ským,.CSc. a o~možnostechtransformací v družicových
sítích pojednal.!Ing. J. Prachař, CSc. Nové družicové
experimentyc.pro. geodetické účely vyčerpávajícím způ-
sobem ozřejmil Ing. J. Klokočník, CSc. V referátu
Ing. J. Šuráně,~CSc. po historickém úvodu byla podána
charakteristika metod určování polohy a možnosti
dalšího zpřesňování konstrukce nových přístrojů astro-
nomické geodézie.
Během prvního dne rovněž přednesli referáty zahra-

niční účastníci: prof. Klaus·Giintcr Steinert (Drážďa-
nyj "Příspěvek NDR k astronomickému referenčmímu
systému", prof. Ferenc Sárk6zy (Budapešť) "Současný
stav a další perspektivy horizontálních geodetických
základních sítí v Maďarsku", doc. Kazimiert Czarnecki
(Varšava) "Geodetické kontrolní sítě v !,olsku, současný
stav a budoucí vývoj" a .I!imitrij Zekov Dimitrov,
kand. techn. věd (Sofic) "Uloha měření světelnými
dálkoměry při obnově národních geodetických sítí".
Druhý tematický okruh ve stí'edu dopoledne věnoval

sv'!,u pozornost základnímu polohovému bodovému poli
v CSSR. Jednání řídil Ing. M. Cimbálník, CSc., který
v úvodním referátu nastínil stav a možnosti řešení
základního bodového pole. Problematice lokálních sítí
byl věnován příspěvek Ing. M. Ingedulda, CSc., s do-
větkem o vlivu systematických chyb v těchto sítích
Ing. J. Ratiborského. Na aktuální tematiku šíření
systematických chyb v geodetických sítích zaměí-il svou
pozornost i prof. Ing. Z. Nevosád, DrSc. Vysokohorskou
geodézií se zabýval prof. Ing. dr. L. Hradilek, DrSc.,
Ing. E. Bučko, CSc., hovořilo současné problematice
budování a stabilitě geodetických sítí energetických
děl. Ing. J. Pecár, CSc., podal přehled možností volby
cílových funkcí při tvorbě polohových sítí. Technické
a organizační aspekty budování Miestne trigono-
metrické siete Bratislava (MTSB) byly obsahem sdělení
Ing. J. Dobeše, CSc., který pak v dalším podrobnějším
referátu analyzoval geodetické sítě pomocí silofunkcí
statistických testů. O nové trigonometrické síti v Bmě
a prvních zkušenostech z jejího využívání podal zprávu
Ing. J. Weigel, CSc.
~1Výškovému a tíhovému bodovému poli bylo určeno
10 referátů třetího tematického okruhu. Jeho jednání
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ve středu odpoledne vedl Ing. A. Zeman, CSc., který
rovněž přednesl úvodní referát o stavu a perspek~tivách
výškového bodového pole. O současném stavu CSJNS
a možnostech její modernizace pojednal příspěvek
Ing. J. Vanka. Vliv volby hladinové plochy na určení
polohy bodu byl diskutován Ing. M. Mojzešem, CSc.
Přesnosti geometrické nivelace byly určeny dva příspěv-
ky autorů doc. Ing. J. Abeloviče, CSc. - doc. Ing. J. Mi-
táše, CSc. a Ing. F. Beneše, CSc., které pro nedostatek
času nebyly předneseny a jsou uvedeny ve sborníku
sympozia. Tíhov)'m polem Země sc zabývaly čtyři pří-
spěvky. O stavu a perspektivách tíhov}'ch bodov)'ch
polí pojednával Ing. S. Olejník, o databázovém uspoí'á-
dání tíhového bodového pole bylo hovořeno Ing. L. Triig-
rem, CSc. a Ing. M. Klobušiakem, na aktuální problém
gravimetrie - proměnno~ti geodetických veličin v čase
- se soustředil Ing. Z. Simon, DrSc. Geodetická hle-
diska při studiu dynamiky zemského povrchu pí'edlmW
Ing. P. Vyskočil, CSc.
Plné znění valné většiny příspěvkú spolu s někter)-mi

nepřednesenými referáty je obsaženo ve Sborníku sym-
pozia, který byl připraven před zahájením sympozia
a obsahuje 29 článků. Referáty některých zahraničních
účastníkú jsou zpracovány v dodatku Sborníku, který
byl rozeslán po skončení sympozia. Další příspěvky
budou předloženy k publikaci v odborném časopise
Geodetický a kartografický obzor.

Během jednání měli účastníci možnost shlédnout
výstavku o československých geodetických základech,
kterou v pěkné formě připravili pracovníci Geodetického
a kartografického podniku v Praze. Ve třetím dnu sym-
pozia, ve čtvrtek dopoledne, se někteří přihlášení
zúčastnili dvou odborných exkurzí. První z nich byla
věnována qeodetické observatoři Pecný, jejímž správ-
cem je VUgT~K ve Zdibech, a návštěvě některých
pracovišť AU CSAV v Ondřejově. Druhá exkurze pro
účastníky sympozia byla uskutečněna do výpočetního
střediska GKP v Pmze. Obě exkurze se setkaly s přízni-
vým zájmem.
Jednací část celostátního sympozia "Perspektiva

základních geodetickS-ch polí" byla uzavřena ve středu
odpolet!ne přijetím usnesení, ve kterém účastníci dopo-
ručují Ccskému a Slov~enskému v$-boru společnosti geo-
dézie a kartografie CSVTS zvážit některá opatření
zejména v orientaci činnosti odborných skupin geode-
tických základů, rozšíření a zkvalitnění českoslm'cnské
účasti v mezinárodních organizacích, podpoření koordi-
nace vědeckého výzkumu v teorctické a praktické geo-
dézii. Navrhují věnovat zvýšcnou pozornost progresiv-
ním mctodám budování a údržbě geodetických polí
a vytváření automatizoyaného informačního systému
geodézie a kartografie. Učastníci rovněž ve svém usne-
sení doporučují věnovat zvýšenou pozornost výchově
vědcckých pracovníků a možnostem rozšíření výuky
v oblasti kosmické a družicové geodézie na vysokých
i\kolách s cílem zajistit výchovu odborníků pro řcšení
technických a vědeckých úkolů. Plné znění usnesení
sympozia bude zveřejněno v Info!;mačním zpravodaji
společnosti geodézie a kartografle CSVTS.

Doe. Ing. Ladislav Hora, OSe.,
odborný garant sympozia

Zpráva o prvním celostátním
bezpečnostním a odborném školení
uživatelů HeNe laserů v inženýrské
geodézii

Vn dnech 2.---4. června 1987 se konalo,=- podnikovém
školicím stí'edisku Tranzitního plynovodu Stoky u Jihla-
vy první celostútní bezpečnostní a odborné ~kolení
uživatelll HeNe lascr~1 v inžcn)'rské geodézii. Skolení
uspořádala pobočka CSVTS k. p. Tranzitní plynovod
ve spolupráci českých a slovenských OS 1701 a OS 1709
pod patronací Celostátní odborné gesce laserové tech-
niky v inženýrské gcodézii J1 pro měření podzemních
prostor při stavební fakultě CVUT a zástupce Výzkum.
néLlOústavu bezpečnosti práce Praha.
Skolení se zúčastnilo 63 pracovníkú z resortú geodé-

zie a kartografie, stavebnietví, školství, paliva energe-
tiky, vi\eobecnél.lO strojírenství a elektrotechnického
prúmyslu z celé CSSB.
Frekventanti i\kolení byli rozděleni do dvou Rkupin.

Všichni účastníci dostali příručky, které obsahovaly
celou problematiku školení. Skladba přednášek i prak-
tických cvičení byla zaměřcna na základní vlaRtnosti
laReru, na laserovou přístrojovou techniku, na Rcřizo-
vání a na drobné opravy laserových zařízení. Předná-
Hející z řad celostlítní odborné gescc upozornili na ně-
ktcré m-ěí'cné laserové technologie (např. na řízení
pl'otlaěovacích souprav laRerem, měření pí'i zatěžovacích
zkouškúch mostú, využití upr'1V<mémetody dlouhých
tětiv na ždnznici apod.). Přednášky probíhající ve
dvou paralelních Rkupinách byly doplněny velkým
počtem diapozitivů, které zpestřily mluvcné slovo.

Obr. 1 Výstava laserové techniky - Spojení nivelačního
přístroje Ni 0:25 s laserem Kern pomocí světlovudu a la8e-

TOvéhu okuláru (úprava PSv ČVUT)
Puto: Ing. 111. Kašpar, CSc'
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Obr. 2 Výstava la.serové techniky - Indikátor polohy
laserového svazku l'esla 7'KG DR 206 s rnikrornetrickýrn

posunem (úprava PSv Č V UT)
Poto: Ing. 111..Kašpar, CSc.

Těžiště školení spočívalo v seznámení posluchačů se
zásadami pro práce s HeNe lasery. Za účasti pracovníka
Výzkumného ústavu bezpečnosti práce byla značná
pozornost věnována bezpečnostním pí'edpisům pro
práci s lasery. Na závěr školení se účastníci podrobili
zkouškám z bezpečnostních předpisů ve smyslu vyhlá-
šek ČÚBP č. 125/1982 Sb. a SÚBP č. 126/1982 Sb.
a podle Směrnice č. 6111981 Hygienické předpisy
MZ ČSR a podle Úpravy č. 20/1982 Vestníku MZ SSR
a získali Osvědčení o proškolení pro práci s HeN e
lasery.
Zástupce Tesly k. p. Holešovice, Meopty k.~. Přerov,

Elektrotechnického výzkumného ústavu ZTS Nová
Dubnica a Fakulty stavební CVUT pí'edvedli účastní·
kům nejl}ovější laserovou techniku naší i zahraniční
výroby. Učastníky zaujal prototyp prvého českosloven-
ského laseru MEOPLAN s rozmítaným svazkem
a s automatickým nastavením v rozsahu ± 6° ve vodo-
rovné, nebo svislé rovině.
Laserový systém MEOPLAN dává možnost nastave-

ní s přesností 3 mm/30 m, automatické vypnutí laseru
během vyrovnání, možnost náklonu vodorovné i svislé,
roviny do sklonu 10 % ve stanovené přesnosti. Otáčky
přístroje jsou nastavitelné v rozsahu 480-720 ot min,
napájení z akumulátoru 12 V, předpokládaný dosah
do 300 m, rozsah pracovních teplot -20°C až +50°C,
hermetické uzaví'ení, hmotnost 12 kg.
Do kompletu zařízení patří snímací systém SALEI,

který se upevní na stavebním stroji.
Na výstavce byly dále předvedeny nové typy laserú

v nevýbušném provedení Tesla TKG 208 a TKG 209
s nově řešenou ustanovkou. Pozornost účastníků byla
věnována upravenému laseru Tesla TKG 205 určenému
pro Í'Ízení protlačovacích souprav (výsledek dlouhodobé

spolupráce Fakulty stavební ČVUT a o. p. Vodních
staveb Praha) a kombinací nivelačního přístroje Car!
Zeiss Jana Ni 025 s laserovým okulárem Kern LO
s upraveným elektronickým detektorem Tcsla TKG
DR 206. Tato sestava je určena pro sledování prúhybľJ
při zatěžovacích zkouškách komorových mostů.
Při závěrečném hodnocení tohoto prvého celostátního

bezpečnostního a odborného školení uživatelů HeNe
laserů bylo účastníky konstatováno, že čas strfivený
v pěkném prostředí školicího střediska uprostřed Cesko-
moravské vysočiny byl účelně vyplněn získáním teore-
tických i praktických poznatkú z této oblasti laserové
techniky. Zcela neformální výměna zkušeností mezi
pracovníky Celostátní odborné gesce, výrobci lasero-
vých zařízení a uživateli z řad praxe umožnila navázat
n~vé osobní kontakty, které se projevily při přípravě
dalších společných konzultací, ověřovacích měřeních či
účasti na dalších akcích Celostátní odborné gesce,
V souvislosti s tím je třeba upozornit na další bezpeč-
nostní a odborné školení zaměřené především na využí.
vání HeN e laserové techniky v dolech, které se bude
konat ve dnech 19,-22. 10. 1987 opět ve ško-
licím středisku ve Štokách.
ZávěrelJl je třeba poděkovat organizátorúm akce ---:-

pobočce CSVTS Tranzitní plynovod Praha za organI-
zační zajištění celé akce.

Ing. NI. Kašpar, CSc., Ing . .f. Pospíšil, CSc.,
za Celostátní odbornou gesC"ipro využÚí laserové techm:ky
v inženýrské geodézii a při měřeni podzemních prostor

ph fakultě stave/mí ČVUT v Praze

Mapy pro hospodářskou výstavbu

(distribuce: prodejny Kniha, n. p.)
MAPAKRAJO ČSSR - SEVEROčESKÝKRAJ - v měřít-
ku 1 : 200000, vydal ČÚGK,8. obnovené vydání v r. 1986,
náklad 4000 výtisků, rozměr 97 X 66 cm, po složení
21 X 29,5 cm, cena 12,- Kčs, distribuce: odbytová stře-
diska map pro hospodářskou výstavbu n. p. Geodézie
v Ústí nad Labem a v Praze.
Obsah: komunikace (silnice až do !II. třídy, dálnice, že-
leznice se stanicemi], lanovky, v-odní toky a plochy, le-
sy, názvy větších orografických celků, názvy a výšky do-
minantních vrcholů, hranice od státních až po okresní,
plánky měst nad 5000 obyvatel, signatury pro ostatní
sídla, názvy sídel, značky vybraných hradů, zámků, kláš-
terů a zřícenin hradů. Mapa obsahuje všechna sídla od
částí obcí a vybrané místní části obcí.
iJlozsah: celý Severočeský kraj s přilehlým územím sou-
sedních krajů včetně částí území NDR a Polska.

Tituly pro veřejnost

Turistické mapy
ČESKOMORAVSKÁVRCHOVINA-TŘEBÍČSKO- mapa ze
souboru turistických map v měřítku 1 : 100ODD, 3. vydá-
ní v r 1986, náklad 50000 výtisků, rozměr 44 X 84 cm,
po sloŽení 10,5 X 22 cm, cena 8,- Kčs.
Rozsah: východní část Českomoravské vrchoviny, okolí
!lodní nádrže Vranov a města Žďár nad Sázavou, Nové
Město na Moravě, Jihlava, Velké Meziříčí, Třešf, Třebíč,
Telč, Jaroměřice nad Rokytnou, Moravské Budějovice
a na zvláštním výřezu Znojmo. Textová strana: více než
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210 hesel o turistických zajímavostech a seznam všech
vydaných turistických map 3. edice.
ŠUMAVA-KLATOVSKO - turistická mapa ze souboru
turistických map v měřítku 1: 100000, 5. nezměněné vy-
dání v r. 1986, náklad 80000 výtiskfi, rozměr 84 X 44 cm,
po složení 10,5 X 22 cm, cena 7,50 Kčs.
Rozsah: jižní část Českého lesa, západní část Šumavy
a Šumavského podhůří s městy Domažlice, Klatovy, Ne-
pomuk, Nýrsko, Horažďovice, Sušice, Kašperské Hory
a Železná Ruda.
OlJsah: hlavní mapa, podrobné výřezy Železné Rudy
a Hojsovy Stráže, vysvětlivky. Textová strana: více než
270 hesel o turistických zajímavostech.
ŠUMAVA-PRACHATlCKO - mapa ze souboru turistic-
kých map v měřítku 1: 100 000, 5. nezměněné vydání
v r. 1986, náklad 80 000 výtisků, rozměr 84 X 44 cm, po
složení 10,5 X 22 cm, cena 7,50 Kčs.
Rozsah: východní část Šumavy a Šumavského podhůří, ji-
hozápadní část Českobudějovické pánve, celá vodní ná-
drž Lipno a města: Vimperk, Prachatice, Netolice, Vola-
ry, Český Krumlov a Horní Planá. Obsah: hlavní mapa,
podrobný výřez Churánova a vysvětlivky. Textová strana:
téměř 210 hesel s turisticko-vlastivědným obsahem.

(10) ČESKOMORAVSKÁ VRCHOVINA - automapa ze
souboru v měřítku 1: 200 000, 2. vydání v r. 1986, ná-
klad 50000 výtisků, rozměry mapy 66 X 47,5 cm, roz-
měr publikace 12 X 24 cm, 16 stran textu, cena 14,- Kčs.
Rozsah: okresy Benešov, Havlíčkův Brod, Tábor, Pelhři-
mov, České Budějovice, Jindřichův Hradec, Jihlava, Žďár
nad Sázavou, Třebíč a Znojmo. Obsah - mapa: topogra-
fický podklad doplňuje tematická nadstavba pro moto-
risty. Zadní strana: přehledná automapa s kladem listů
dvouedice, tabulky silničních vzdáleností mezi 50 měs-
ty a 23 hraničními přechody, průjezdní plánky Pelhři-
mova, Žďáru nad Sázavou, Tábora, Jindřichova Hradce,
Havlíčkova Brodu, Třeboně, Jihlavy, Třebfče a Znojma.
Textová brožura: seznamy motoristických a ubytovacích
zařízení a 16 plánků příjezdu k vybraným autokempům.

ANTARKTIDA, ARKTIDA A OCEÁNIE - publikace ze
souboru Poznáváme svět obsahující 3 mapy v měřítku
1 : 18 000 000 a 40stránkovou brožuru doprovodného tex-
tu, 1. vydání v r. 1986, náklad 15 000 výtisků, rozměry
map: Antarktida 55,5 X 67 cm, Arktida 37 X 52 cm,
Oceánie 74 X 53 cm; rozměr publikace 19 X 26,5 cm,
cena 13,- Kčs.
Obsah - mapovt1 čt1st: A n t a r k ti dal: 18 000 000,
obecně zeměpisná mapa, azimutální ekvidistantní zobra-
zení. Zobrazené území: antarktická oblast zahrnující kon-
tinent Antarktidy, přilehlé nejjižnější části Atlantského,
Indického a Tichého oceánu (subantarktis) a nejjižnější
výběžky Austrálie, Nového Zélandu, Afriky a Jižní Ame-
riky.
A r k t i dal: 18000000, obecně zeměpisná mapa, azi-
mutální ekvidistantní zobrazení. Zobrazené území: Sever-
ní ledový oceán s přilehlými moři, nejsevernější oblasti
Evropy, Asie, Severní Ameriky s Grónskem a severozá-
padní část Atlantského oceánu.
O c e á ni e 1: 18000000, politická mapa, válcové kon-
formní zobrazení: Zobrazené území: větší část austral-
ského kontinentu, Melanésle, Mikronésie a Polynésie
a 15 podrobných mapek dfiležitých ostrovfi a souostroví.
Textovt1 čt1st - Antarktida a Arktida: základní údaje,
přírodní poměry, osídlení, hospodářský význam, regionál-
ní přehled, výzkumné stanice, základní zeměpisné obje-
vy, tabulky hlavních výzkumných stanic v Antarktidě,
moří Severního ledového oceánu a největvích ostrovů Ark-
tidy. Oceánie: přírodní poměry, obyvatelstvo, hospodář-
ské poměry, historický a politický vývoj oblasti, tabulka
klimatických poměrů ve vybraných staniCích oblasti, 25
přehledfi územních celkfi. Brožuru uzavírají 3 samostat-
né rejstříky na 10 stranách v rozsahu asi 2500 hesel.

Plány měst

OPAVA - plán města v měřítku 1: 10000, 1. vydání
v r. 1986, náklad 20000 výtiskfi, rozměr 63 X 56 cm,
po složení 10,5 X 28 cm, cena 7,- Kčs.
Obsah: hlavní mapa, výřez středu města a pětijazyčné
vysvětlivky. Topografický podklad je doplněn názvy
městských čtvrtí, ulic a náměstí, názvy a značkami insti-
tucí, kulturních, zdravotnických, stravovacích a moto-
ristických zařízení, je znázorněn prfiběh linek městské
dopravy. Textová strana: historický vývoj města, seznam
historických památek a zajímavostí, seznamy vybraných
institucí, škol, kulturních, ubytovacích, stravovacích,
zdravotnických, sportovních zařízení, linek městské do-
pravy, 4 barevné fotografie, rejstřík ulic a přehledná ma-
pa města.

Mapy a atlasy pro školy

ŠKOLNI ATLAS SVĚTOV"2'CHDĚJIN - 14. vydání v roce
1986, náklad 60000 výt1skfi, rozměr knihy 21,5 X 30 cm,
cena 34 - Kčs distribuce: Knižní velkoobchod, n. p.,
Praha ~ oddl!Iení učebnic.
Obsah: 115 map, 13 plánfi historických měst a staveb,
9 ukázek starých map, obsah, vysvětlivky, 17 stran do-
plňujícího a vysvětlujícího textu k mapám a 25 stran
abecedního seznamu názvfi s více než 7500 hesly.
DĚJEPISN"2' ATLAS PRO 5. ROČNÍK - 5. vydání v roce
1986 náklad 60000 výtiskfi, rozměr publikace 30 X 21
centimetrů, 24 stran, cena 12,- Kčs, distribuce: Knižní
velkoobchod, n. p., Praha - oddělení učebnic.
Obsah: 18 map znázorňujících historický vývoj od pra-
věku do 12. stol. vždy pro prostory našich zemí, Evropy
a světa, 9 chronologických tabulek, 5 ukázek historic-
kých map světa, obrazové výklady pojmfi čas a prostor,
vývoj Země a výVOj člověka, 2 strany rejstříku názvů
historicky významných míst s více než 300 hesly. Mapy
doplňují ukázky mincí a druhfi písma. Na předsádkách
desek atlasu obrázkové symboly stavebního vývoje, pra-
covních nástrojfi, odívání a užitého uměn~ pravěku!.. sta-
rověkého Blízkého východu, starověkého Recka a Ríma,
Franské říše a románské doby.
SVĚT-LIDNATOST A SÍDLA - dvoudílná nástěnná ma·
pa v měřítku 1: 20 000 000, 1. vydání v r. 1986, náklad
2844 výtlskfi, rozměr 176 X 113 cm, cena 190,- Kčs,
distribuce: Komenium, n. p., Praha.
Obsah: mapa zobrazuje hustotu zalidnění v 7 stupních
a města s aglomeracemi nad 100 tisíc obyvatel, popsány
jsou miliónové aglomerace.
SVĚT-ZPRACOVATELSK"2' PRůMYSL - dvoudílná ná-
stěnná mapa v měřítku 1 : 20 000 000, 1. vydání v r. 1986,
rozměr 176 X 113 cm, cena 205,- Kčs, distribuce: Ko-
menium, n. p., Praha.
Obsah: hlavní mapa, výřez Evropy v měřítku 1 : 10 000 000
a vysvětlivky. Státy děleny podle vyspělosti na nejvy-
spělejší, středně vyspělé, méně vyspělé a ekonomicky zá-
vislé na mateřské zemi. Zpracovatelský průmysl zobra-
zen čtyřmi velikostmi terčfi podle dfiležitosti, průmysl
rozdělen na 11 odvětví a nerozlišený průmysl.

Ostatní publikace

RUSKO-čESK"2'SLOVNÍK PRO EXPERTY - autor: J. Ší-
ma, slovník určený pro jazykovou a praktickou potře-
bu expertů z resortu ČÚGK, 1. vydání v r. 1986, rozměr
15 X 21 cm, 208 stran, neprodejné.
Obsah: 6550 hesel z nižší, vyšší, družicové a inženýrské
geodézie, fotografie, fotogrammetrie, dálkového prfizku-
mu Země, mapování, evidence nemovitostí, kartografie,
reprografie, kartografické polygrafie, automatizace vý-
početních a zobrazovacích prací včetně tvorby a vedení
bází dat v informačním systému geodézie a kartografie
a termínfi používaných při přípravě a realizaci meziná-
rodní vědeckotechnické spolupráce; vysvětlení a pře-
klad 160 zkratek, seznam běžně užívaných jmen států,
které se v ruštině výrazně liší od českého ekvivalentu,
seznam literatury.

- Pokračování -
Ing. liří Kanžs,

GKP v Praze, n. p.
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ZE ŽiVOTA ORGÁNŮ A ORGANIZACí
RESORTU ČÚGK A SÚGK

Celoresortní přebor geodetů
a kartografů ve střelbě

Na počest 70. výroCl VŘSl~ ~lspoř-ádal n. p. Geodéúe
Plzen z pov§ření předsedy CUGK dne (i. června 1\)87
na střelnici CSLA v Plzni-Lobzích již XIII. ročník co1o-
l~e~ortníhopř'eboru ve střelbě o "Putovní pohár předsedy
CUOK".

Slavnostního zahájení se zúčastnili za ČÚGK Ing. Ma-
zanec a JUDr. Solnický, předseda KVOS v Plzni
s. Dvořák, ředitel n. p. Geodézie Pardllbicc Ing. Hmnba,
ředitel OKS Praha Ing. Karnold, ř'editcl KOKS Plzeřl
Ing. JaroJím, zást~lpce Svazarmu Stod náčelník stře-
leckého stadiónu CSLA Plzeřl-Lobzy mjr. Kúrka, za-
sloužilý_mistr sportu a olympijský vítčz a představitelé
ZO KSC a PV ROH n. p. Oeodézie Plzeřl.
Po slavnostním zahájení byly za přítomnosti všech

účastníkú položeny květiny k památníku "Lobezské
tragedie" v areálu střelnice, kde bylo v roce 1943 fa-
šisty zastřeleno několik plzeřlských občanú.
Stř'eleckého přeboru se zúčastnilo 13 družstev mužú

a 8 družstev žen, clekem 67 závodníkú.

Soutčžilo se v následujících disciplílHí.ch:
Rtřelba - sportovní pistole -:3 -I- 10 ran, 25 m vc' stoje

bm>:opory jednou rukou
--- malorážka - 3 -I- 10 ran, 50 !TI vleže,

- vzduchovka -- 3 -I- 10 ran, 10 m ve stoje
bez opory,

- hod granátem na cíl -- 2 -I- 3 hody - 20 m
muži, - 15 m ženy.

Politická příprava a př'íprava CO-formou testu (hodllo-
cella pouze družstva).
V soutěži družstev zvítěžilo a získalo "Putovní pohár

předsedy ČÚGK" dru~stvo mužú n. p. Geodézie České
Budějovice ve složení Susta, Novák a Holas a družstvo
žen n. p. OKP Praha ve složení Hamplová, Platilová
a Křínková.
Absolutním vítězem v sout~ži jednotlivců mužů se

stal Jiří Novák z n. p. Geodézie Ceské Budějovice a v sou-
těži jednotlivců žen Adolfa Hamplová z n. p. OKP
Praha.
_ !'l"ejstarším závodníkem na přeboru byl pracovník
CUOK Jaroslav Birndt, který ve svých 68 letech obsa-
dil v soutěži jednotlivcú velmi pěkné 4. místo.

_ 'při oficiálním zakončení přeboru předali zástupci
CUOK vítězným dr~ž.stvům mužů a žen nové "Putovní
poháry předsedy CUOK". Na závěr byly předány
do trvalého držení podle nových propozic púvodní
"Putovní poháry" a to v soutěži družstev mužú n. p.
Geodézie Plzeřl, které zvítězilo 3 x po sobě a to v roce
1982, ~983 a 1984 a v soutěži družstev žen n. p. Geo-
dézie Ceské Budějovice, které zvítězilo 5 x v letech
1976, Hl78, 1982, 1981 a 1986.
Děkujeme všem pracovníkúm kteří se na př'ípravě

a organizaci XIII. ročníku celoresortního př'eborll ve
střelbě podíleli a přejeme zdar XIV. ročníku tohoto
přeboru, který bude uspoř'ádán v příštím roce a jehož
organizací bude pověřen n. p. Geodetický a kartografický
podnik Praha.

Pro příští GaKO připravujeme:

BOHM, J.: Ověření zákonitosti chyb v kombinova-
ných lokálních sítích

BOGOMOLOV,A. F. - TJUFLIN, J. S.: Radiolokač-
ní snímkování a radioprofilování povrchu Venuše
z AMS Veněra 15 a Veněra 16

ŠÍDLO, B.: Dosavadní vývoj, současný stav a kon-
cepce tvorby, obnovy a vydávání map okresů na
území ČSR

FORINT, M. - MARGICIN, A. - TISOVČÍK, Š.: Pro-
blematika znaleckých posud kov s náležitosťami
geometrických plánov
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K životnému jubileu Ing. Jána Kukuču,
DrSc., nositel'a štátneho vyznamenania
Za vynikajúcu prácu

Je priam nepredstaviteTné, čo sa všetko zmestí do živo-
topisu za 65 rokov. A preto nie je Tahké napísať o vý-
znamnom československom (čs.) geodetovi, riadite-
lovi Výskumného ústa;vu geodézie a karto-
grafie v Bratislavo (VUGK) Ing. Jánovi Kuku-
čovi, DrSc., vedúcom vedeckom pracovníkovi, ktorý
oslávil životné jubileum v plnej aktivite, vedeckej
činnosti, plný elánu a optimizmu, všetko to podstatné,
čo k jeho životu a práci patrí. Na ceste od tvrdých
začiatkov dedinského chlapca po riaditela zákonite
muselo byť vela významných mífnikov, podstatných
skutočností a rozhodujúcich činov. V zhustenom rade
si ich pripomeňme.
Jubilant sa narodil 10. 9. 1922 v malej slovonskej

dedinke Haluzice (dnes časť obce Bošáca) v okrese Tren-
čín. Stredoškolské štúdium absolvoval na Štátnom gym-
náziu v Novom meste nad Váhom v roku 1944 a zeme-
meračské inžinierstvo na odbore špeciálnych náuk
Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave
(SVŠT) v roku 1948 s vyznamenaním. V tom istom roku
nastúpil do štátnej zememeračskej služby. Najskor
pracoval na Povereníctve techniky. Potom na zememe-
račskom oddelení technického referátu KNV v Prešove
(1949-1950), Slovenskom zememeračskom a kartogra-
fickom ústave v Bratislave (1950-1953), Geodetickom,
topografickom a kartografickom ústave v Bratislave
(1954-1956) a Geodetickom ústave v Bratislave
(1957-1963). Na týchto pracoviskách získal široký
odborný rozhTad, teoretieké vedomosti a bohaté prak-
tické skúsenosti najma v novom meraní, stavebno-
meračských prácach, veTmi presnej nivelácii, triangu-
lácii a ako inšpektor technickej kontroly vo vačšine
špeciálnych geodetických prác.
Záujem o pokrok v geodézii pritiahol J. Kukuču

k ve9-eckej práci. Na základe, konkurzu prešiel I. 2. 1963
na Ustav te6rie merania (UTM) Slovenskej akadémie
vied (SAV) v Bratislave (teraz Ústav merania a mera-
cej techniky Centra elektro-fyzikálneho výskumu SAV),
kde posobil do 28. 2. 1970. Na tomto pracovisku pre-
hlbuje svoje teoretické vedomosti, rieši výskumné
úlohy a súčasne pracuje na kandidátskej dizertačnej
práci, ktorú v mimoriadne krátkom čase vypracoval
a úspešne obhájil 14. 9. 1~65. Jeho hlavnou vedecko-
výskumnou činnosťou na UTM bola analýza meracíct,
metód z aspektu te6rie chyb meraní. pričom využíval
moderné metódy te6rie pravdcpodobnosti, matematic-
kej štatistiky a vyrovnávacieho počtu.
J. Kukuča bol I. 3. 1970,vymenovaný za ria-

diteTa novovvtvoreného VUGK. Má mimoriadne
zásluhy na vybudovaní a určení koncepcie tohoto jedi-
ného pracoviska vedeckovýskumnej základne v odbore
geodézie a kartografie v SSR. Vývoj VÚGK pod jeho
vedením sa jasne zrkadlí vo výskumných správach,
z ktorých sa možno presvedčiť o jeho stálom napredova-
ní, ale aj pochváliť konkrétnymi významnými výsled-
kami v základnom i aplikovanom výskume, ku ktorým
prispiel on sám ako zodpovedný riešiteT alebo koordi-
nátor výskumných úloh, a tiež ako priekopník a ne-
únavný propagátor pokrokových met6d v $eodézii.
Trvale rozvíja spoluprácu s pracoviskami Ůeskoslo.
vonskej akadémie vied (ČSAV) a SAV, s vysokými ško-
lami a s výskumnými pracoviskami geodetických služieb
socialistických štátov.

Popri svojej náročnej vedúcej funkcii sa i naďalej
venuje vedeckej práci. Paleta jeho vedeckovýskumnoj
činnosti je skutočne pestrá. S mimoriadnou sústav-
nosťou sa venujo najma rozvoj u meracích metód a ich

matomatickoštatistickej analýze a interpretácii v geo·
dézii, te6rii matematického spracovania a presnosti po-
lohových geodetických sietí, ako aj koncepčným a pro-
gnostickým otázkam rozvoj a geodézie po vedeckej
i aplikačnej stránke. 14. 12. 1978 obhájil doktorskú di-
zertačnú prácu z vedného odboru geodézia a získal
vedeckú hodnosť doktora technických vied.

Osobitne treba oceniť publikačnú a prednáškovú
činnosť jubilanta. Je spoluautorom známej geodetickej
príručky "GEO - TOPO", ktorá vyšla v dvoch vy-
daniach (Bratislava, ALFA 1963 a 1969) a monogra-
fie "Pravdepodobnosť a štatistika v geodézii
a geofyzike" (Bratislava, VEDA 1982), ktorej anglická
verzi a v koedícii s vydavateTstvom Elsevier (Holand.
sko) vyjde v roku 1988. Ďalej je autorom publikácie
"N AŠA ZEM - jej meranie a zobrazovanie"
(Bratislava, VEDA 1986). Výsledky svojej vedecko-
výskumnej činnosti zhrnul do 12 výskumných správ
a vyše 50 vedeckých a odborných prác (niektoré v spo-
luautorstve), z toho 9 v zahraničných časopisoch,
respektíve vo svetových jazykoch. Okrem toho, publi-
koval desiatky ďalších prác (štúdií) a recenzií. Uspešne
referoval na viacerých domácich a medzinárodných
konferenciách a symp6ziách, kde predniesol takmer
20 referátov. Jeho práce a odborné referáty sa vyznačujú
teoretickou náročnosťou, ale majú na zreteli potreby
praxe. Výsledky jeho prác sú citované v našej i v zahra·
ničnej literatúre a využívajú sa v riešení základných
teoretických problémov polohových geodetických sietí.
Známy je i ako popularizátor geodézie a kartografie
v tlači a v rozhlase.

Ing. Kuk~ča, DrSc., aktívne pracuje v mnohých
orgánoch v CSSR i v zahraničí. Je členom Kolégia
pre,dsedu Slovenského úradu geodézie a kartografie
(SUGK), tajomníkom Koordinačnej rady pre diaTkový
prieskum Zeme v SSR, členom Národného komitétu
geodetického a geofyzikálneho pri ČSAV a Vedeckého
kolégia SAV pre vedy o Zemi a vesmíre, predsedom ko-
misiepre obhajoby doktorských dizertačných prác
z vedného odboru geodézia, členom komisie pre obha-
joby kandidátskych dizertačných prác a komisie Ve-
deckej rady odboru geodézia a kartografia. (GaK)
Stavebnej fakulty (SvF) SVŠT, predsedom komlsie prc
štátne záverečné skúšky odboru GaK SvF SVŠT, člA-
nom pracovnej skupiny Kozmická fyzika organizácie
Interkozmos, Národnej komisie KAPG, pracovných
skupín Medzinárodnej geodetickej asociáciA, Medzi-
národnej federácie geodetov a iné. V rokoch 1969-1986
bol členom a od I. I. 1978 podpredsedom Rodakčnej
rady Geodetického a kartografického obzoru. Externe
prednáša na postgraduálnom štúdiu GaK na SvF SVŠT.
Je vedúcim školiaceho pracoviska a školiteTom vedec-
kých ašpirantov. Oponoval veTký počet výskumných
správ, odborných a vedeckých článkov. dizertačných
a habilitačných prác. Dlhé roky~aktívne pracoval v roz-
ličných funkciách v ROH a v CSVTS.
Zásluhy Ing. J. Kukuču, DrSc., boli viackrát vy-

zdvihnuté. Za úspešnú organizátorskú a vedeckový-
skumnú činnosť získal oprávnene celý rad vyznamenaní
a ocenení. Medzi ne patrí: "Najlepší pracovník rezortu
SÚGK" (1972), "Čestné uznanie SVTS 1. stupňa"
(1972), štátne vyznamenanie "Za ,vynikJ1júc~l prá.
cu" (1977), "Pamatná medaila" UV KSC a UV NF
ČSSR (1977), "Pamatná medaila SAV" (1978), "Zaslú-
žilý pracovník rezortu SÚGK" (1979), "Pamatná medai·
la SVŠT" (1980), "Zlatá čestná plaketa SAV Dionýza
Štúra" za zásluhy v prírodných vedách (1982), "Prie-
kopník socialistickej práce" (1982) a "Zlatá medaila
SVŠT" (1982). K životnému jubileu 65 rokov mu Pred·
sedníctvo SAVudelilo ,.St riebornú čestnú plaketu
SAV za zásluhy o spojeniA vAdy s praxou."
RiaditeT VÚGK Ing. Ján Kukuča, DrSc., může byť

spokojný so svojím dielom. Jeto iste najlepšia odmena
za jeho poctivú prácu. Všetci, čo máme možnosť s ju-
bilantom spolupracovať, mu srdečne blahoželáme k jeho
65 rokom. Dnes to nie je veTa, a preto mu želáme, aby
v ďalších rokoch života ešte znásobil svoje pracovné
úspechy. aby sa za plného zdravia a síl presvedčil. že to,
čo má človek v sAbe, sa nikdy nezíde lepšie, ako po
šosťdesiatpaťke.
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14. září 1987 se v plné svěžesti dožívá 60 let PhDr. On-
dřej Roubík, vedoucí kartografického oddělcní Výzkum-
ného ústavu geodetického, topografického a kartografic-
kého ve Zdibech.
Narozen v Praze, kde též studoval reálné gymnázium

a filosofickou fakultu Karlovy university, obor dějepis
a zeměpis; studium zde dokončil doktorátem filosofic.
Souběžně absolvoval knihovnické kursy při filosofické
fakultě a ukončil je státní zkouškou knihovnickou.
V roce 1964~66 navštěvoval postgraduální studium
nakladatelské práce na Institutu novinářství a osvěty
Karlovy university.
Celá odborná činnost Dr. Roubíka je spojena s karto-

grafií. Od roku 1951 pracoval v kartog~afické redakci
Orbisu, od roku 1955, kdy byla zřízena Ustřední správa
geodézie a kartografie, zastával funkci redaktora map
a. od roku 1958 byl vedoucím kartografického oddělení
VSGK. V těchto funkcích se významně podílel na roz-
voji československé kartografie a její ediční očinnsti.
Se značným úsilím se též podílel na práci kolektivů při.
pravujících Atlas ČSSR a Atlas čs. dějin, oceněných
Řádem práce a Státní cenou Klementa Gottwalda.
Pracoval též v mezinárodní r~dakční radě Mapy světa
1 : 2,5 mil. Při své činnosti v USGK i později jako hlav·
ní redaktor Kartografického nakladatelství se soustavně
podílel na úsilí o zvýšcní exportu kartogr31f}ckých děl.
Přispěl k vytvoření Názvoslovné komise CUGK a do-
dnes se účastní její činnosti. .
Od roku 1971 Dr. Roubík pracuje ve VVGTK,

v současné době jako vedoucí kartografického oddělení.
Je vedoucím řešitelem výzkumného programu karto·
grafie a tvůrčím způsobem čerpá ze svých bohatých
zkušeností zejména pro zdokonalování školních karto·
grafických pomůcek, map a atlasů pro veřejnost, rozvoj
tematického mapování a inovace technologických po-
stupů. Podílí se též na přípravě perspektivy a prognóz
v oboru kartografie. V posledním období je zvláště
významná účast Dr. Roubíka při plnění úkolů dohody
<2 vědeckotechnické spolupráci geodetických služeb
CSSR a Kuby.
Neméně významná a prospěšná je i angažovanost

Dr. Roubíka v lidové správě a ve společenských organi.
zacích. Od roku 1961 je soudcem z lidu, pracoval v ko·
misích národního výboru, trvale působí v různých funk-
cích v odborovém hnutí a v ČSVTS. Je členem Česko-
slovenského kartografického komitétu. Za společenskou
angažovanost obdržel řadu čestných uznání.
Za úspěšnou práci v oblasti tvorby mapových publi.

kací mu bylo uděleno vyznamenání "Vzorný pra90vník
knižní kultury" a "Nejlepší pracovník resortu ČUGK".
K šedesátým narozeninám mu přejeme dosavadní

životní clán, pevné zdraví a dobrou pohodu i další
pracovní úspěchy.

Ocenění pracovníků organizací ČÚGK
za činnost v oblasti BOZP

V roce 1951 schválilo Národní shromáždění ČSR zákon
č. 67 o bezpečnosti práce. Účinnosti nabyl v lednu 1952.
Tento zákon umožnil odborům kontrolu nad stavem
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Začala se též
plánovitě rozvíjet péče o zdraví lidí v pracovIÚm proccsu.

Základem k tomu bylo usnesení IV. všeodborového
sjezdu, který stanovil úkoly pro závodní výbory ROH.
Rok 1952 byl tedy prvním rokem systematického dozoru
odborů nad bezpečnos~t( práce.
Na základě návrhu CVGK a odborových orgánů bylo

rozhodnuto occnit ,-;adlouhodobou a záslužnou činnost
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)
u přílcžitosti 35. výr<?-č~péče ROH o BOZP vybrané
pracovníky z resortu CVGK.

Diplomem ÚVOS pracovníkú státních orgánů pe-
něžnictví a zahraničního obchodu byli oceněni tito
pracovníci:
RSDr. Jan Slavík, Geodézie, n. p., Praha
Ing. Kamil Počta, Gcodézie, n. p., Praha
Miloš Plháček, GKP Praha
Ing. František_ Beneš, CSc., GKP Praha
Ing. Vladimír Sneberger, Geodézic, n. p., Plzeú
Jarmila Vyhnálková, Geodézie, n. p., Plzeú
Ing. Vladimír Šlenc, Geodézie, n. p., Liberec
Eva Vaúková, Geodézie, n. p., Pardubice
Jana Chalupová, Geodézie, n. p., Brno
Ing. Martin Ištvánek, Gcodézie, n. p., Brno

Diplomem KVOS nebo MěVOS pracovníků státních
orgánů peněžnictví a zahraničního obchodu byli oce·
něni tito pracovníci:
Ing. Jiří Plavec, Gcociézie, n. p., Česk~ Budějovice
Ing. Václav Doležal, Geodézie, n. p., Ceské Budějovice
Rudolf Mareš, Geodézie, n. p., Plzeú
Alena Kitzbergerová, Geodézie, n. p., Plzeú
Eduard Pospíchal, Geodézie, n. p., Brno
Marie Sommerová, Geodézie, n. p., Pardubice
Pavel Hyksa, Geodézie, n. p., Pardubice
Jan Smékal, Geodézie, n. p., Opava
Diplomy byly př'edány oceněným pracovníkům v je-

jich základních organizacích při slavnostních příle.
žitostcch.

Z GEODETICKÉHO
A KARTOGRAFICKÉHO KALENDÁŘE

Výročí 55 let:

24. února 1987 - RSDr. Jaroslav Splítek, vedoucí útvaru
pro kádrovou a personální práci podniku Geodézie Pra-
ha. Narodil se v Tyliavce v SSSR. Řadu let pracoval na
KV KSČ Středočeského kraje, od r. 1983 pracuje v pod-
lliku Geodézie Praha, je aktivním dopisujícím členem
redakční rady podnikového Zpravodaje. Aktivně se po-
dílí na plnění úkolů podniku v oblasti personálního
zajištění státního i účelového mapování, výstavbě praž-
ského metra, výstavbě Základního komunikačního systé-
mu v Praze a v oblasti další investiční výstavby v Praze
i ve Středočeském kraji, zejména na akcích, na jejichž
plnění jsou uzavřeny mezipodnikové, meziresortní popř.
internacionální socialistické závazky. Podílel se na ko-
lektivizaci zemědělství, zastával a zastává řadu význam-
Lých veřejných funkcí, mezi nimi funkci aktivisty Ústřed·
ní kontrolní a revizní komise Komunistické strany Čes-
koslovenska a funkci aktivisty KV KSČ, je členem vý-
boru ZD KSČ podniku. Jeho záslužná, zejména veřejná
činnost, směrovaná i na zajišťování ochrany životního
prostředí, byla oceněna řadou uznání a vyznamenání
z nichž uveďme alespoň udělení pamětní medaile k 50.
výročí založení KSČ, titul "Vzorný pracovník zeměděl-
ství" a státní vyznamenání "Za vynikající práci". V le-
tošním roce mu byla udělena medaile "Budovatel hl.
m. Prahy".
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2. srpna UJ87 - Ing. Josef Lašek, vedoucí provmm ma-
pování v Oeodózii, n. p., Liberec. 1'0 dobu své práce
v resortu od r. IH54proŇe1rú;w.ými vedoucími funkcemi
a své zkuŇenost i bohatě uplatúuje v současnó funkci.
Vzbledem ke svým dobrým pracovním výsledkúm byl
po dvakráte vyslán do Alžíru, jako expert v obo[u geo-
dézie a kartografie. Veřejně je činný zsjména v CSVTS
kde pracuje jako místopředseda KV CSVTS, je podni-
kovým r1opisovatdem časopisu Ga1\:O. Za jcho dobré
pracovní výsledky nl1l byl v 1'. lH81 propújčen ('(,stný
odznak "Vzorn)' pracovník resortu".

!J.srpna 1\J87-- Doc. Ing. I.ytllislav Hora, CSc., vedoucí
katedry vyiiiiígeodézie FSv CVUT v Praze. 1'0 skončení
studií v 1'. HlGOpřichází na provozní praxi na Gcodetic-
koulaboratoř Pecný Ge Praha a od r. 1H64praeujs jako
odborn}- asistent na lmtedi"e vy:~iiígcodézie FSv CVUT
v Praze. Absolvoval postgraduánlí studium astronomie
a geofyziky na KU a v r. lH72 obhájil kandidátskou
disl'rtai:'ní práei. V r. 1\J80 se lH1bilitoval a byly mu
svěřeny pi"ednáŇky z VYŠŇígeodézie .• J c spoluautorem
vysokoiikolsk.\ch 6kript, jeho literál'llí činnost se týká
oboru vyŇŇígeodézie. Zastáv~tl Ť'adu_stranick)'ch funkcí
a vcř'ejně pracuje v 1{()H, SCSI' H CSVTS.

l:l. augllstn I !J87 ---- Ing .. luzPl' !lohl\otlskf, riadituľ
kádl'ovéllO a persomílneh() odborll (l(al'U) :-llo\'enského
úradll geodézic a lwrtogntiie (SľGK). N,trodil sn v Brn-
tis\;t\-e. Po ab6o\voV'1Ili ()dboru geodé.zia a kartografia
(GaK) na _Slovenskej vys()kej škole tcchl}ickej v Brati-
6lan' (SVST) v roku I lJGl mt6túpi\ na Ustav geodézie
a kart ()graf]l' v BrHt iR1nve, kde pracoval ako vedúci
ll1cn1l"skpj(~M.ya inšpektor teclmickej kontroly. Po vzni.
kll Obla6tné!1O ústavu geodézit~ v Bnttislave s celoslo-
ypnsk()u p6sobn()sťou (v roku HH\8)vykonáyal funkciu
prevádzkového inžinipra a nesk6r hlavného geodeta
pn' Západ06!ovel1skS' kraj. Od l. 1. 1973 do 30. 6. lH81
bol riaditeIom Spnivy geodézie a kartogrl3,fie v Brati-
slayc a od l. 7. lH81 jP riaditeIom Kal'O SUCK. V roku
1977 absolvo\'al cvklické vzdolávanie na InŇtitúte ria-
denia v Bratislay;, a v roku Hl81 Ve('ermÍ uni\-erzitu
marxizmu-leninizmu. Je členom komisie Vp~eckej rady
()dboru GaK Stayebnej fakulty (SvF) SVST, (,lenDm
kOl~isie pre štátne záverečné skúšky odboru GaK SvF
SVS'l' a prcdsedom Odbornej skupiny pro výchovu
a vzdelávanie SloveI!:ského výboru Geodeticko-Imrto-
grafickej spoločnosti CSVTS (od roku 1H8:3).Je nosite-
lom vyznamenaní: "Medaily za zásluhy o rozvoj
ZáRadoslovcnského kmja" (1979), "Pamatnej pl!,kety
SVST" (!H79), "Vzorný pracovník rezortu S;UGK"
(IH82), ,,9ostného uznania Slovenskej rady CSVTS"
(1986), "Cestného uznania Ministerstva polnohospodár-
stva a v)-živy SSR" (1H86) a "Zaslúžilý pracovník re-
zortu SUGK" (llJ87).

7. č'ervenco 1lJ87 - Ing. Váelav HOJ'lni!. vedoucí {Itvaru
připravy v}Toby u Geodézie, II. p., Bl'lIO.Po absolvování
VST - obor geodézie v Brně (I%1) vykonával praktic-
kou činnost vo Svi~u, n. p. v Gottwaldově, u n. p. Geo-
metra, potom u OUGK Brno v provozu mapování a na
SG Uh. Brod. V r. 1\Ji2 byl ustanoven vedoucím SG
Bi'eolav. Odtud v r. IH80 přešel do nynější funkse, kte-
rou vzorně vyk()IHi'Sá.Společensky s51angažuje v Ceském
l'ybMském svazu (cn§) jako člen UKHK (l968--1\l78)
a člen ústřední rady csns v Praze (1\l73--1978). Byl
:;yznamenán odznakern I. stupně "Za zásluhy o rozvoj
CRS" (1H75).

12. júla Ul87 - Ing. Alnjz Hi/OIllSkf, -:edúci ústrednej
geodetickej a map~)vej dokunwntácie (GGaMD) Geode-
tického ústavu (GU), n. p., Bratislava. Rodák z Ma1aciek
(okres Bratislant-vidiok). Po skončení zemtmwra('ského
inžinierstva na J'llovenskej \-ysokej Ňkole technickej
v Bratislavo (SV:-lT)v !'Oku 1H52nast "Ipil na Slovenský
zelllPIlH'rai:'skýa kartografický úst av v Br'ttiRlave, ktorý
hol pr('IllPnonmý l~a (Jp()d<'1iok)-, topografický a karto-
grafický ústav, GU, Kart()gmfický a goodetický fond

a GÚ, n. p., kde vykonával prácc nive1ačné, triangulač.
né, zhusťovaeie a dokumentačné. Od roku lH70 je ve-
dÚcimÚGa:MD. V rokoch 1972-1 HH absolvoval prvý
beh postgraduálneho štúdia geodézie a kartografie na
SVŠT. V rokoch 1H78-1 H83aktívne pracoval ako prcd.
seda Odbornej skupiny pre geodetické bodové polia
Sloven§kého výboru Geodeticko-kartografickej spoloč-
nosti CSVTS. Je nositeIom vyznamenaní: "Zaslúžilý
pracovník GÚ" (I (77), "Najlepší pracovník GÚ" (197H),
"Pamatncj modaíly" hl. mesta SSR Bratislavy (l H7H),
"Pamiitnej medaily" k 25. výročiu vzpiku ČSVTS
(llJ81), a "Najlepší pracovník rezortu SUGK" (lH81).

25. júla l!J87 --- Ing. lUeto(1 Vrzgulll. Bodák z Lúčok
(okres Líptovský Mikuláii). Po skončení zememeračského
ín:l:ínierstva na Slovellskej vysokej škole technickej
v Bratislave nastúpil v roku 1945na Katastrálny merač-
ský úrad v Liptovskom Míkuláši. V roku 1947 prišiel
do Bratislavy, kde pracoval až do odchodu do dochodku,
1-. j. do 31. 12. 1985. Pracoval na Fotogramotrickom
ústave pre Slovensko (1947-1 (50), Slovcnskom zeme-
moračskom a kartografickom ústave (1950-1 !J53),
Geodetickolll, topografickom a kartograficl~om ústave
(l!154--1956) a Geodetickom ústave - GU (1957 až
1\l5!J), kde ťažiskom jeho prác bolo topografické mapo-
vanio v mierke 1 : 25 000. Pri jeho zabezpečovaní pre-
šid róznymi fllnkciami od vcdúceho meračskej čaty
po vcdúcelto prevádzky. V rokoch 1H5H-l!l(iO pracoval
mt Správt, geodézie a kartografie na Slovensku (SGKS)
ako inžinier teelmológ pro evidenciu pody a technický
itliipekto[', Po ,územnej roorganizácii SGKS v roku lH60
posobil na GU (1960-1H65), Kartografickom a geode.
tiekom fonde (1!J66--19(7), Inžinierskej geodézíi, n. p.
(1H(8) ako p!'Ojektant, ínšpektor teclmickej kontroly
a vedúci kontrolnébo útvaru. V rokoch 1969-1985
pracoval 1M Slovenskoj správe geodézíe a kartografie
-- SSGK (od 1. 7. l!Ji3 Slovenskom úrade geodézie
a kartografie - SÚGK) vo vedúcich funkcíách, a to
vedúci tochnického odboru, od roku IH73 vedúcí ko·
ordinačného a správného odboru- KaSO (od 1. 7. H)78
ríadítel KaSO) a od roku 1H80 riadítol ekonomického
odboru. Má podstatnú zásluhu na realizovaní uznesenía
vlády SSR o dobudovaní mapového fondu na Sloven-
sku. Absolvoval kurz vedeckého ríadenía., cyklickú
prípravú vedúcich pracovníkova Večernú univerzitu
marxizmu-leninizmu. Je nositeIom vyzn~menaní: "Naj-
lepší pracovník rezortu SSGK" (IH70), "Cestného uzna-
ni§- za zásluhy o rozvoj geodézie a kartografie" (1974),
"Cestného uznania" Slovenskoj geodeticko-kartografic-
kej spoločností (IHi6), "Zaslúžilý pracovník rezortu
SÚGK" (llJ7!J) a štátneho vyznamenania "Za vyníka.
júcu prácu" (IH82).

16. zái'-í 1!J87 - prof. Ing. Dr. Jarnslllv I(ovařík, CSc.,
profe~or kartografie na směru geodézie a kartografi9
FSv CVUT v Praze. Po praktickém působení v SZKU
ve válečných letech, pracoval od r. 1!J45 jako asistent
II prof. Fialy. V r. Hl52 :dskal hodnost doktora techn.
věd, VI'. 195Hse habilitoval a byl ustanoven docentem
v oboru kartografie, v r. llJ73 byl jmenován profesorem.
l'řednášel matematickou kartografii, kartografickou
tvorbu a kartometrii. Jeho pedagogická práce se vždy
vyznačovala pečlivou přípravou, náročností a důsled·
ností. Za svého púsobení na vysoké škole zastával řadu
akademických funkcí od vedoucího katedry až po pro-
děkana směru geodézie a kartografie. Rozsáhlá je jeho
činnost vědecká a literární, patří sem velký počet pří-
spěvkú v odborn}'ch časopísech, výzkumných zpráv,
souború hesel do naučných slovníkú a vysokoškolská
učebnice "Kartografie", ve spolupráci s Ing. K. Dvo-
i'-ákem. Stejně rozsáhlá byla Ueho činnost stranícká a Vl'-

lejná v ROH a zejména v CSVTS. Byl členem mnoha
včdf'ckých ínstitucí našich i zahraničních. Jeho práce
byla ocenčna velkým počtom čestných uznání a medHilí
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(z nichž uvoďme střibrnou medaili Felborovu ČVUT
a ze současné doby Šolínovu medaili FSv ČVUT) 3
Zasloužilý učitel.

24. září 1987 - Ing. Jan Strnad, býv. vedouoí prov07:lI
tri:;tngulace speciálních prací a zahraničních zakázek
GU Praha. R9dák z Vídně vystudoval zerněměi'ické in-
ženýrství na CVUT v Praze, po př'edchozím absolvová-
ní semestru na matematicko-fyzikální fakultě KU.
Po uzavření vysokých škol pracoval krátkou dobu v tri-
angulační kanceláři u Ing. Kolomazníka. Vrátil se do
Vídně, kde pracoval jako gcodet u stavebního po(lniku.
V r. 1944 ~yl nasazen na práce v Norsku, odkud ilegálně
přešel do Svédska, kde pracov~al v architektské kance-
láři. V r. 1945 repatrioval (10Ceskoslovenska a nastou-
pil do SZKÚ. Zúčastnil se prací na osidlování, potom
pracov~l v delimitaci odkud přešel do oddělení trií.ngu-
lace GU. Prošel řadou funkcí od četaře, vcdolleího oddílu
až po vedoucího provozu. Za jeho působení se prováděla
obnova triangulační sítě hl. m. Prahy, budovala základ-
na kosmické triangulaoe a mnoho dalších významných
prací. Zúčastnil se vypracování projektu pro trans-
saharskou dálnici a po jeho přijetí řídil až do r. 1977
geodetické práce při jejím vytyčování. Po odchodn
do důchodu v r. 1978 pracoval jako odb. asistcnt na ka-
tedře speciální geodézie.

19. srpna 1987 - Ing. Josef Langer, v aktivní slu7.bě
vedoucí SG v Kroměříži a Gottwaldově (1961-1973).
Ve státní zeměměřické službě, kterou započal u Inspek-
torátu v Turčanském Martině v r. 1936, pokračoval
(od r. 1939) u odd. nového měl'ení Kmú. v Brně, potom
(od r. 1949) jako dohlédací úl'edník z Zfřo. a zástupce
vedoucího zeměměřického odd. KVN v Gottwaldově
(do r. 1953). U OÚGK v Brně zastií.val funkce vedoucí-
ho provozu a inspektora technícké kontroly (1954 37-
1961), načež přešel k pracím za SG. Ve všech v8doucích
funkcích se projevoval jako odborník s velkými praktic-
kými zk9šenostmi a byl oceněn titulem "N8jlepší pra-
covník USGK" (1960). Od r. l!173 žije na odpočinku
v Gottwaldově a občas brigádnicky vypomáhá na SG.

1. září 1987 -- Prof. Ing. Dr. Josef Vykuti!, významný
čs. geodet a profes?r vyšší geodézie na VUT v Brnt,.
Po absolvování ČVST v Brně (1935) a presenční slu7.b?,
(1937) nastoupil dráhu vojenského geodeta ve VZU
v Praze, kde (s přerušením 6 let za protektorátu v t8h-
dejším Zeměměřickém úřadě) pokračoval v zaměstnání
až do r. 1951. V r. 1946 na ČVUT v Praze získal hodnost
doktora technických věd. V r. 1951 byl jmenován profe-
sorem na VAAZ v Brně, kde v letech 1953--1958 za-
stával funkci náčelníka katedry geodézie a fotogram-
metri8. V 1'. l!173 přešel na katedru geodézie VUT
v Brně. Jeho vědecká a literární činnost je velmi bohatá,
vydal 14 samostatných publikací a skript vesměs z obo-
ru geodetických základú a geofyziky a publikoval více
než 60 odborných poje(lnání v různých vojenských
i civilních časopisech, domácích i zahraničních. ,Teaktiv-
ním pracovníkem ve společenských organizacích, ze-
jména v ČSVTS, členem vědeckých rad a komisí pro
státní zkoušky a obhajoby dizertačních prací na něko-
lika vysokých školách a ve vědeckých ústavech. Mezi-
národní veřejnosti je znám z četných jedmí.ní a sympozií,
jichž se zúčastňuje. Jeho č.innost byla po zásluze oce-
něna řadou vyznamen~ání, medailí a čestných uznání
MNO, VAAZ, VUT a CSVTS. Prof. Vykutil, aČ na od-
počinku, dosud př'edává své vědomosti a zkušenosti
posluchačům geodézie a kartografie na VUT v Brně.

1. září 1987 - Ing. Zdeněk ~Iašín, profesor geodézie
a mapování~na střední prúmyslové škole zeměměřické
v Praze (SPSZ). Po absolvování vys. školy speciálních
nauk - zeměměřického inženýrství pracoval jako
asistent u prof. Fialy, v 1'. 1932 nastoupil ke kat. měl'.
službě, později přešel na býv. min. techniky a yak na
USGK. V r. 1954 nastoupil jako profesor na SPSZ, kdo

mohl v podagogicl,é práci plně uplatnit svó bohaté prak-
tické zkušenosti. Je spoluautorem několika úř(~bnic pro
žáky sti'edních prúmyslových škol. Jeho peč,[ivá a od·
povědná pr(tce byla vždy po záslnze oceúoní.na. Př'eHtoŽ('
v r. 1!182odešel do dúcllOdll stále se j,'ště zajínlli o dění
v oboru.

2. července Ul12 __o před 75 lety se ní1l:odil v Brnč
Ing. ()]fiřieh Sanda, dlonholetý h·dite! OCGK v Brnt)
(1954 --19i 1), předtím vedoucí zeměmOřického odd.
u KNV v .Tih1avěa i'editel n. p. Geometra v Brně. Za je'-
ho orgunizařního vedení ústav v celostátních a kraj-
ských soutěžích získal něko]iknit prvenství, oCe'něné
Hudým praporem. S,im byl nositelem dvou st,itníeh
vyznanwminí "Za vynikající prácí" (1902) a "Za zá-
sluhy o v)'stavbu" (1972). I po odchodu do dúchodll
(1972) pracoval na Se- jako brigádník a zaměřnil několik
komplexú .JZD ní), okrese 13~no.venkov, potom vecH
podníkovou evídencí púdy u .JZD Bl'Ilo·Tuř'll.l1Y.Zemřu!
16.8. 1983 v Brně.

14. července 1927 --- pí'ed 60 lety hyl tohoto dne vydán
zákon Č. 115 Sb. z. í),n. o úpravě 7,0měmóř'ického studia
na vysokých školách technickýeh. Tímto zákonem bylo
dosavadní dvouktó studium rozšíř'eno na tříJeti' studium
se čtyřmi ústavy: praktické geometrie (prof. .J oscf
l'etřík), sférické astronomie (prof. Jindřich Svoboda),
nižší a vyšší geodézie (prof .• Josef Hyšav)') a karto-
grafického zobrazování (prof. b'rantiše'k Fiala). Absol-
venti mohli použivat titul zeměmM'ický inž0nýr a mohli
dosahovat hodnosti doktora věd tf'e!lIlický~h. Hlavní
zúslullU o dosaž(mí této úpravy měl prof. Ing, Dt'. h. e.
.Josd Pdi·ík.

22. júl~ 19]2 -- pred 75 rokmi sa narodil v Podoli
(okres Zdár nad Sá7,avou) Ing. Ján Koeián. Po absol-
vovaní zemelneračského inžinierstva na (;eskom vvso-
kom uč'ení technickom v Praze v roku 1934 celý žlvot
zostal verný geodézii a kartografii na Slovensku. Posobil
v Sečovciach (K:;ttastrálny meračský úrí),d -- KMG),
v Trenčíne (KMU) a v Bratislavo (Slovenský zem8me-
račský a kartografický ú;'ltav, Správa geodéz'ie a karto·
gra~e. na Slovensku, Ustav geodéúe ft kartografie,
InžmlOrska geodézia, n. p., Výskumný ústav geodézie
a kartografie). Na všetkých pracoviskách sa jeho pní.ca
vyznačovala vysokou odbornosťou, svedomitosťou a no-
vútorským prístupom k riešoniu aktuúlnyeh problémov.
Osobitne treba vyzc!vihnúť jeho zásluhy pri propagácii
a zavádzaní nových pokrokov)'ch metód v geodézii,
najmu na úseku mechanizácie a automatizácio. Výsledkv
svojej výskumnej činnosti zrlmul do vyše 1O v~<-sknn~.
ný~h správa viacero odborných člúnkov uvcI'ejnen)'ch
V GeodetlCkom a kartografickom obzore (GaKO). Boha-
tá bola aj jeho pedagogická činnosť na Strednej prie-
myselnej škole stavebnej v Bratislave a na postO'ruduúl-
nOln štúdiu geodézie a kartografie na Slovensk~j vyso·
kej šk?le tec!mickej v Bratislave. Ako dlhoročný akdvny
funkclOnár CSVTS bol často organizátorom a predntÍša-
tel'om na víacerýeh odborných podujatiach. Od roku
l!155 a7.,do smrti bol č,lenom R8dakěnej rady GaKO.
Bol nosl,tdoJl1 vyzpanwnaní "Nl1jlepší pracovník re-
zortu SUGK" >1, "Cestné!1O uznania za zásluhy o roz-
voj geodézie n kartografie" z rokov 19fi8 i1 '19i4
in memoriam. Zomrel (I. :{. l!l74 v Bratislavo,

4. augusta 1932 - pmd 55 rokmi sa narodil v 8ambrone
(okres Stará I:ubovřm) Ing. Štefan Kseňák. Po skončení
zememeračského inžinlorstva na Slovenskej vysokej
škole technickej v Bratislavo v roku 1!l58 nastúpil na
Qblastný ústav geodézie ft J<artogmfie (od roku l!l60
Ustav geodézie a kartografie -- ÚGK) v Prešove, kdo
ako vedúci meračskej č'aty prešiel róznyrni dmlnni
prác. V roku 1961 bol poverený vedením memčského
oddielu; I{oku 1904 bol vynwnovaný zn zástUpCll ria-
ditel'a UGK a v roku 1!J08za riaditda Inžinierskej goo-
dézie, n. p., Bratislava.- závod Prošov. Od l'<Jku11:173až
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do smrti vykonával funkeiu riaditera Geodézie, n. po,Pre·
šev. Podnik pod jeho vedením trvale dosahovaLvermi dob-
ré výsledky v plnení plánu a desaťkrát získal Cervenú zá-
stavu pr!'ldsedu Slovenského úradu geodézie a karto-
grafie (SUGK) a Predsedníctva slovenského výboru Od-
borového zvazu pracovník ov štátnych orgánov, peúaž-
níctva a zahraničného obchodu a v roku 1976 štátne
vyznamenanie "Za vynikaj úcu prácu". Má zásluhu na
konsolidovaní vzťahov pri delimitácii pornohospodár-
skeho a lesného fondu. Vybudoval servisné stredisko
pre prístroje. firmy Car! Zeiss Jena a medzi prvými
v rezorte SUGK zaviedol v podniku Saratovské hnu·
tie. Bol nosite!om vyzl}amenaní: "Najlepší _pracov-
ník rezortu SUGK", "Cestného odznaku ZCSSP II.
stupúa", "Zaslúžilý pracovník rezortu SÚGK", "Prie-
kopník socialistickej práce" a štátneho vyznamenania
"Za vynikajúcu prácu". Zomrel 2. 9. 1985 v Prešove.

l3. srpna l852 - před 135 lety se narodil v Paskově
na Moravě Ing. Josef Líčk~, psvní profesor nižší a vyšší
geodézie na navě založené CYST v Brně, a ve šk. r. 1908/
/1909 její rektor. Dobudování geodetického ústavu
v nově postavené budově na Veveří ul. (nyní VAAZ),
otevřené v r. 1911, se již nedočkal, zemřel předčasně
v 57 letech dne 4. 8. 1909. Na jeho počest byla pojme.
nována jedna z přednáškových síní.

24. srpna 1862 - pí'ed 125 lety se narodil v Praze na
Smíchově Ph.Dr. Václav Láska, profesor užité matema·
tiky na KÚ v Praze. Pracoval v oboru matematiky,
astronomie, geodézie, ale zejména geofyziky. Přispěl
k vývoji moderní seismiky, byl zakladatelem Státního
ústavu geofyzikálního (1920). Pro svou všestrannost teo·
retickou i praktickou byl nazýván "polyhistorem" své
doby. V geodézii našly uplatnění jeho numerickogra-
fické metody a aplikace počtu pravděpodobnosti. Jeho
literární dilo bylo velmi obsáhlé, čítalo několik set titu-
lů a bylo věnoyáno uvedeným oborům. Zemřel 27. čer-
vence 1943 v Hevnicích.
2G. srpna 1912 -- před 75 lety se narodil v Hokycanech
doc. Ing. Dr. Jan Kl!;špar,CSc., docent a proděkan na ze·
měměřické fakultě CVUT a jlouholetý vědecký pracov-
ník Geofyzikálního ústavu CSAV. Po studiích byl asis-
tentem prof. Fialy a v té době absolvoval též obor ma·
tematiky na KU. V době okupace pracoval v Geofyzi-
kálním ústavu a později byl "totálně nasazen" v továr-
ně na letadla. Po r. 1945 se vrátil na vysokou školu, kde
působil jako odborn)' asistent a později docent opět
v ústavu prof. Fialy. V r. 1947 se stal doktorem teclmic-
kých věd a v r. 1951 na podkladě habilitační práce do-
centem pro obor geodézie a kartografie. Přednášel vy-
rovnávací počet, matematickou kartografii a vyšší geo-
dézii, kromě toho byl pověřen přednáškami z géodézie
na KU. Jeho přednášky měly vynikající úroveú jak po
stránce obsahové, tak i metodické. V 1. 1955-58 pů-
sobil jako proděkan pro vědeckovýzkumnou činnost.
Od r. 1959 přešel do Geofyzikálního ústavu, jako samo·
statný vědecký pracovník. Jeho vědecká a literární
činnost byla vemi rozsáhlá. Byl členem řady vědeckých
organizací u nás i v zahraničí. Jeho práce byla vždy
vysoce hodnocena. Jeho studenti na něj dodnes vzpomí.
nají jako na náročného, ale velmi spravedlivého učitele.
Zemřel v Hokycanech v r. 1985.
1. septembra 1967 - pred 20 rokmi bol otvorený prvý
ročník odbor~ geod~zia na Strednej priemyselnej škole
stavebnej (SPSS) v Ziline. V školskom roku 1984/1985
bol odbor geodézia premiestnený na SPŠS Klementa
Gottwalda v Lučensi. Za 17 rokov svojej exisťencie opu·
stilo brány SPŠS v Ziline vyše 500 absoloventov odboru
geodézia.

9. září 18!l7 - pí'ed 90 lety se narodil v Jaroměřicích
(okr. Mor. Třebová) _In$. Josef Obst. Jako asistent
u prof. Semeráda na CYST v Brně, spolu s asistentem
Ing. A. Matusievičem, zúčastnil se experimentálního
fotogrammetrického zaměření území Kníničské přehra.
dy a PáJavských vrchů (1929-1931) pro ověření první.
ho stereoautografu domácí výroby (Zbrojovka Brno).
Později působil u katastrálního měřického úřadu v Pre-
šově a v Brně, zde jako dohlédací úředník u Zfř., potom
jako přednosta odd. pro vedení katastru u Kmú. v Brně.

U OÚGK v Brně pracoval na SG Brno·město do r. 1961.
Byl nositelem 3 čestných uznání SPB (I. odboj). Zemřel
27. 3. 1982 v Brně.

II. septembra 1972 - prcd 15 rokmi začalo svoju čin-
nosť Odborové stredisko vzdelávania pracujúcich vý-
skumného ústavu geodézie a kartografie v Bratislave.
Jeho úlohou je organizovať krátkodobé inštruktáže,
kurzy a školenia pre potreby organizácií rezortu Slo-
nenského úradu geodézie a kartografie, ale aj pre po-
treby mimorezortných geodetických pracovísk.

2!l. září 1987 - před 50 lety se narodil v Praze Ing. An-
tonín Meissler, vedoucí výzkumný a vývojový pracov-
ník Geodetického a kartografického podniku v Praze,
n. p. V r. 1956 ukončil střední průmyslovou školu země-
měřickou v Praze s yýborným prospěchem. V r. 1961
ukončil studium na CVUT v Praze a byl promován ze·
měměřickým ipženýrem. V témže roce nastoupil do za·
městnání v UGK Plzeú, kde pracoval na středisku
geodézi~ Plzeú.jih a v Přešticích. Od I. 1. 1963 přešel
do GTU Praha, kde pracoval v triangulaci a při spe-
ciálních pracích. Od r. 1964 byl zařazen na GO Pecný
v mezinárodní časové službě, od r. 1965 byl převeden
do Oborového racionalizačního střediska a později
řešil úkoly informačního systému geodézie a kartografie
(VUGTK), zejméntt pa úseku ekonomiky prací prová-
děných v resortu CUGK. Vzhledem k charakteru pro·
váděné práce si rozšiřoval své znalosti v r. !979-1981
postgraduálním studiem na fakultě řízení VSE v Praze
se zaměřením na matematické modely v ekonomii.
Od r. 1979 pracoval v SDPZ do r. 1984, pak přešel do
výpočetníhs> středisk~, kde plně využíval získaných
znalostí z CVUT a VSE a zkušeností z praxe. Každý,
kdo s ním přišel do styku, oceúoval jeho mimořádnou
iniciativu, kvalitní a včasné plnění úkolú, jeho hluboký
lidský přístup a snahu pomoci při řešení problémú.
Zemřel předčasně po delší těžké nemoci dne 3. února
1987 v Praze.

1712 - před 275 lety J. G. Vogt (1669-1730) vydává
mapu Cech, která obsahuje mnoho hospodářských,
vodopisných, komunikačních a kulturních údajů.

1712 - před 275 lety císař Karel VI. vy~dává patent,
kterým rozhodl, "aby po celém království Ceském úplné
a spolehlivé zeměpisné mapy se navrhovaly a zhotovi-
ly". Mapovacích prací se v tom roce ujímá Jan Kryštof
Miiller (1673-1721).

1762 - před 225 lety bylo započato první řádné zaměře·
ní Vltavy, které se ~stalo základem vodohospodářských
map. Tok Vltavy z C. Budějovic do Mělníka byl rozdělen
na 55 sekcí.

1787 - před 200 lety F. A. L. Herget (1741-1800),
v pořadí třetí profesor na stavovské inženýrs);zé škole
v Praze, zpracoval generální mapu silnic v Cechách.

1887 - před 100 lety se narodil v Kunštátě na Moravě
Ing. Dr. techn. Josef Růžička. Působil jako přednosta
zeměměřického odboru ZNV v Brně. V letech 1923 až
1937 byl redaktorem Zeměměřického věstníku, jehož
pokračovatelem je dnešní Geodetický a kartografický
obzor. Jmenovaný byl prvním učitelem fotogrammetrie
na vysoké škole zemědělské v Brně. Zemřel 5. 6. 1970
v Brně.

1927 - pred 60 rokmi Sil, konalo v Prahe III. Valné
zhromaždenie J\.Iedzinárodnej geodetickej a geofyzikálnej
únie - MGGU (International Union of Geodesy and
Geophysics - IUGG).

1952 - pred 35 rokmi Sil, začala v školskom roku 1952/
/1953 výučba inžinierskej geodézie pre odbor geodézia
a kartografia na vysokých školách technických v ČSSR.

V roku 1957 - pred 30 rokmi Sil, začala v Kartografic.
kom a reprodukčnom ústave v Modre·Harmónii (teraz
Slovenská kartografia, n. p., Bratislava) sériová
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výroba reliéfnych máp. Ako prvá bola mapa Česko.
slovenska v mierke I : 1500000 vyrobená termovákuo·
vým tvarovaním z plastických fólií.

1962 - pi'ed 25 lety se konala v rámci odborných akcí
při Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně první
"Burza technických zlepšeni v oboru geodézie a karto-
grafie".

Dne 1. ledna 1987 zemřel
v Praze Ing. Ladislav Ve.
línský, dlouholetý vedoucí
fotogrammetrického provo·
zu Geodetického a topogra.
fického ústavu v Praze.

Narodil se 15. prosince
1904 v Táboře. Obecnou
školu vychodil v Poděbra.
dech, kam se jeho rodina
přestěhovala. Státní reálku

absolvoval v r. 1923 v Nymburce a poté studoval na
Českém vysokém učení technickém v Praze a zde získal
v r. 1928diplom zeměměřického inženýra.

Po absolvování vojenské presenční služby se stal
aktivním důstojníkem dělostřelectva, kde se věnoval
především nově vznikajícím aplikacím fotogrammetrie.
Službu v armádě ukončil v r. 1939. Přešel do nově
vytvořeného Zeměměřického úřadu, v němž pracoval
jako fotogrammetr až do května 1945, kdy nastoupil
do Vojenského zeměpisného ústaV'U v Praze (VZU).
Ve VZÚ pracoval v oddělení letecké fotogrammetrie.
Koncem r. 1946 přichází do Státního zeměměřického
a kartografického ústavu (od r. 1954Geodetického a to-
pografického ústavu) a stává se vedoucím oddělení
fotogrammetrie. Tuto funkci zastával až do svého
odchodu do důchodu v r. 1966.

Díky dobrým znalostem německého a francouzského
jazyka absolvoval praktickou část fotogrammetrického
kursu pořádaného v r. 1948na Vysoké škole technické
(ETH) v Curychu. Získné vědomosti uplatňoval při
rozvoji civilní fotogrammetrire a při výchově nově na-
stupující generace fotogrammetrů. V průběhu téměř
dvaceti let vychoval celou řadu fotogrammetrů, mezi
něž patřil např. i prof. Gál. Tito pracovníci byli na po-
čátku osvobozené republiky postaveni před velký úkol
- v krátké době vyhotovit fotogrammetricky topogra.
fické mapy v měřítku I : 25000 a I : 10000. Jako ve·
doucí fotogrammetrie se zasloužilo vybudování velkého
fotogrammetrického provozu, který byl na svou dobu
vybaven nejmodernějšími vyhodnocovacími přístroji
a disponoval několika desítkami dobře vyškolených
pracovníků.

Většinu svého života, téměř čtyřicet let, věnoval
Ing. Velínský rozvoji fotogrammetrie, která v něm
ztrácí nejen význačného odborníka, ale i člověka všemi
silami usilujícího o zvýšení její úrovně.

Čest jeho památce!

Geodezija i kartografia, č. 7/8(;

Nově hospodařit, s. 1-7.
Být příkladem, s. 7-8.
Vovk, 1. G.: Některé otázky geodinamické a fyzikální

geodézie, s. 9-11.
On'kov, 1. V .. Korekov, M. V .. Trusova, L. K.: Zpra.

cování astronomických určení s využitím spline funk·
ce, s. 11-13.

Gan'šin, V. N.: Dvouparametrický způsob vyrovnání
rozvíjejících se geodetických sítí, s. 13-15.

Minikes, R. E.: Zpracování výsledků komparace gra·
vimetrů metodou náklonu, s. 15-17.

Vinogradov, V. V.: O určení vertikální refrakce, s. 18
až 20.

Mogilesvkij, E. A .. Sevéuk, P. M .. Koléina, M. S. -
Besedin, 1. Je.: Určení směrů na orientačních bodech
pomocí synchronních mMení na slunce, s. 20-22.

Kogan, 1. B.: Metoda zaměření nepřímých částí železnič-
ní trati, s. 22-25.

Efendjan, P. S.: Přesnost vytyč ovacích sítí mostů, s. 25
až 27.

Žalnerukas, A. P .. Kazakjaviéjus, S. K .. Kasparajtic,
B. P. - Ramanauskas, R. L.: Automatický systém
výpočtu ploch zemědělských pozemků, s.. 27-30.

Bogdanov, B. G.: Otázky rajonizace území .Jakutskó
ASSR pro určení hloubky zakládání geodetických
bodů, s. 30-31.

Jurov, V. 1.: Prvotní zpracování strukturnězonálních
snímků, s. 32-35.

1zrailev, V. P.: Vyhodnocení necentrální distorze letec·
kých fotografických objektivů, s. 35-37.

Bugajevskij, L. M .. Bilié, Ju. S .. Vachramejeva, L. A ..
Vasmut, A. S .. Portnov, A. M.: O některých aspek-
tech článku "Návrat formálních koncepcí kartografic
pod vlajkou automatizace", s. 37-42.

Serbenjuk, S. N .. Musin, O. P.: Automatická tvorba
. izoliniových map a z nich tvořená zobrazení, s. 42

až 45.
Kramerenko, S. L.: Určení rychlosti zvuku ve vodě z hy-

drodynamických dat, s. 45-47.
Smirnova, T. N.: Některé otázky tvorby topografických

map vodních nádrží, s. 47-49.
Zakarjabiéjus, A. B .. Turij, N. M.: Analýza výsledkú

měření pro výzl§:umdeformací, s. 49-52.
Balandin, B. N.: Císelná integrace s využitím mikropo.

čítačů, s. 52-55.
50. výročí závodu, s. 55-57.
Uljankin, A. N.: 40 let školského kolektivu, s. 58-59.
Voronkov, N. M.: Rozvíjet tvůrčí technickou činnoRt

studentů, s. 59-60.

Geodezija i kartografia, č. 8/86

Genike, A. A .. Spiridonov, A. l.: Výrobě geodetických
pHstrojů - urychlený rozvoj, s. 1-5.

Tempa a kvalita, s. 5-6.
Využívat všechny rezervy růstu produkce, s. 6-10.
Ohochlov, G. P.: Podklad tolerance z rozdílu dvou měření,

s. 10-13.
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8adovskij, f. f.: Výpočet trigonometrické sítě bm: vý.
chozích stran a směrníků, s. 14-16.

DOrlskij, f. Je.: Určení uzávěru prostřednictvím měření
vnějšího úhlu trojúhelníka, s. 16-18.

Prjacha, B. O.: Vytyěování železničních oblouků, s. 18
až Ul.

Ustavič, G. A.: Rozšíření možností hydrostatického sys-
témn, s. 19-21.

Naumov, Ja. V.: K otázce využití vibrované pilotovó
výplně, s. 21-22.

Neščadimov, L. 8.: Zhodnocení přesnosti geodetických
sítí, s. 22-23.

](učinsk1j, Ju. f.: Projekt fotogrammetrického náletu
na minipočítači CM 1803.07, s. 23-26.

Arof'eva, Je. JH. - Pet6lin, ,fu. N. - Chronov, N. X.:
O využití kosmických snímků pro posouzení stavu
plynovodů, s. 27-29.

Zatonskij, L. K.: Využití kosmických snímkll pro tvorbu
a údržbu maloměřítkových map, s. 29-33.

Bergman, AI. Ju. - Kudrin, L. V. - Kadničanskij, 8. A ..
Hogomo1ov, A. F .. T1juflin, Ju. 8. - 8krypnik, G. f. -
Ostrovskij, 1\;[. V.: Tvorba fotoplánu severní polární
oblasti povrchu Venuše ve stereografické projekci,
s.33-39.

Chalugin, Je. f. - 8torožik, f. N.: Struktura a funkce
informačního zajištění kartografické banky, dat. s, 39
až 42.

Vtj1trin, A. N .. T'imofejev, A. N.: Záznamník pro topo-
graficko-geodetické informace, s. 43-45.

Oovor, V. f. - Kamornyj, V. }VI. - 8viderskij, 1VI. }VI.:
Automatizovaný systém pro tvorbu topografických
map vodních ploch, s. 46-50.

Atojan, R. Jť.: Kartografie turistiky, s. 50~52.
Rendjagin, A. A. - Pobotajev, V. G. - R0880macho, F. V. -
Sikorskaja, L. N. - Fedorov, f. Je .. Erndin, F. Z.:
Světelný dálkoměr SP 2, s. 52-54.

Brenev, Je. V. - Koščejev, A. f .. Rurnjancev, D. P. -
Forošča, Je. 8.: Přístroj pro měření rychlosti zvnku
v moi'ské vodě, s. 54-56.

Vinogradov, A. F.: Výpočet protínání na minipočítač-
kách, s. 57--58.

TikU1IOV, '-. S.: Využití map v nankách o Zemi, s. 60
až Hl.

nl'odezijn i knrtografln, č. 9/86

Točenov, V. V.: Kartografové - školské reformě, s. I
až 6.

Pětiletce -- údernická práce, s. 6-7.
Přijaté závěry - splníme, s. 7-8.
I'erovič, L. N.: Měření hodnot veličin, které se mění
v čase podle známé závislosti, s. 9-11.

Tverdm'8kij, V. f.: Laserový přístroj pro nrčení verti-
kAlníeh deformací konstrukcí, s. 11-15.

J>ysov,G. F.: Metoda vytyčení hodú v terénn, s. 15-17.
Aledovikov, A. 8. AIedovikova, N. f.: Oboustranná trio
gonometrická nivelace v okamžicích isotermie atmo-
sféry, s. 17-19.

Kuznecov, 111. V. - 81ipčenko, C. f.: Akademik S. K. Ko-
tdnikov a jeho dílo "Mladý geodet, nebo prvé základy
geodézie", s. 19-21.

Kotcov, V. A.: Experimentální určení oblasti spektra
s maximálním kontrastem, s. 21-23.

Kryžanovskij, A. A.: Kalibraee leteekých fotografických
komor prostřednictvím fotografie hvězd, s. 23--27.

.Jurov, V. f.: Pí-eměna zobrazení pro účely dešifrování,
s.27-31.

Gusev, Ju,. 8. - Pobed1:nskij, G. O.: Zvýšení efektivity
elektronické taehyrnetrie, s. 31-33.

8arnratov, U. D.: Analytická fotograrnmetrie s uVfÍ,že-
ním dříve získaných výsledků, s. 34-37.

Fotiad'i, E. E.: K oÚzce a~ltomatizaee v kartografii, s. 37
až 38.

tJovrov, 8. A.: Zvláštnosti technologie zpracování dat
při údržbě digitAlníeh map, s. :38-43.

ll:Iortynova, 1. 1'. - 8venllov, A. 111. - 8oro1cin, V. Je.:
Systém na řešení nékterých kartografických úloh,
s. 4:3--45.

Ko1omijčuk, N. D.: Výpočet protínání metodou pí'PŤYO-
I'pní pol,irních soui"adnic, 8. 4G-4n.

8rm:rnovo, 1'. N.: Zobrazení Čli.Stídna pokryt}'ch řídkým
bahnem na topografick}'eh mapách vodních nádrží,
s. 49---52.

Kovtun, N. '1'.: Vyrovnávání základních ohrazeú na
minipočítači "ELEKTRONIKA" B3-34, s. 53-55.

8posskij, N. N.: Sjezd Všesvazové astronomické-geode-
_ tické společnosti, s. 56,-58.
Cuponov, A. f.: Urychlit intenzifikaci důlni\ měí'ických
výroby, s. 58-60.

Geodezijn i knrtografin, č. 10/86

8ornrato1J, U. D.: Kartografické zajištění podnikli země-
dělsko-prúmyslového komplexu, s. 1-:3,

Cysor, A. P.: Evidence vlivú nehomogonity gl'HYimo.
trického pole, s. 5-8.

Chochlov, G. P.: Zhodnocení přesnosti z rozdílu dyojice
měi-ení vybraných podle tolerance, s. 8-11.

Vinogrodov, V. V. - Medovikov, A. 8. - Nikolskij, Je. K.:
Určení refrakce na základě rozptylování svazku, s. 11
až 14.

RezCl;1!Ov,.A. A.: Mě!ení nepHstupných vzdáleností a pi'-e-
vysenl, s. 14-1,.

Rarchudorjon, A. }VI. - VOTdon}on, V. N. - Mirzabe1cjan,
K. D.: Chyby hydrodynamické nivelaee, s. 17-20 .

.fngaj, F. F.: Zkušenosti z polohového navázání v}'cho.
zích bodů, s. 20-21.

80ustin, F. N.: Optimální geometrické podmínky pro
určení výšky staveb, s. 21-24.

Lozovskij, A. A. - Borobanovo, N. O.. Portnovn, O. V.:
Operativní zpúsob urěení kvality leteckých filmú,
s. 25-27.

A1ek8ondov, P. 8.: Vliv úhlů náklonů leteckého snímku
na kvalitu Ortofotosnímku, s. 28-29.

Rojzrnon, .fu. O.: Vyloučení hrubých chyb měření pí-j
určování elementú vnější orientace snímkú, s. 29-33.

Bodanskij, Je. D.: Technologická linka pro automati-
zované mapování lesů, s. 33-:38.

Oolov, F. 8. - Desjotych, .fu. }~I. - Fedorov, A. 8. -
PorornorlOv, A. G.: Laserový systém pro automatizaci
topografického mapování, s. 38-41.

Bogins1cij, V. 1\1. - 11/ly.§eclcaja,Je. N. - Noviko1J, C. F.:
Noyé glóbusy, s. 41-45.

Ko.§in, L. A. - Ma1corenko, N. L. - 1vIeščel's1cij,J. N.:
Mapa současných vertikálních pohybú zemské kúry,
s.45-47.

Kafton, V. f.: Otázky určení vertikálních posunú zem-
ské kůry, s. 47--51.

lvIo1očnikov, ll1. V.: Vědeckotechnicklí. a ekonorniek,i
spolupráce se zahraničím, s. 51-5:3.

Aržonov, Je. P.: Maloměřítkové fotomapy (z materilí.lú
mezinárodnícll kartografických fór), s. 54-57 .
Berljant, A. }VI.: Mapa-zreadlo naší planety, s. 57-58.
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Při práci geodeM ve výškách je nutné dodržovat pnsn!Í
bezpečnostní opatření. Přesto je k této práci potřebná dosta-

tečná odvaha pracovníka

Foto: Josef Pomije, středisko speciálních prací podníku
Geodézíe v Českých Budějovicích



ORGANIZACE A TECHNIKA
BANKOVNíCH OPERACí

Soubor praiktických informací o bankovních ope/racích
reolizova'nýC'h če'slkoslovenskými peně'žními ústavy vůči
hos'P0dáliíslkýma jiným sociailisltidkýlm organizacím. vý-
klad zahrnuje orga:nizoci a techniku krátkodobého a dlou-
hodobého provozního a investičního úvěru, financování
a kontrolu investiční výstavby, bankovní kontrolu mzdo-
vých fondů, -deviZO'výClh,platebních, zúčtovacích a emis-
ně pokladních operací a souči,nnost podniků a banky při
sestavování plánů.

ROZVOJ TRŽNí SPOTŘEBY
Zabývá se prředpoik,ladypro rQzvoj Itr~ní spotřeby vytvÓ'ře-
né ho~podářls'kou politikou ve 's'féřevý,roby tržních fondů,
v O'bla'sti lr'žní nabídky a realiz-ace. Podávó vÝ'kla,do tvor-
bě Iko:ncepcí obchodní politiky, o výrob'ní a sortimentáliní
politice a o vztahu obohodní politiky ik reprodukčnímu
prQcesu.

Zde odstřihněte a pošlete na adresu SNTL - Nakladatelství technické literatury, odbytové oddělení,
Spálená 51, 113 02 Praha 1

...... výt. Polidar: Organizace a technika bankovních operacÍ

...... výt. Pernica-Kavina: Rozvoj tržní spotřeby
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