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551.244
CIMBÁLNÍK, M.
K určování horizontálních recentních pohybů blo-
ků geodetickými metodami
Geodetický a kartografický obzor, 24, 1978, Č. 2,
s. 28-30, 1 obr., lit. 10
Článek ukazuje podstatu metody určení vzájem-
ného pohybu dvou nebo více bloků, která má
obecnou platnost. Je v něm popsána formulace
problému, způsob zaměření a výpočtu a analýza
výsledků.

528.935 : 65.011.56
KONDÁŠ, Š.
Teoretická podstata automatizovaného umiestňo-
vania popisu na mape
Geodetický a kartografický obzor, 24, 1978, Č. 2,
s. 31-35, 8 obr., 1 tab., lit. 9
Článok sa zabýva podstatou radenia písmových
znakov, definovaniem znaku z geometrického hra-
diska a matematickým modelem automatizované-
ho umiestňovania znaku.

347.235.11
LETOCHA, K.
O celkových výměrách správních jednotek
Geodetický a kartografický obzor, 24, 1978, Č. 2,
s. 36-38, 3 obr., lit. 2
Článek se zabývá stabilitou celkových výměr ka-
tastrálních území s ohledem ke způsobu vyhoto-
vení originální katastrální mapy a sleduje mož-
nost opravy celkových výměr těchto území i vý-
měr správních jednotek z nich odvozených.

551.244

IJ;I1MEAJIHI1K, M.

K onpeJleJleHHIO ropH30HTaJlLHhlX cOBpeMeHHhIx JlBHlKe-

HHH 6J10KOB reOJle3HQeCKHMH MeTOJlaMH

feOJle3ll'leCKHH H KapTorpaq,H'lecKHH 0630p, 24, 1978.
No 2, CTp. 28-30, 1 pHC., JIHT. 10
CTaTbH COJleplKHT CY~HOCTb MeTOJla onpeJleJIeHllH BaaHM-

HOro CJlBHra JlBY;c HJIH 60JIbIIIHe 6JIOKOB, KOTOpbIH HMe~T

06nwIO lleHCTBHTeJlbHOCTb. LlaHHO onllcaHlle q,OPMYJIHpOB-

Kll npo6JIeMbI,Cnoc06 HaMepeHHH, Bbl'lHCJIeHHH H aHaJIH3

peaYJIbTaToB.

528.935:65.011.56

KOHLlAlIl, lil.

TeOpeTHQeCKall CYIIIHOCTL aBTOMaTH3HpOBaHHoro nOMe-

lIJ;eHHll BhInOJlHeHllll HaJlnllCeH Ha KapTe

feOlleaH'leCKllH H KapTorpaq,HQeCKllH 06aop, 24, 1978,
No 2, CTp. 31- 35, 8 pllC., 1 Ta6JI., JIHT. 9
CTaTbH cOlleplKHT CY~HOCTb ynpaBJIeHHH 6YKBeHHblx HH-

lleKCOB, OnpelleJIeHHH HHlleKca Ha TO'lKH 3peHHJI TeOMeT-

pllH II MaTeMaTH'leCKOH MOlleJIH aBTOMaTH3HpOBaHHoro

nOMe~eHHH HHlleKea.

347.235.11
JIETOXA, K.

o 06~HX nJlO~aJlllX aJlMHHHCTpaTHBHhlX eJlHHllD;

feolleaH'leCKHH H KapTorpaq,H'leCKHH 0630P, 24, 1978.
No 2, CTp. 36-38, 3 pllC., JIHT. 2
CTaTbH 'colleplKllT llaHHble o cTa6llJIbHOCTH 06~HX nJIO-

~alleH KallacTpOlBbIX TeppuTopHH, npHHllMaH BO BHHMa-

Hlle cnoc06cocTaBJIeHllH opHrHHaJIa KapTbl KaJlaCTpa H

CJIellllT aa BoaMOlKHOCTbIO rrorrpaBoK 06~HX nJIO~alleH

3TllX TeppHTopHH H nJIo~alleň allMllHIICTpaTllBHblX ellll-

HlllJ; H3 HllX BblBelleHHbIX.

551.244
CIMBÁLNÍK, M.

Zur Bestimmung der horizontalen rezenten Be-
wegungen von Bliicken mittels geodiitischer Me-
thoden
Geodetický a kartografický obzor, 24, 1978, Nr. 2,
Seite 28-30, 1 Abb., Lit. 10
Die Abhandlung weist auf das Wesentliche der
Methode der Bestimmung der gegenseitigen Be-
wegung zwei oder mehr Bli:icke, die eine allge-
meine Gťiltigkeit hat, hin Es werden die Formu-
lierung des Problems, die Messungs- und Be-
rechnungsart und die Analyse der Ergebnisse be-
schrieben.

528.935 : 65.011.56
KONDÁŠ, Š.

Theoreti~,che Grundlage der automatisierten Auf-
teilung der Kartenbeschriftung
Geodetický a kartografický obzor, 24, 1978, Nr. 2,
Seite 31-35, 8 Abb., 1 Tab., Lit. 9
Der Artikel befaBt sich mit der Grunidlage delr
Aufteilung der Schriftzeichen, der Definierung
der Zeichen aus dem geometrischen Gesichtspunkt
und dem mathematischen. Modell der automati-
sierten Zeichenaufteilung.



347.235.11
LETOCHA, K.

Uber die Gesamtfliiehen der Verwaltungseiheiten
Geodetický a kartografický obzor, 24, 1978, Nr. 2,
Seite 36-38, 3 Abb., Lit. 2
Die Abhandlung befa!'>t sich mit der Stabilitat
der Gesamtflachen der Katastergebiete mit Be-
rticksichtigung der Herstellungsart des Originals
der Katasterkarte und verfolgt die M6glichkeit
einer Verbesserung der Gesamtflachen dieser Ge-
biete sowie der F18chen der aus ilmen abgelei-
teten Verwaltungseinheiten.

551.244
CIMBALNÍK, M.
Determination of Horizontal Reeent Bloek Move-
ments by Geodetie Methods
Geodetický a kartografický obzor, 24, 1978, No. 2,
pp. 28-30, 1 fig., 10 ref.
Principle of the common validity method of de-
termination of mutual movement of two 01' more
blocks. Definition of the problem, method of mea-
surement and computation and analysis of the
results.

528.935 : 65.011.56
KONDAš, Š.

Hheoretieal Basis of an Automatik Loeation of Map
Inseriptions
Geodetický a kartografický obzor, 24, 1978, No. 2,
pp. 31-35, 8 fig., 1 tab., 9 ref.
Problems of chaining the letter symbols regarded
from the geometrical point of view and mathe-
matical model of automated location of a .symbol.

347.235.11
LETOCHA, K.

On the Total Areas of Administrative Units
Geodetický a kartografický obzor, 24, 1978, No. 2,
pp. 36-38, 3 fig., 2 ref.
The article deals with the stability of total areas
of cadastral units with regard to the method of

production of the original cadastre map. Possibi-
lity of area corrections of cadastral units and of
areas of administrative units derived from them
is also discussed.

551.244
CIMBALNÍK, M.
Détermination de réeents mouvements horizontaux
des bloes par méthodes géodésiques
Geodetický a kartografiGký 'Obzor, 24, 1978, No. 2,
pages 28-30, 1 illustration, 10 bibliographies
L'article démontre la méthode essentielle d'appli-
cation générale de détermination du mouvement
mutuel de deux ou plusieurs blocs. On y décrit la
formulation du probleme ,la maniére d'effectuer
le levé et calcul et analyse des résultats.

528.935 : 65.011.56
KONDAš, Š.

Fond de la question théorique de I'emplaeement
automatique des deseriptions sur la eerte
Geodetický a kartografický obzor, 24, 1978, No. 2,
pages 31-35, 8 illustrations, 1 planche, 9 biblio-
graphies
L'article s'occupe de la disposition des caracters
de ľécriture, de la definition du caractere du
point de vue géometrique et du modele mathéma-
tique de ľemplacement automatique caractere.

347.235.11
LETOCHA, K.

Au sujet des mesurages généraux des unites d'ad-
ministration
Geodetický a kartografický obzor, 24, 1978, No. 2,
pages 36-38, 3 illustrations, 2 bibliographies
L'article traite de la stabilité des contenances
générales des cadastres, compte tenu de la ma-
niere d'élaboration des certes cadastrales origi-
nales et suit la possibilité de correction des con-
tenances générales de ces territoires ainsi que la
contenance des unités d'administration qui en
sont déduites.



Ing. ing. Ondrej Michalko,
predseda Slovenského úradu geodézie a kartografie

Február 1948 patrí medzi najvýznamnejšie
medzníky V dejinách našich národov a Komunis-
tickej strany Č,eskoslovenska, lebo ním bol do-
vtšený revolučný zápas robotníckej triedy vo
zvď.zku s ostatnými pracujúcimi nad buržoáznou
reakciou a skončila sa historická etapa uchope-
nia politickej moci a Inastolenia diktatúry prole-
tariátu. Úspešne sa ukončilo prerastanie národ-
nej a demokratickej flevolúcie v revolúciu socia-
listickú. Otvorila sa cesta budovania socialistické-
ho spoločenského poriadku. Komunistická strana
Českohlovenska dosiahla takto jeden zo svojich re-
volučných cierov, ktorý si vytýčila pri svojom vzni-
ku roku 1921.

Obdobie tridsiatich rokov, ktoré od F,ebruára
1948 uplynulo, od základu zmenilo celú našu spo-
ločnosť. Vďaka marxisticko-Ieninskej politike KSČ
došlo predovš'8tkým ku kvalitatívnej zmene v ob-
lasti výrobných vzťahov. Vykorisťovaterská trieda
bol a zlikvidovaná, bolo odstránené vykorisťovanie
človeka človekom. Vedúcou silou spoločnosti sa
stala robotnícka trieda, ktorá vo zvď.zku s druž-
stevným rorníctvom a pracujúcou inteligenciou
tvorí základ sociálno-ekonomickej štruktúry našej
spoločnosti. Tieto prevratné zmeny mohli sa usku-
točnit len vďaka tomu, že KSČ ako avantgarda ro-
botníckej triedy vo svojej činnosti vždy vychádza-
la z marxisticko-Ieninského učenia o základných
princípoch socialistickej výstavby, ktoré boli pre-
verené skúsenosťami v Sovietskom zvaze. Pritom
však prihliadala na naše podmienky, na historické
osobitosti našich národov. Proces, v ktorom sa
utvárala gl8nerálna línia socialistickej výstavby,
dovršil IX. zjazd KSČ (1949). Zjazd vytýčil hlavné
úlohy, splnením ktorých sa vytvorili základy no-
vej socialistickej spoločnosti. Na ďalších zjazdoch
strana tieto úlohy rozpracúvala a prehlbovala a na
XIV. zjazde KSČ (1971) predložila na schválenie
program budovania rozvinutej socialistickej spo-
ločnosti. '

Dnes, po tridsiatich rokoch výstavby socializmu,
mažeme povedať, že naša republika patrí medzi
priemyslov,e najvyspelejšie štáty sveta. Je členom
Rady vzájomnej hospodárskej pomoci a českoslo-
venská ekonomika sa podiela na komplexnej so-
cialistickej ekonomickej integrácii, koordinácii
národohospodárskych plánov a všestrannej spolu-
práci s členskými štát'mi RVHP vo všetkých ob-
lastiach.

30. výročie Víťazného f,ebruára si pripomíname
vo významnom období všestranného rozvoja socia-
listickej spoločnosti, keď pracujúci v priemysle,
pornohospodárstve, stavebníctve, doprave, obcho-
de, službách i na úseku vedy, kultúry a školstva,
teda vo všetkých oblastiach našej spoločnosti, ne-
vynímajúc z toho ani pracoviská rezortu g'eodézie
a kartografie, uskutočňujú náročný program vý-
stavby vyspelej socialistickej spoločnosti vytýčený
XV. zjazdom, v kontinuite s líniou XIV. zjazdu Ko-
munistickej strany Československa.

K týmto úspechom svojim podielom sme prispe-
li a ďalej prispievame aj my geodeti a kartografi,
keď už hneď v počiatkoch socialistickej výstavby
sme sa podielali na rozsiahlych prácach spoje-
ných s osídlovaním pohraničia, s výstavbou voj-
nou zničených obcí na východnom Slovensku, s po-
zemkovou reformou a vykonávaním hospodársko-

-technických úprav po zem kov pre novozaložené
j<ednotné rornícke družstvá a štátne majetky, ďa-
lej založením jednotnej evidencie pody, ktorá v ob-
dobí socializácie pornohospodárstva zabezpečova-
la ochranu pornohospodárskeho podneho fondu
a tak napomohla k obmedzeniu trvalého úbytku
pody, mapovými podkladmi pre rDzne melioračné
práce ap. Od roku 1964 naše organizačné zložky
okrem užívacích vzťahov evidujú i právne vzťahy
k nehnutelnostiam (zákon č. 22/1964 Zb.). Tieto
údaje sú závazné pre plánovanie a riadenie pof-
llohospodárskej Výroby, výkazníctvo a štatistiku
o pofnohospodárskom a lesnom fonde pre prehfa-
dy nehnutlefností vedené socialistickými organizá-
ciami a sú tiež podkladom pre spisovanie zmlúv
a iných listín o nehnuternostiach.

Vefké požiadavky sú na vyhotovovanie technic-
kých máp miest vo vefkých mierkach, na geode-
tické práce pre projekty vodných diel, výstavbu
diafníc, železníc, produktovodov a výstavbu síd-
lisk. Dobudovali sa geodetické základy, ukončilo
sa topografické mapovanie na celom území štátu,
bola spracovaná a vydaná ucelená sústava máp
pre hospodársku výstavbu. V posledných rokoch
sa široko rozvíjajú práce spadajúce do oblasti in-
žinierskej geodézie, ako sú účelové geodetické
práce v stavebníctve a priemysle.

Z oblasti kartografie boli vydávané rDzne tema-
tické mapy, školské mapy a atlasy, glóbusy a iné
školské pomDcky. Pre verejnosť boli a sú vydáva-
né turistické mapy, autoatlasy, plány miest a iné
tematické mapy a atlasy. Niektoré z týchto publi-
kácH sú i predmetom exportu. Boli vydané i ná-
ročné diela, ako Atlas ČSSR a Atlas českosloven-
ských dejín. Slovenský úrad geodézi,e a kartogra-
fie spolu so Slovenskou akadémiou vied prtpra-
vuje vydanie Atlasu SSR. Všetky tieto práce sú
vrcholom kartografickej tvorby a na ich spraco-
vaní sa podielajú široké kolektívy odborných pra-
covníkov z rDznych oblastí vedy a techniky. Teda
i výsledky našich prác prispeli a prispievajú k dy-
namickému rozvoj u všetkých odvetví národného
hospodárstva. .

Tridsiate výročie februárového víťazstva nech
nám slúži nielen na oslavy historických dní, na
zhodnocovanie boja robotníckej tri'sdy na čele
s KSČ za vybudovanie vyspelej socialistickej spo-
ločnosti, ale nech nám je i poučením pre dnešné
i budúCi8 dni, že každé odklonenie od revolučného
odkazu Februára ohrozuj'8 socialistické zriadenie
už v jeho základoch, ako sme sa o tom mohli
presvedčit v krízových rokoch 1968-1969. Tieto
skúsenosti plne potvrdili poznatok, že každé osla-
benie ideologickej a politickej práce v strane
a medzi masami, odkloneni'8 sa od princípov pro-
letárskeho internacionalizmu, porušenie lenin-
ských noriem v živote a v práci strany i celej spo-
ločnosti, zanedbávanie triedneho prístupu k spo-
ločenským javom, vedie k aktivizácii nepriatef-
ských síl, posilňovaniu vplyvu buržoáznej ideoló-
gie a maloburžoázných tendencií.

Poučení bohatými skúsenosťami z procesu bu-
dovania. socializmu budeme novými tvorivými čin-
mi naplňať odkaz slávneho Februára. Zároveň bu-
deme dDsll8dne strážit revolučné vymoženosti náš-
ho rudu. Budeme všestranne rozvíjať naše spoje-
nectvo a priateIstvo so Sovietskyrri zvazom a ostat-
nými socialistickými krajinami.

1978/27



Geodetický li kartografický obzor
28 rocník 24/66, číslo 2/1!178

K určování horizontálních recentních
pohybů bloků geodetickými metodami Ing. Miloš Cimbálník, CSc.,

Geodetický ústav, n. p., Praha

Ve studii [1] je podrobně vymezen pojem horizontální
recentní Iohyby a výzkum horizontálních recentních
pohybů geodetickými metodami, podrobně popsán
tehdejší stav výzkumu a podáno jeho zhodnocení.
Obsáhlá literatura, uvedená u citované studie, se od
té doby poměrně málo rozšířila. Zůstávají nadále
potíže, spojené se zjišťováním horizontální složky
pohybu, zejména v oblastech tak poměrně klidných,
jako je např. území ČSSR. Případné pohyby, pokud
jsou, mají velikost na úrovni středních chyb součas-
ných měřických metod.
Proto jsem se pokusil odvodit speciální metodu
určení vzájemného pohybu dvou nebo více bloků.
Podrobně je metoda popsána ve výzkumné zprávě
VÚGTK č. 383 z r. 1971 (viz [10]), a byla přednese-
na též na mezinárodním symposiu KAPG ve Smole-
nici v říjnu 1974 formou diskusního příspěvku; prin-
cip odvození byl rozdán delegátům písemně (viz Edícia
VÚGK Brat:slava, rad 4, 1977, str. 189-190).

Tento článek ukazuje podstatu metody, která má
obecnou platnost a může být ihned aplikována, kon-
krétně v ČSSR např. při určování vzájemného pohybu
dvou hlavních geologických soustav.

2.1 Form ulace problému

Uvažujeme dva bloky I a II, uvnitř pevné, pouze vůči
sobě navzájem pohyblivé (viz obr. 1). Předpoklá-
dejme, že vzájemný pohyb je lineární v čase i prostoru.

Cílem zkoumání je určit pouze pohyby těchto bloků
navzájem. V zásadě může jít jak o detailní měření
(viz [5] a [6]), nebo o měření na vzdálenosti, odpoví-
dající délkám trigonometrických stran 1. řádu, pří-
padně o vzájemné pohyby kontinentů.

Řešení je zaměřeno pouze na horizontální složku
pohybu v prostoru. Některé úvahy, odvození a závěry
však lze aplikovat též na vertikální složku pohybu.

V průběhu řešení se může ukázat, že nejde o dva
bloky, nýbrž o více bloků (viz dále).

2.2 Způsob zaměření

Podél hranic dvou bloků se vytvoří měřické útvary,
nazvané skupiny (1, 2, ... , n), které jsou obecně
navzájem nezávislé (viz obr. 1). V těchto skupinách se
zaměří délky a úhly ve dvou etapách. Měří se zejména
úhly a délky těch trojúhelníků (případně jiných geo-
metrických obrazců), které zasahují do obou bloků.
Měření jednotlivých prvků (úhlů a délek) je součástí
celkového zaměření uvnitř skupiny po případě celko-
vého zaměření podél celé hranice obou bloků.

Mezi první a druhou etapou měření musí být dosta-
tečně velký časový odstup, obvykle nejméně 3-5 let.
V každé z etap je však třeba provést měření v nejkratší
době.

2.3 Způsob výpočtu

Pro změnu úhlu na bodě Pi mezi směry na body Pi a Pk
je možno psát následující rovnici oprav (viz obr. 1):

ťVJk = (aik - aii) dXi + (bik - bii) dYi + (2.1)
+ aik dXk + bik dYk - aii dXi - bii dXi +

+ (iW2 -iWl)

BLOK I

1978/28



Geodetický a kartografický obzor
ročník 24/66, číslo 2/1978 29

" .a = __e_s_1_n_iX_
8

b = + e" cos iX

8

dx,dy
0)2-0)1
Vf

8, iX

- změny souřadnic bodů,
- změna úhlů,
- rozdíl chyb v měření úhlů,
- délka a směrník příslušné strany.

Protože zkoumáme pome vzájemný posun bloků,
nikoliv jednotlivých bodů, považujeme blok I za pev-
ný, tj.

dXi = dYi = dXk = dYk = O ,

a rovnici (2,1) můžeme přepsat ve tvaru:

Vf = adx + bdy + I ,

a = -aij, b = --bii, I = iW2 - iW1 .

Abychom mohli podmínku minima součtu čtverců
položit bez ohledu na různost rovnic oprav pro úhly
a délky, provedeme tzv. standardizaci, spočívající
v tom, že rovnice oprav dělíme střední chybou odpo-
vídající veličiny, a to v rříslušných jednotkách.

Poznámka: Standardizace nebo tzv. normování na
dispersi I je v podstatě zavedení vah do vyrovnání
s výhodou při zpracování na samočinném počítači.
Není to ovšem zcela totéž, protože např. jednotkové
váze Po = I nemusí odpovídat (]o = 1.

Vf
V=-,

m
a

A=-,
m

B =!!-,
m

L=_l.
m

Jestliže se zabýváme pouze základní variantou řeše-
ní, která předpokládá lineární vzájemný posun obou
bloků v čase i prostoru, redukujeme vzájemný posun
na jednotku jednoho roku, tj. dělíme člen L rozdílem
(t2 - tI)'
Podobně pro změnu délky mezi body Pi a Pi je

možno psát následující rovnici oprav:

vii = +cos iXii dXi + sin iXii dYi - (2,4)
- cos iXii dXi - sin iXii dYi + (82 - 81)

Po standardizaci přejde rovnice (2,5) na konečný
tvar

Vf
V=-,

m
- b
B=-,

m

_ l
L--

m
- a,A=-,

m

Připadnou redukci na roční pohyb řešíme stejně
jako v rovnici oprav pro úhly.

Takto sestavíme rovnice oprav ve všech skupinách,
sestavíme normální rovnice a řešíme je. Výsledkem
jsou hodnoty dx, dy, tj. vzájemné posuny obou bloků
za určitou časovou jednotku.

2.4 Analýza výsledků

Základní varianta řešení předpokládá pouze celkový
vzájemný posun obou bloků a nezkoumá tedy vzá-
jemný pohyb bodů uvnitř jednoho bloku.
V další variantě můžeme předpokládat též určitý

pohyb uvnitř jednoho bloku a považovat za vnitřně
stabilní pouze části bloku, odpovídající příslušným
skupinám.
Při této variantě zkoumáme každou skupinu zvlášť

a tedy vypočítáváme posuny.

dx1, dY1 pro 1. skupinu

dx2, dY2 pro 2. skupinu

dxn, dYn pro notou skupinu

Konfrontací číselných hodnot posunů dXi, dYi mů-
žeme na základě analý.zy přesnosti (viz dále) rozhod-
nout, zda jde skutečně pouze o vzájemné pohyby
obou bloků, nebo zda se pohyby mezi skupinami liší
natolik, že jde o místní relativní pohyby. Analýzou
výsledků můžeme při dostatečném počtu skupin vy-
mezit větší počet bloků.
,Dálším problémem je předpoklad linearity pohybu

v čase. Tento předpoklad sice umožňuje měření v čase
zcela libovolně, v zásadě ovšem platí, že měření má
být rozděleno do dvou epoch, mezi kterými je větší
časový odstup. V každé etapě je však třeba provést
měření v nejkratší době. Problém spočívá v tom, že
kromě vyjímečných případů není předpoklad linea-
rity pohybu v čase nijak prokazatelný. Proto je
otázka, zda je správné redukovat celkově zjištěný
pohyb na tzv. roční pohyb. V každém případě je nutno
uvažovat ještě druhou alternativu, tj. rozdíl času
(t2 - tI) do výpočtu nezavádět a pouze konstatovat,
že mezi časem tI a t2 nastala změna vzájemné polohy
dvou (nebo více) bloků, a to změna určité velikosti
a určitého směru.
Pojem "změna vzájemné polohy" je v případě pouze

dvojího zaměření vhodnější než pojem "pohyb",
který v sobě a priori zahrnuje předpoklad jisté konti-
nuity v čase a prostoru. Teprve trojí nebo několika-
násobné zaměření, z něhož můžeme prokázat směr
a velikost změn vzájemné polohy, nás opravňuje k za-
vedení pojmu "pohyb".
Dalším problémem je určení přesnosti výsledků.

Při použití moderních přesných theodolitů a elektro-
optických dálkoměrů můžeme očekávat v určení rela-
tivní polohy bodů přesnost kolem 1 : 500000.
Metoda zaměření a výpočtu, navržená výše, umož~

ňuje dosáhnout přesnosti podstatně vyšší. Zvýšení
přesnosti je umožněno především tím, že se použije
mnoha měření úhlů i délek k tomu, aby se určil
pouze jeden vektor. Dále se přesnost zvýší tím, že
jde o rozdíl dvou měření, konaných za přibližně stej-
ných podmínek; tím se vyloučí řada chyb systema-
tických, jako napí'. část refrakční chyby při měření
úJ1lů, chyba v určení rychlosti světla, část chyby
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z tzv. fyzikální redukce, některé systematické chyby
přístroje atd. Rovněž skutečnost, že jde o zcela shodné
geometrické útvary přispívá k přesnosti výsledků.
Je tedy přesnost, daná známými vztahy pro vý-

počet mdr;;, mdy, v tomto případě blízká skutečnosti,
protože měření a zpracování ve velké míře splňují
předpoklady pro použití metody nejmenších čtverců.
Střední chyby mdr;;, mdy jrsou také důležitým vodít-

kem při určení oprávněnosti jednotlivých variant
řešení.
Navržená metoda dává též možnost zkoumat opráv-

něnost předpokladu, že se body uvnitř jednoho bloku
navzájem nepohybují. Analýza může vést ke zjištění
většího počtu bloků, dokonce můžeme pomocí počítače
hledat hranice mezi bloky, tj. určit body, které patří
spolu do jednoho bloku.

Zkoumání horizontálních pohybů jednotlivých bodů
metodami, užívanými pE triangulaci a trilateraci,
neposkytuje dostatek podkladů pro zjištění pohybů
zemské kůry a jejich interpretaci. Jsou to zejména
dva důvody:
1. :Metody nejsou pro tento účel dostatečně přesné.
2. Zkoumají se pohyby jednotlivých bodů a nikoliv

pohyby celých bloků.

Z řady důvodů, známých z literatury, existuje li-
mitní přesnost, kterou nelze dosavadními metodami
zvýšit.
Pokud jde o vzájemné pohyby jednotlivých bodů,

je to předpoklad a priori nereálný, protože horizon-
tální pohyby, pokud existují, jsou zpravidla v souvis-
losti s většími či menšími geologickými jednotkami.
V této práci je navržena metoda, která se pokouší

v obou směrech uvedené nedostatky odstranit:

1. Přesnost zjištění vzájemných pohybů výrazně
zvyšuje tím, že vytváří podmínky pro zaměření
velkého množství na sobě nezávislých veličin
(úhlů a délek) ke zjištění jednoho posunu. Nezávis-
lost měření umožňuje snížit hodnotu střední chyby
vypočteného vektoru.
2. Zkoumají se pohyby bloků, a to buď dvou

nebo více bloků navzájem. Je3tliže rozdělení na bloky
neznáme, je možno metodu upravit tak, aby se pomocí
počítače bloky vyhledaly.

Metoda je obecně použitelná (a to v zásadě i pro
vertikální pohyby). Je možno ji aplikovat na libo-
volně rozsáhlých prostorech, tedy jak např. v útvarech
velikosti trojúhelníků astronomicko-geodetické sítě,
tak také u útvarů o rozměrech několika set nebo desí-
tek metrů.
Konkrétně lze metodu aplikovat v podmínkách

ČSSR na zjišťování horiz!=mtální složky vzájemného
pohybu dvou hlavních geologických soustav na území
ČSSR v prostoru tzv. Karpatské předhlubně.
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Teoretická podstata automatizovaného
umiestňovania popisu na mape

Ing. Štefan Kondáš.
Katedra mapovania a pozemkových úprav

Stavebnej fakulty SVST.
Bratislava

Praktické zavádzanie automatizácie do výroby v ob-
lasti kartografickej tvorby máp vyžaduje vyriešiť
rad otázok, ktoré súvisia hlavne s grafickou interpretá-
ciou prvkov obsahu mapy. V oblasti automatizova-
ného umiestňovania znakov na mape treba vyriešiť
'možnosť umiestňovania orientovaných znakov, t. j.
popisu a značiek v zobrazovacej rovine mapového
listu.

Táto problematika tvorila ťažisko študentskej ve-
deckej práce [3]. Rozsah práce ohraničila požiadavka,
.aby grafický výstup na automatickom kresliacom
zariadení spíňal požiadavky kladené na kartografický
originál. Pri riešení úlohy je venovaná zvýšená pozor-
nosť umiestňovaniu písmových znakov používaných
oddávna až po súčasnosť s ohfadom na vazbu histo-
rického vývoj a kartografickej tvorby a polygrafie.

Riešenie uvedenej problematiky pozostáva z troch
bodov:

- podstata radenia písmových znakov,
- definovanie znaku z geometrického hfadiska,
- matematický model automatizovaného umiestňo-

vania znaku.

Medzi najzákladnejšie vlastnosti písma pri ich radení
a medzerovaní z hfadiska automatizovania podfa [5],
:[6] patria:

-linková písmová osnova,
- vnútorná a vonkajšia svetelnosť písma,
- písmená s tvarmi symetricky a asymetricky otvo-

renými,
- šírka minimálnej medzery,
- stratový diel písma,
- mierka medzislovnej medzery.

Metóda radenia a medzerovania písma má
,svoj základ v radení písma grotesk, ktorý posudzuje
písmo ako blok, názorne ukazuje na vyváženosť
medzery medzi písmenami v raznych zoskupeniach.
Radenie a medzerovanie písmen s uzavretými blokmi
nerobí žiadné problémy; ukladajú sa vedfa seba
"Vrovnakom odstupe.

Písmo však má aj písmená s tvarmi symetricky
a asymetricky otvorenými. Otvorenosť ich formy
prenáša časť svojej svetelnosti do plochy (resp. do
medzery) a tým vznikajú medzery zvačšené o svetel-
nosť oproti medzerám medzi uzavretými blokmi (napr.
medzi písmenami B N I H). To znamená, že pri rovna-
kom odstupe blokov sú medzery medzi uzavretými
písmenami B N I H svetelne malé a medzery medzi
·otvorenými písmenami V .J O A T sú svetelne vefké.

Minimálna medzera je svetelnosťmedzery, ktorá
"Vznikápri zoskupení písmen najviac otvorených, ako
napr. LA. Určenie minimálnej medzery písmových

znakov vychádza z požiadaviek vizuálnej vyrovna-
nosti týchto znakov. V práci [9] je uvedená jednoduchá
kategorizácia písmových znakov vzhfadom na ich
prečnievajúce tvary. Sú to zovšeobecnené typové
tvary lil.. ~ , ~. Kategorizácia písmových znakov
z hfadiska prakticko-aplikačných možností je v alter-
natívach riešená v práci [3]. Najjednoduchšia kate-
gorizácia písmových znakov je podfa ich tvarov
vo vazbách na predchádzajúci písmový znak z pravej
strany a nasledujúci znak z favej strany; sú to: \. I
~I . Variácie s opakovaním tejto kategorizácie zo
štyroch prvkov, druhej triedy podfa vzťahu:

Dvojnásobný rozpis písmových znakov vo variácii
s opakovaním je ukážkovo vysádzaný na fotosádzacom
stroji DIATYPE v Slovenskej kartografii n. p., obr. la.
Vytvorenie ďalších možných kategorizácií znakov je
možné vykonať pre príslušné variácie s opakovaním
vzhfadom na začlenenie znakov do kategórií podfa
prečnievajúcich tvarov. V tab. 1 vidieť, že rozsah
kategorizácie znakov je závislý od rodu a druhu písma
ako i od presnosti priraďovania týchto znakov.

ZNAKY V KATEG6RIACH

Kat. ~ lil.. , ~ y • I • I I
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 J L F 1 I A N O I i
2 4 b P Y H n i
3 d k 7 V B P

vWJ 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100

Radenie písmových znakov - vyrovnávanie
sa vykonáva podfa subjektívneho vkusu. Subjektív-
nosť sa prejavuje v miešanej sadzbe, keď chceme vy-
užiť možnosť korigovať opticky nevyrovnané kombi-
nácie, ktoré vynikajú za verzálkami T, V, Y v kombi.
nácii s malými písmenami bez horných doťahov. Ak
sa pre to rozhodneme, je potrebné voliť rovnaké, opa-
kujúce sa kombinácie a zásadne aj rovnaké hodnoty
podriezky. Na nových vzorových listoch písma
DIATYPE mažeme nájsť pre všetky vefkosti písma
hodnoty podriezky a medzerovania.

Tabufka uvedená [8] pre podriezky a medzerovanie
nevystihuje všetky kombinácie písmových znakov.
V ručnej sádzačskej praxi je naďalej čiastočná zá-
vislosť na subjektívnom odhade sadzača (a na jeho
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BERTHOlD D1ATYPE, kotiíč 754480
Písmo UNIVERS 55, výška verzálky 3,50 mm

(kužefka 13 Di d. bodov)

aVuT HADJ HTCV TVVY

LVhV FJYA HOEK cena

POTVRDILA FOTOTYPE DIATYPE
a,

HADJ
-82 -58

LVhV FJYA HOEK
-24 -24 -24-24

POTVRDILA FOTOTYPEDIATYPE
b.

-14

AJLA TVVY POTVRDILA
+24 +24 +24 +24

-24 -24-24 -46

FOTOTYPE DIATYPE
+24 +24

C.
-14

AJLA. ·TVVY POTVRDILA
"1-48 +48 +48 +48

-24 -24 -24 -46

FOTOTYPEDIATYPE..,
d.

Obr. 1 Vyrov.návanie skupin písmen

a zoskupenia písmen nevyrovnané
b zoskupenía písmen, vyrovnané podla tabuliek Diatype
c, d zoskupenia písmen, vyrovnané podla tabuliek Diatype

a odhadu sadzača

P o I n á ID k a: Čisla nad medzerami: skráteníe medzery (podrezaníe) podra tabuliek Oiatype

Čísla pod medzerami: prediženie medzery (rozpáleníe) podfa odhadu sadz3ča

skúsenosti pri správnom optickom radení písmových
znakov vedra seba). Praktické ukážky na obr. lb
ukazujú tiež, že taburkovanie pre medzerovanie
a podrezávanie nevystihuje požiadavky obsiahnuté
variáciou s opakovaním. Správne radenie písma

v zoskupení podla variácie s opakovaním ich tvarov
vo vazbách (' I II) tabulkovanie DIATYPE
nevystihuje túto jednoduchú katf!gorizáciu (n = 4,
r = 2), napr. AJLA, TVVY, pozri obr. lb, c, d.

Automatizované umiestňovanie znakov v zobrazo.
vacej rovine mapového listu pomocou počítača a auto-
matického kresliaceho zariadenia je možné zhrnúť do
riešenia týchto problematík:

- základ matematickej formulácie, ktorý spoclva
v definovaní znakov z geometrického hradiska,
obr. 2, 3, 4,

- určovanie podrobných (lomových) bodov prí-
slušných znakov a získanie ich súradníc x', y',
obr. 2,

- vzhradom na polohu susedných definičných bo.
dov znakov získať ich vzájomné vzdialenosti pre
príslušnú kategorizáciu, obr. 5, 8,

-' ohraničenie kritérií:
a) hodnot pre mierku znakov,
b) určenie hodnot medzier medzi písmovyml

znakmi ak sú radené za sebou, a ak nie je po-
trebné brať do úvahy rozne prečnievajúce
tvary,

c)vymedzenie minimálnej, resp. maximálnej
velkosti uhlov medzi susednými pozdížnymi
osami písmových znakov,

- zostavenie predpisu na návod sadzby z rukopisu
pre automatické umiestňovanie a radenie písmo-
vých znakov v zobrazovacej rovine mapového
listu.

Formy grafického výstupu na automatických kreslia.
cich zariadeniach sú založené na princípe vykresrova-
nia znaku pomocou bodov mikropolygónu príslušného
znaku vo vhodne volenom súradnicovom systéme. Ak
zostaviterský originál má byť zostavený počítačom
a vykreslený na automatickom kresliacom zariadení,
je potrebné voliť jednoduchú konštrukciu hlavne pís-
mových, číselných, ale i mapových znakov. NakoTko
výsledok automatizovaného spracovania umiestňova-
ných znakov v rovine mapového listu má spíňať po-
žiadavky kladené na kartografický originál, vystačili
by sme aj s jednoduchším druhom písma ako je grotesko
Myšlienka zníženia počtu podrobných (lomových)
bodov jednotlivých znakov je základom jedného
z možných riešení ako obsiahnúť verkú abecedu, čísli-
ce, diakritické znamienka a možnosť konštrukcie
jednoduchých mapových značiek, ale i rubovorných
znakov s celkovým počtom bodov tridsaťdevať, pozri
obr. 2.

Z predošlého vyplýva, že sa na danom grafickom
podklade nahradía príslušné znaky prípadne inými
znakmi, avšak len s tou podmienkou, že je známa
poloha nositera príslušného znaku.

Bude vhodné definovať základné pojmy, tvoriace
analytické podmienky automatizovaného umiestňo-
vania znakov vobec.

3.1 Ťažisko znaku - písmena: móže byť geometric-
ký stred znaku, stred konštrukčnej plochy znaku,
obr. 3.
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3.2 Pozdížnaos znaku-písmena: z matematického
hradiska je v ťažisku znaku·normálou ku krivke, na
ktorej je umiestnený znak, obr. 4a.

3.3 Priečna os znaku - písmena: z matematického
hradiska je dotyčnicou k definičnej krivke znakov
v ťažisku znaku, obr. 4b, 7.

3.4 DefinitJnou krivkou znakov nazývame spoj-
nicu ťažísk jednotlivých znakov, ktoré tvoria popis
na predlohe (mape), resp. geometrické miesto bodov
ťažísk jednotlivých znakov, obr. 5, 6, 8.

3.5 Definičný bod znaku je nositerom príslušného
znaku, ale vzhradom na tento znak má jednoznačnú

polohu. Tento termín sa stotožňuje s termínom "ťa-
žisko znaku", obr. 3, 8.

3.5.1 Geometrický význam definičného bodu
znaku spočíva v tom, že je jednak nositerom prísluš-
ného znaku a zároveň pomocou neho sa vykoná
orientácia znakov na definičnej krivke znakov, obr. 7,8.

a.e ~.-B--
4. Matematický model automatizovaného

umiestňovania znaku

Definičná krivka popisu, ako to vyplýva z jej definície,
je množinou bodov v zobrazovacej rovine mapy, ktorá
je jednoduchým oblúkom, alebo sa skladá z konečného
počtu jednoduchých oblúkov navzájom pospájaných.
Zvláštnym prípadom je krivka, ktorej polomer kri-
vosti je nekonečne verký, keď krivka prechádza do
priamky. Množina všetkých bodov v rovine je určená
systémom rovníc a nerovností. To znamená, že množi-
na súradníc všetkých bodov definičnej kriv ky musí
im vyhovovať. Systém rovníc a nerovností je analytic-
kým vyjadrením množiny bodov v rovine. Táto mno-
žina móže byť vyjadrená aj jednou rovnicou. Mate-
matický model definičnej krivky znakov je vhodný
systém rovníc a nerovností, resp. jednej rovnice.

BREZNO
Q Q
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Pri popisekonkrétneho zobrazovaného javu alebo
prvku v zobrazovacej rovine mapového listu pojde
teda o to, aby bola určená rovnica definičnej krivky
tak, aby zodpovedala všeobecným zásadám vyhovujú-
cim umiestňovaniu popisu na mapách.
Matematický model definičnej krivky popisu miest

a obcí, nie je náročný, nakorko platí všeobecná zásada,
že prvky sa popisujú v smere rovnobežnom s južným
resp. severným rámom mapového listu. Preto krivku
možeme nahradiť priamkou, ktorá má všeobecný tvar
rovnice priamky:

Zložitejšie je umiestňovanie definičnej priamky v okolí
popisovaného javu vzhradom na okolité prvky, alebo
jej umiestnenie k lokálne prehustenému popisu. Tento
sposob platí aj pre ďalšie názvy, napr. pri popise
reliéfu, vodných tokov a ploch.
Náročnejšie je určenie definičnej krivky popisu

reliéfných prvkov. Pri popise pohorí a údolí možu byť
definičnou krivkou samotné orografické čiary. Ak je
rovnica orografickej čiary v zobrazovacej rovine ma-
pového listu známa, potom určenie rovnobežky s touto
čiarou je pomerne jednoduchou úlohou analytickej
geometrie rovinných kriviek.
Ak ide o samotné reliéfne útvary (názvy vrchov

a pod.) za definičné krivky tu možeme považovať
vrstevnice, chrbátnice, údolnice, časti kružníc a po-
dobne.
Podobný prípad nastáva pri určovaní definičných

kriviek popisu vodných to~ov. Ak to dovoruje vzdia-
lenosť medzi brehovými čiarami, móžeme za matema-
tický model pokladať analytické vyjadrenie osi vod-
ného toku. Ak je táto vzdialenosť malá, uvažujeme
o krivke rovnobežnej s osou vodného toku, odsunutej
o určitú hodnotu od tejto osi, obr. 5c.
Na mapách však musíme popisovať aj plochy. lde

tu zvačša o popis roznych územných celkov od konti-
nentov, štátov, horstiev roznych pásiem, až po tie
najmenšie celky. Každá takáto plocha je určitým
sposobom určená ako uzavretá krivka. Tu je problé-
mom ako určiť definičnú krivku pre popis plochy,
ktorá je vymedzená tvarom a vnútorným obsahom.
Pri ručnom popisovaní alebo pri vlepovaní popisu do
konkrétnych ploch je určenie definičnej krivky závislé
od subjektívneho citu kartografa. Tento popis musí
byť jednoznačne umiestnený tak, aby sa dalo jedno-
značne povedať, ktorú plochu popisuje a k čomu patrí.
Ak ide o popis vo vnútri ohraničenej plochy tvorenej
množinou bodov, bude popis matematicky inak defi-
novaný, ako keď plochu chceme popísať zvonku.
Vzhradom na to bude najvýhodnejšie určiť definičnú
krivku v závislosti na hraničnej krivke plochy defino-
vanej vzťahom y = f(x). Matematický model definič-
nej krivky bude potom závisieť od zvolených ďalších
kritérií. Podrobne je tento problém matematicky rie-
šený v troch alternatívach v [3]:

1. Definičná krivka je množinou En stredov úsečiek
CnDn, obr. 6a.

2. Definičná krivka je regresnou (vyrovnávacou)
krivkou bodov hraničnej krivky, obr. 6b, c.

3. Definičná krivka má od dvoch bodov hraničnej
krivky, ktorá leží na jednej normále definičnej
~rivky, rovnaké vzdialenosti, obr. 6d.
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Správne orientovanie a polohové umiestňo-
vanie znaku v zobrazovacej rovine mapového listu
predpokladá vazbu na vlastný súradnicový systém.
Táto skutočnosť si vynucuje nositera príslušného
znaku - definičný bod znaku, ktorý je zároveň nosi-
terom polohovej identifikácie znakov. Na základe
pozdÍžnej a priečnej osi je možné vykonať orientáciu
na definičnej krivke, obr. 7.
Definičná krivka znakov - popisu, daná v zo-

brazovacej rovine mapového listu je rovinnou krivkou:

Predpokladajme, že funkcia f, resp. F je 'známa a je
teda známy aj priebeh definičnej krivky písmových
znakov, obr. 8. Z obr. 8 ako aj z definície definičnej
krivky znakov K vyplýva, že ťažiská písmen ležia na
krivke. Pre lokalizáciu písma na definičnej krivke je
preto treba určiť súradnice x, y i.ch ťažísk. Vzhradom
na druh písma a jeho radenie treba najprv určiť dížku

1978/34



Geodetický a kartografický obzor
ročník 24/66, číslo 2/1978 35

zá
:8.•"

..0 ..•... 9o. 11 T13 0.·,k
8 10°'0,2" B
L.

-s~'l-

S(K)-l + Š1 = h
1. A

popisu L. Aby sa tento popis vmestil do popisovanej
plochy je nutné, aby platila podmienka L < S(K),
kde S(K) je dížka krivky ohraničenej popisovanou
plochou [S(K) = .AR]. Ak krivka K v rovine má pri
zvolenom súradnicovom systéme rovnicu (4), pričom
x E (a, b) a f(x) má spojitú deriváciu f'(x) na intervale
(a, b), tak krivka K má dížku určenú vzťahom:

b

S(K) = f VI + j'2(x) dx
a

.'.S(AC) + S(CB) = S(K)

H(AC) = S(CB) = 1/2 S(K)'

potom vzdialenosť ťažiska prvého písmena TI po
krivke K od bodu A bude:

AT
I

= S(K) - L + ŠI = h
2

kde ŠI je šírka prvého písmena. Z obr. 8 ďalej vyplýva:

.Ar2 = ATI + T(r2

.Ara =AT2 + T;Ta

.
.Ar; = AT;-I + T;_ľT;

ATn-';: ATn_1 + Tn_/rn
kde i = 1, 2, ... n

n = počet písmen v názve.

Vzdialenosti T(r2; T7í'a'" Tn_/rn vyplývajú z ra-
denia príslušného druhu písma. Súradnice ťažísk sa
vypočítajú riešením sústavy dvojíc rovníc, z ktorých
jedna je vždy rovnicou krivky K a druhá je prirodze-
ným vyjadrením tejto krivky, t. j. inverzná funkcia
k funkcii (4). Súradnice ťažiska znakov na definičnej
krivke oznakov teda poznáme. Písmeno však treba
v ťažisku orientovať, a to tak, aby pozdížna os písmena
bola totožná s normálou n definičnej krivky, resp.
priečna os totožná s dotyčnicou, obr. 7.

Pri realizácii popisovania na automatickom kreslia-
com zariadení sa vychádza z predpokladu, že jed-
notlivé znaky (písmená ako i číslice) sú matematicky
určené kombináciou súradníc (napr. 39-tich bodov vo
vlastnom súradnicovom systéme x', y'; obr. 2). Tento
súradnicový systém má počiatok o' v ťažisku písmena,
os x' je totožná s priečnou osou a os y' s pozdÍžnou
osou znaku - písmena. Aby sa pomocou podrobných
(lomových) bodov mohli znaky vykresliť v súradnico-
vom systéme x, y na automatickom kresliacom zaria-
dení, treba vykonať transformáciu súradníc x', y' do
súradnicového systému mapového listu x, y, obr. 7.
Vzťah pre transformáciu súradníc má tvar rovníc (10)
a (11).

x = x' cos lX =+ y' sin lX + XT (10)

Y = x' sin lX ± y' cos lX + YT (11)

kde XT, YT - sú súradnice ťažiska písmena v súradni-
covom systéme x, y,

lX - je uhol jednotkových vektorov.

Automatizovaný model umiestňovania znakov je
možno aplikovať na fyzicko-geografických mapách
stredných a malých mierok. Uverejnené obrázky boli
popísané propisotom. Automatizovaný sposob sa
overuje.

Riešenie automatizovaného umiestňovania znakov je
podmienkou zavádzania komplexnej automatizácie
do tvorby a výroby máp.V analýze sa ukazuje na
teoretickú a praktickú možnosť uplatnenia analytic-
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kých metód. Polohovým nositerom by mal byť defi-
ničný bod príslušného znaku. PozdÍžna a priečna os
definuje polohovú orientáciu znaku na definičnej
krivke. Predpoklady správneho optického vyváženia
písmových znakov na definičnej krivke tvoria podkla-
dy na vypracovanie návodu radenia písmových zna-
kov. Vzťahy (5, 8, 9, 10, 11) nám vyjadrujú matema-
tický model automatizovaného umiestňovania a ra-
denia znakov na definičnej krivke na základe prísluš-
nej kategorizácie písmových znakov. Zapojenie auto-
matizovaného umiestňovania znakov: na mape do
komplexu už automatizovaných etáp, vytvára ucelenú
metodiku komputerizovanej tvorby máp.
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Fraha

o celkových výměrách správních
jednotek

Se stoupajícím významem výměr půdy nabývají na
důležitosti také celkové výměry správních jednotek.
Základní otázkou je, jak byly určeny celkové vý-

měry (dále ev.) katastrálních území. Stalo se tak
součtem výměr jednotlivých parcel těchto souborů
nebo jiným nezávislým postupem?

Zde je nutno rozdělit katastrální území do dvou
skupin:
A. mapy vyhotovené grafickým postupem
B. mapy vyhotovené číselným postupem.

U map skupiny A (které tvoří asi 90 % výměry
státu) můžeme mluvit jak u cv.tak u výměr parcel
jen o výměrách určených zobrazólJ (pO). P()něvádž
v době vyhotovení originálních katastrálních map
bylo známo, že výměry velkých obrazců možno snadno
a bezpečně zjistit metodou sítě konstantních obrazců
(dnes v množinovém počtu nazývanou metodou jádra
a obalu) můžeme předpokládat, že ev. katastrálních
území byly stanoveny tímto nezávislým postupem
a nikoli součtem parcel. Podle této metody, máme-li
k dispozici přesnou síť, např. čtvercovou, rozdělíme
obrazec na dvě části: část vykrytou plnými čtverci,
tzv. jádrem, kde stačí provést IO'lhý součet výměr
těchto čtverců, a část okrajovou, která je vymezena
hranicí obrazce a obvodem jádra. Tím se sníží chyba

Ing. Karel Letocha,
Geodézie, n. p., Brno,

SG pro okres Prostějov

v určení celkové výměry obrazce jen na chybu v urče-
ní výměry tohoto okrajového pásu.
V určité úpravě bylo tohoto postupu použito při

určení ev. katastrálního území při původním výpočtu
na originálních katastrálních mapách: ev. katastrální-
ho území byla určena z výměry plných listů, např.
podle obr. I listů č. 6, 7 a výměr listů z částí zauja-
tých. U těch se postupovalo obdobně, jen se použilo
podrobnější čtvercové sítě palcové, např. u listu č. 5,
viz obr. 2.
Tento postup poskytuje celkem spolehlivě a rychle

výměry velkých obrawů~ je,nezávislý ·nar výpočtu
yý~ěr j~dnotlivjchpll.rceF a' z .hlediska' počtu měnc-'
kých a početních operací je nepoměrně jednodušší
a bezpečnější. Zachovává také geodetickou zásadu
postupu z velkého do malého. Proto údaje takto
získané nemohou být opravovány o chyby v původ-
ním výpočtu výměr parcel.
Sledujme postup při získávání ev. katastrálních

území této skupiny dále:
Při "ostrovním" *) zobrazení katastrálních území by-

*) Výrazu "ostrovní" zobrazení bylo použito bez
úmyslu na zavedení do odborné terminologie, ale jen
proto, aby v dalším vynikla nevýhoda tohoto postupu
při stanovení výměr katastrálních území.
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10 nutno při yýpočtu cv. vždy projednávat celou
hranici katastrálního území (tj. celý obvod k.ú.)
u každého území samostatně. Totožné úseky hranice,
např. úsek AB podle obr. 2, byly zobrazeny na sa-
mostatných listech a totožnost bylo možno prokázat
jen graficky (snímkem). Pravděpodobně nebyla pře-
zkušována shodnost "prázdných prostorů" (Pp), už
také pro časté posouvání kladů listů. Tím nebyla za-
ručena návaznost (spojitost) ploch mezi jednotlivými
katastrálními územími. Rozsah nedodržení této pod-
mínky, tj. překryty a mezery, se projevily při vyho-
tovování map souvislého zobrazení. Nepřesnosti
pramenící z tohoto postupu nelze odstranit a uvádí se
jen jako informace pro posuzování přesnosti údajú
EN při stanovení výměr vyšších správních celků.

Celkové výměry katastrálních území byly zjištěny
v době po vyhotovení originálních katastrálních map
na nejvěrnějším podkladě, nedeformovaném pozdější-
mi reprodukcemi. Hranice katastrálních území byly
v sousedních územích zaměřovány v krátkém časo-
vém odstupu a byla proto zachována identita prů-
běhu hranic v terénu (jednalo se o rychle probíhající

akci v letech 1824-1843). Možno tedy tvrdit, že
púvodní cv. katastrálních území jsou nejsprávnější,
posuzováno v rámci zvoleného postupu. Každé pozděj-
ší opravy o tzv. chybu v púvodním výpočtu výměry
parcely je znehodnotily.

To vede k myšlence zavedení konstantnosti těchto
údajů, pokud by nebyly nahrazeny kvalitnějšími úda-
ji získanými novým měřením. Kolísání ev. kastatrál-
ních území a tím i vyšších správních celků, ke kterému
dochází v dúsledku oprav chyb v původním výpočtu
výměr parcel, by se podstatně snížilo a nedosahovalo
by hodnot uvedených v [l J.

U katastrálních území skupiny B nutno každý
bod katastrální hranice vyjádřit souřadnicí vypočte-
nou v S-JTSK. Při zaměření sousedního území se sou-
řadnice pro zobrazení a pro výpočet cv. přebírají a tím
je zaručena spojitost celkových výměr, a to i tehdy,
dojde-li k zobrazení na různých mapových podkladech
nebo v různých měřítkách. Při souvislém zobrazení
je tato podmínka zajištěna ještě převzetím výměry
prázdného prostoru (Pp).

Výpočet výměr ze souřadnic má tu výhodu, že po-
žadavek spojitosti bude dodržen i když půjde o sou-
řadnice odměřené a mapy (tzv. kartometrické). Tento
případ nastane tehdy, bude-li hranice katastrálního
území zobrazena jen překreslením dosavadního zo-
brazeného průběhu proto, že nemohla být zamHena
v terénu. Má-li se proto zachovat. podmínka spojitosti
při výpočtu výměr dvou sousedních katastrálních
území (stejně jako u parcel), je třeba u společné hrani-
ce použít buď souřadnice kartometrické nebo souřadni-
ce určené z měření v terénu.

Při výpočtu ev. se sice postupuje z praktických
důvodú po mapových listech (pro výpočet skupin),
ale ev. je ve skutečnosti určena analytickým výpoč-
tem celého obvodového mnohoúhelníka katastrální-
ho území. U map této skupiny je nepřípustnost opravy
ev. o chybu v púvodní výměře parcely mimo jakouko-
li diskusi.

Při tét9 příležitosti je třeba se zmínit o další pod-
statné výhodě výměr vypočtených ze souřadnic
v S-JTSK: ježto vyrovnané souřadnice jsou defini-
tivní, jsou definitivní i výměry. Z toho vyplývá, že
případná chyba ve výměře je chyba ve výpočtu
a při správné dokumentaci souřadnic, předpisu
a výpočtu výměr není obtížné nalézt protichybu.
Nebude proto nutno a také není možno u těchto vý-
měr provádět opravy, které by nevyplývaly ze změn
souřadnic.

Při postupu podle uvedených zásad nebude Ueba
měnit ev. vyšších správních jednotek od okresu výš
ani při změně části obvodu katastrálního Ílzemí,
pokud tato změna se nebude týkat prúběhu hranic
okresu nebo kraje.

Předpokládejme, že dochází k oddělení části "A"
od k.ú. M a připojení ke k.ú. N (viz obr. 3), že ab
je nový průběh hranice katastrálního území, část
"A" je zaměřena číselně a obvod vypočten v souřadni-
cích.

1. Obě území M, N jsou ve skupině A.

Označme 1;F~... součet výměr celých parcel oddělené
části "A" podle údajú EN (tj. určených z obrazce),
a ... 1;P~ . .. výměru oddělené části "A" vypočtenou
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M N

ze souřadnic. Protože při nahrazení celých parcel
bude L,F~ =i=L,P~a dále cv. pro k.ú. M +N musí zůstat
nezměněné, nutno rozdíl D = L,F~ - L,P~ vyrovnat
u kompensační parcely v k.ú. M. (viz [1]).

2. Tentýž postup bude nutno zachovat, budou-li
obě k.ú. ve skupině B, nebo jedno v A a druhé v B
a jsou-li parcely převáděné části určeny z obrazce
na mapě (PO). Samozřejmě u definitivních výměr urče-
ných ze soul'adnic bude D = O.

K otázce nahrazení cv. pE novém (číselném) za-
měření celého katastrálního území a jejího výpočtu
ze souřadnic, uvažujme nejprve jednodušší případ,
že byly zaměřeny nezměněné hranice katastrálního
území, tj. takové hranice, kdy při jejich zákresu do
map (1 : 2880) všech sousedních území nedojde ke
změně. Pro dlouhou dobu od původního měření může
tento případ nastat jen teoreticky.

V tomto případě rozdíl mezi dosavadní a novou cv.
nově zaměřovaného území je rozdíl vyplývající z po-
užitých metod zaměření, zobrazení na mapě, výpočtu
výměr a nakonec i zobrazovacích soustav. Proto nový
údaj cv. nahrazuje dosavadní se všemi důsledky pro
výměry vyšších správních celků.

V druhém případě, kdy dochází pE novém zaměření
k úpravě Průběhu hranic zaměřovaného katastrálního
území vůči jednomu nebo více sousedním územím,
můžeme postupovat podle zásad shora uvedených
a neměnit součet celkových výměr katastrálních
území dotčených úpravou (zmĚnou) hranice katastrál.
ního území, neboť tento rozsah se ve skutečnosti
nezměnil. Tím se rozdíl nebude přenášet do cv. výměr
vyšších správních celků.

V tomto článku a v článku [IJ byly projednány
hlavní souvislosti týkající se evidence celkových vý-
měr správních jednotek ve spojení se dvěma sku-
tečnostmi, ke kterým došlo v posledních 10 letech,
tj. opakovaným přenosem kresby katastrálních map
do map souvislého zobrazení a postupným zaváděním
výměr vypočtených ze souřadnic na základě technolo-
gických postupů pro číselné zaměřování změn v ma-
pách EN [2]. .

Katastrální území je základním souborem pro ozna-
čování parcel, číslování pevných bodů podrobného
pole, vykazování úhrnných hodnot druhů pozemků,
je základní jednotkou správního území obcí, okresů,
krajů a státu. Uvádíme tento výčet na zdůraznění
významu rozsahu katastrálního území, a to tím spíše,
že v četných případech (zejména v rovinných země-
dělských oblastech) hranice katastrálních území byly
v přírodě porušeny při pozemkových úpravách a sto-
jíme před otázkou, jak tento stav uvést do souladu
se všemi požadavky technickými, majetkoprávními
i správními.

Je možno tvrdit, že otázkám celkových výměr
správních celků a v souvislosti s tím i otázce celkové
výměry státu nebyla věnována pozornost, kterou by
tento základní statistický údaj a výsledný údaj celo·
státního mapování ve velkých měřítkách zasluhoval.
V tomto článku a v článku [1] bylo uvedeno, že někte-
ré pracovní postupy neodpovídají dnešním podmín-
kám.

LITERATURA:

[1] LETOCHA, K.: O výměrách parcel a pozemků,
GaKO č. 12/1976.

[2] ČÚGK, Praha: Technologický postup pro zaměřo-
vání změn v mapách EN (1974).

Do redakce došlo 5. 9. 1977

Lektoroval: Ing. Oldřich Severin, ČÚGK

Pokud se v článku uvádí pojem "výměry správních jed-
notek" je třeba si uvědomit, že podle § 1 (1) Vyhlášky
č. 23/1964 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci
nemovitostí, se vede pro každou obec evidence nemovi-
tostí podle katastrálních území. Katastrální území je
technickou jednotkou, nikoliv jednotkou správní, ale
celkové výměry ostatních jednotek (sídelních i správ-
ních) se z jeho výměry odvozují.

Aktuálnost článku Ing. K. Letochy podtrhuje připra-
vovaná vyhláška Federálního statistického úřadu ,,0 jed-
notné identifikaci územních jednotek", která rozlišuje
"základní územní jednotky" , "základní sídelní jednotky"
a "správní jednotky". Podle navržené vyhlášky jsou
"základní územní jednotky" tvořeny katastrálními
územími (výjimečně též částmi) a jsou relativně stálými
statistickými obvody pro sledování sociálně ekonomic-
kých a územně technických jevů z výlučně prostorového
hlediska.

V Praze dne 17. 12. 1977

MARČÁK, P., VANKO, J.: Prvé výsledky výskumu
z geodynamického polygónu Bratislava

PICHLÍK, V.: K experimentálnímu ověření poloho-
pisné přesnosti topocartu a ortofotu na zku-
šebním fotogrammetrickém poli Pecný

VÁLKA,O.: Ortogonální a polární systémy v měře-
ní analyticko-srntetickým způsobem

DIVIŠ, K.: Centrační prvky při tíhových měřeních
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Závěry konferencí České vědeckotechnické společnosti
geodézie a kartografie a Slovenské vědeckotechnické společnosti-$'Qv~l1$ké

geodeticko-kartografické společnosti

Konference České vědeckotechnické společnos-
ti-společnosti geodézie a kartografie a Slovenské
vědeckotechnické společnosti-Slovenské geode-
ticko- kartografické společnosti (dále jen VTS-GK]
zhodnotily svoji činnost zaměřenou na rozvoj
VTS-GKpo XV. sjezdu KSČ.
Činnost VTS-GK bude v dalším období zaměřena

na plnění úloh, které pro geodézii a kartografii
vyplývají ze závěrů XV. sjezdu KSČ. Tyto úkoly
jsou pro 5-tý pětiletý plán stanoveny rozpisem
politickohospodářské směrnice Českým úřadem
geodetickým a kartografickým a Slovenským úra-
dam geodézie a kartografie (dále jen ČÚGKa SÚGK]
a pro VTS-GK zpracované v rámcových plánech
politickoorganizačních opatření na zabezpeče-
ní realizace závěrů XV. sjezdu KSČ..
Aby bylo těchto cílů dosaženo, bude potřebné,

aby všechny orgány a organizační složky VTS-GK
při jejich plnění cílevědomě rozvíjely dobrovolnou
tvořivou iniciativu členů ČVTS a SVTS a jejich
prostřednictvím i všech pracovníků geodézie
a kartografie především v oblasti komplexní so-
cialistické racionalizace; získávali pracující pro
aktivní účast na vědeckotechnickém rozvoji odvět-
ví geodézie a kartografie a napomáhali výměně
zkušeností a prohlubovali účinnost celé své poli-
litickoorganizační činnosti směřující na ře-
šení hlavních problémů vědeckotechnického roz-
voje odvětví geodézie a kartografie.
VTS-GK si kladou za cíl aktivní účastí svých

členů na všech úsecích dotýkajících se odvětví
geodézie a kartografie přispívat k realizaci závěrů
XV. sjezdu KSČ v oblasti vědeckotechnického roz-
voje.

1. Pro činnost obou Společností, všech jejích
organu a členů přijaly konference VTS-GKkonané
v září resp. říjnu 1977 v oblasti politicko-odborné
činnosti tyto hlavní úkoly:

.a] Aktivně prosazovat politiku KSČ v řadách vě-
deckotechnické inteligence, dělníků, zlepšova-
telů, vynálezců a novátorů, získávat je pro
politiku KSČ formulovanou v závěrech XV. sjez-
du KSČ a usneseních ÚV KSČ a v úzké spolu-
práci s ROH a SSM, státními a hospodářskými
orgány v odvětví geodézie a kartografie.

b] Důsledně napomáhat formování socialistic-
kého vědomí a profilu příslušníků vědeckotech-
nické inteligence s vysokou úrovní politických
a odborných znalostí a aktivním přístupem k ře-
šení úkolů geodézie a kartografie.

c] Pokračovat v prohlubování politickovýchovné
činnosti k podpoře politiky KSČ a vlády při

. plnění úkolů 5. a v přípravě 7. pětiletky.
d] Působit výchovnou prací ke zvyšování odpověd-

nosti naší vědeckotechnické inteligence za po-
krok čs. geodézie a kartografie, k boji proti
technickému konservativismu a stagnaci, k no-
vátorskému přístupu při řešení úkolů a problémů.

e] Rozšiřovat a uplatňovat nejnovější poznat-
ky vědy a techniky v geodézii a kartografii se
zaměřením na zvýšení efektivnosti a kvality
geodetických a kartografických prací, na úspo-
ru materiálů a nákladů a na ochranu půdního
fondu a životního prostředí.

f] Aktivně pomáhat při doplňování školního a
podnikového vzdělávání s cílem zajistit, aby
geodeti a kartografové byli připraveni s před-
stihem na zvládnutí úkolů souvisejících se za-
váděním nové techniky do praxe.

g] Rozvíjet a usměrňovat úsilí a iniciativu vědec-
kotechnické inteligence, dělníků, zlepšovatelů a
vynálezců na řešení hlavních úkolů odvětví
geodézie a kartografie.

h] Aktivně se podílet na přípravě a realizaci plá-
nu rozvoje vědy a techniky, na řešení úkolů
KSR, činnosti KRB a v socialistické soutěži;
pravidelně vyhodnocovat přínos z politicko-od-
borné činnosti VTS-GK.

i] Politicko-odborné akce zaměřit na plnění
hlavních úkolů odvětví geodézie a kartografie,
zejména úkolů perspektivních a úkolů koncepč-
ního charakteru.

j] Aktivně pomáhat zlepšovatelům a vynálezcům
při uplatňování jejich návrhů a cílevědomě vy-
užívat jejich iniciativy a technických znalostí a
vytvářet podmínky pro jejich přímou účast na
technickém rozvoji odvětví geodézie a karto-
grafie.

k] Při politicko-odborné činnosti se orientovat
na získávání mladých dělníků a techniků do
aktivní práce v ČSVTS; dále rozvíjet spolupráci
s odbornými školami a podílet se na usměrňo-
vání vědecko-odborné činnosti.

I] Organizovat vědeckotechnickou propagandu
k vyvolání zájmu geodetů a kartografů na tech-
nickém pokroku a důsledně zveřejňovat výsled-
ky činnosti VTS-GK a pořádaných vědeckotech-
nických akcí nejen v odborných časopisech, ale
i v denním tisku, rozhlasu a televizi.

m] Rozpracovávat v dohodě s příslušnými resorty
a hospodářskými organizacemi a pravidel-
ně vyhodnocovat plnění závěrů a doporučení
z politicko-odborných akcí.
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n) Zlepšovat informovanost o úspěších vědy
a techniky v členských zemích RVHP, zvláště
SSSR.

2. Spolupráce s orgány a organizacemi - na
úrovni ČVTS-GK a ČŮGK, SVTS - SGKS a SŮGK,
organizace resortu s pobočkami ČVTS a SVTS -
v odvětví geodézie a kartografie.

a) Prohlubovat spolupráci se státními orgány a
hospodářskými organizacemi formou dvou-
stranných dohod o spolupráci v duchu usnesepí
vlád ČSR, SSR a vlády ČSSR o póslání VTS a
jejího vztahu ke státním a hospodářským orgá-
nům.

b) Prostřednictvím členu ČVTS a SVTS za-
pojených v pracovních orgánech hospodář-
ských organizací se aktivně podílet na rozvoji
vědy a techniky a přispívat ke kvalifikovanému
rozhodování.

c) Ve spolupráci s resorty a hospodářskými orga-
nizacemi pravidelně provádět hodnocení podílu
na plnění hlavních úkolů odvětví.

3. Rozvoj zahraničních styků

a) Rozvíjet zahraniční styky v oblasti geodézie a
kartografie v souladu s linií XV. sjezdu KSČ, aby
plně odpovídaly mezinárodní a technic-
ké politice ČSSR.

b) Aktivně spolupracovat s vědeckotechnický-
mi společnostmi geodézie a kartografie socia-
listického společenství; podílet se na koordina-
ci činnosti těchto Společností a prohlubovat tak
integraci vědeckotechnické spolupráce ze-
mí RVHP.

c) Účastnit se činnosti mezinárodních nevládních
organizací FIG, ISP a ICA.

d) Účelně a efektivně využívat v činnosti VTS-GK
všechny formy zahraničních styků; všechny zís-
kané poznatky využít ve prospěch rozvoje čs.
geodézie a kartografie.

Styk s mezinárodními nevládními organizacemi
zabezpečují čs. komitéty: geodetický, fotogramme-
trický a kartografický.

Účast ČSVTS v mezinárodních nevládních orga-
nizacích se jeví jako prospěšná, zejména při zamě-
ření na tyto odborné otázky a problémy:

FIG - Mezinárodní federace zeměměřičů
Publikace úspěchů čs. vědy a techniky z oblasti
geodézie a kartografie na mezinárodním fóru a
získání maximálních informací o světovém stavu
geodézie pro konkrétní aplikace v čs. podmínkách.

a) V oblasti inženýrské geodézie - uplatnění geo-
dézie v jiných oborech národního hospodářství
a tvorba technických map měst, resp. evidování
podzemních vedení.

b) V oblasti automatizace tvorby map vell{ých
měřítek se zvláštním zaměřením na úsporu živé
lidské síly, dále při napojení geodetických in-
formačních systémů se systémy dalších odvětví.

c) V oblasti přístrojového vybavení modernizace
geodetického instrumentária.

d) V oblasti odborné výchovy - modernizace od-
borné výchovy geodetů školním a mimoškolním
vzděláváním.

e) V rámci tvorby nových geodetických přístrojů
využít všech získaných informací.

f) Sledovat dálkový průzkum Země, jako novou
disciplínu, umožňující perspektivní aplikace.

ISP - Mezinárodní fotogrammetrická společnost
V rámci plánu ČsFK jsou tyto hlavní úkoly:

a) S využitím resolucí XIII. kongresu ISP koordi-
novat všechny odborné akce české a slovenské
odborné skupiny fotogrammetrie.

b) Usilovat o zvýšení intenzity a kvality spoluprá-
ce s fotogrammetrickými odborníky ze všech
socialistických států.

c) Zaměřit svoji činnost především na aktivní spo-
lupráci se 3. komisí ISP a se 6. komisí ISP.

d) Připravit aktivní účast čs. delegátů na specia-
lizovaných symposiích, které budou pořá-
dat jednotlivé odborné komise ISP.

p.) Koordinovaně připravovat aktivní účast čs. de-
legace na XIV. kongresu ISP v r. 1980.

lCA - Mezinárodní kartografická asociace
Účastí ČSVTSv lCA je sledována:
a) Propagace výsledků čs. kartografie v zahraničí.
b) Získávání informací o vývoji kartografie

v členských zemíchlCA.
c) Vzájemná výměna zkušeností a poznatků mezi

předními odborníky v oblasti kartografie.

Hlavní zájem čs. kartografie je soustředěn na
program komisí 2, 3, 5, 8 a 9 lCA, v nichž je Čs.
kartografický komitét zastoupen členem nebo čle-
nem-korespondentem zejména:
a) V komisi 2 pro mezinárodní slovník upřesnit a

doplnit českou a slovenskou odbornou termi-
nologii pro 2. vydání slovníku; práce budou
probíhat do r. 1980.

b) V komisi 3 pro automatizaci v kartografii zís-
kávat informace o směrech automatizace, ze-
jména se zaměřením na zpracování map střed-
ních a malých měřítek a map tématických.

c) V komisi 5 pro kartografickou technologii spo-
lupracovat na programech komise a získat in-
formace o řešení zkušebních barevných sou-
kopií a tisku mnohobarevných map v malých
tiskových nákladech.

d) V komisi 8 pro mapování přírodních zdrojů
spolupracovat na programech této komise a
získávat praktické zkušenosti pro aplikaci vý-
sledků v čs. kartografické tvorbě při tvorbě té-
matických map středních a malých měřítek.

e) V komisi 9 - podkladové mapy pro tématické
mapování - doporučovat spolu s ostatními so-
cialistickými státy využívání Mapy světa
1 : 2,5 mil. jako podkladu pro projekty meziná-
rodně zpracovávaných kartografických děl.

V rámci cílevědomého působení budou VTS-GK
nadále prosazovat realizaci Závěrečného aktu hel-
sinské konference. Předběžně bylo projednáno
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uskutečnění mezinárodní geodetické konferen-
ce v rámci čs. účasti při zasedání Stálého výboru
FIG v r. 1979 v ČSSR.

4. Politickoorganizační činnost VTS-GK

a) Věnovat trvalou pozornost rozšiřování členské
základny, především pak věnovat pozornost stu-
dentům a absolventům škol; působit na zkvalit-
ňování práce a činnosti poboček ČVTS a SVTS.

b) Trvale zabezpečovat účinné rozšiřování vědec-
kotechnických a ekonomických informací mezi
všemi členy ČVTSa SVTS.

c) Dodržovat plánovací a hospodářsko-finační
disciplínu na všech organizačních stupních
VTS-GK a při všech organizovaných odborných
akcích.

K zabezpečení politickoorganizační činnosti se
navrhuje přetvořit existující odborné skupiny na
odborné sekce, a uvážit vytvoření těchto odborných
.skupin (OS): politickovýchovné OS, OS pro kvalitu
a výhledově OS dálkového průzkumu Země. V sek-
cích vytvořit odborné skupiny (pracovní týmy) po-
dle hlavních politicko-odborných problémů r viz
ad 5).

Podle povahy ř!;lšené problematiky bude navázá-
na spolupráce s dalšími odbornými společnostmi
v rámci ČSVTS (zemědělskou, stavební, dopravy a
spojů, hornickou, tisku aj.).

V ÚV VTS-GK pověřit členy koordinací činnosti
v oblasti VZH a rozvoje socialistické iniciativy
členů ČVTS a SVTS, jakož i v oblasti VTEIP. Ob-
dobná opatření budou doporučena i MV a KV
VTS-GK.

Úkoly v oblasti zkvalitňování členské základny
budou soustavně řešeny rozvojem organizační
struktury poboček ČVTS a SVTS, hlásících
se k VTS-GK.

5. Hlavní politicko-odborné úkoly VTS-GKv roce
1978 s výhledem do roku 1980.

K dosažení stanovených cílů budou VTS-GK ře-
šit zejména tyto hlavní politicko-odborné otázky
a problémy v r. 1978 a výhledově až do r. 1980:
OS 17Ol-inženýrská geodézie
a) Sjednocování geodetických dokumentací ve vý-

stavbě.
b) Zaváděllínové Il1ěřiéí a výpočetní techniky pro

racionalizaci geodetických prací ve výstavbě.
c) Spolupráci a výměnu zkušeností pracovníkfl or-

ganizací celého odvětví geodézie.
d J Zajištění a rozvoj funkce odpovědného geodeta

ve výstavbě se zvláštním zřetelem na rozhodu-
jící stavby pětiletky.

e J Odborná terminologie v inženýrské geodézii.

OS 1702-kartografie
a J Převod map evidence nemovitostí na PET folie,

příp. jiná rozmnožovací technika.
b J Zpracování map pro řízení a plánování země-

dělské velkovýroby.
c) Automatizace kartografických prací.

d) Tisk map v malých nákladech a se zkrácenou
barevnou stupnicí.

e) Kartografická terminologie.
f J Výchova kartografů.
g) Tematické mapy malých a středních měřítek.

OS 1703-fotogrammetrie

a) Racionalizace leteckého sním kování a fotole-
teckých prací:

Plánovat letecké snímkování v obecném
směru, přizpůsobeném tvaru mapované lo-
kality;
vypracovat kritéria pro využití letec-
kých snímků za zhoršených meteorologických
podmínek.

b) Racionalizace mapování:
již ve stadiu plánování a projektování ma-
povacích prací optimálně využívat jednotli-
vých metod mapování a kombinovat různé
metody (řešit v pracovním týmu OS 1703 a
OS 1708) .

c) Vytvářet příznivé technologické a organizační
podmínky pro širší uplatnění ortofototechniky při
tvorbě, obnově a údržbě map v jednotě s obno-
vou operátů evidence nemovitostí (řešit v pra-
covním týmu OS 1703, OS 1704 a OS 1708).

OS 1704-evidence nemovitostí
a) Racionalizace vedení evidence nemovitostí na

počítačích třetí generace a jejího využívání
v národním hospodářství ve vztahu na podniko-
vé evidence pozemků s hlavním cílem ochrany
zemědělského půdního fondu.

b) Vytváření účelového subregistru nemovitostí ve
velkých městech s cílem propojení ISGK na
městské informační systémy.

c) Využívání mikrofilmové techniky v oblasti po-
hotového poskytování informací z evidence ne-
movitostí.

03 170S-geodetická bodová pole
a) Budování bodových polohových polí.
b) Sledování technogenních pohybů zemské kůry.
c J Orientace geodetických měření.

OS 1706-automatizace
a) Vytváření automatizovaných linek (měření-vý-

počet-zobrazení) pro účely mapování.
b) Realizace jednotlivých částí ISGK, především

pak bází dat a digitálních map.
c J Spolupráce s jinými Společnostmi při zavádění

digitalizace a automatizace do projekční čin-
nosti při tvorbě digitálního modelu terénu a při
automatické kresbě vrstevnic.

OS 1707-ekonomika a vědecké řízení
aj Automatizované systémy řízení.
b) Vnitropodnikové řízení.
c) Řízení jakosti.

OS 1708-mapování

a) Mapování ve velkých měřítkách a možnosti
zkrácení výrobního cyklu.

b J Aktualizace technicko-hospodářské mapy, (úče-
lových) map velkého měřítka.
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c) Napomáhat v SSR prl plnění vládního úkolu:
Dobudování mapového fondu velkých měřítek
do r. 1985.

Tento materiál představuje výchozí programový
dokument pro práci VTS-GK. Jde o program ote-
vřený, který bude doplněn po projednání na zase-
dáních pléna ÚVVTS-GK.

Společnosti se tímto hlásí k součinnosti se státními
orgány a hospodářskými organizacemi odvětví
v souladu se závěry XV. sjezdu KSČ..

Ing. Vladimí.r Kosek,
sekretář Čs. výboru g. a k.

Ďalší prípravný kartografický seminár
v Banskej Bystrici

Aktivita organizátorov V. kartografickej konferencie,
ktorá sa bude konať v r. 1978, pokračuje systematicky
a plánovite. Po celkove zdarilom dvojdÍlovom seminári
o automatizácii v auguste 1. r. usporiadal sa jednodňo-
vý seminár dňa 15. 11. 1977 opať v stredoslovenskej
metropole v Banskej Bystrici. Tentokrát usporiadatelia,
Odborná skupina kartografie Slovenskej geodeticko-kar-
tcgra1icknj spaločnosti SVTS, pobočka SVTS pri Sloven-
skom úrade geodézie a kartografie v spolupráci s Do-
mom techniky SVTS v Banskej Bystrici pripravili prie-
beh tejto odbornej akcie na tému:

Kartografia v národnom hospodárstve a osvete.

Atmosféra v rokovacej sále gastrocentra Hradec sa
nies'a duchom tvorivého zápalu naplniť obsahovú tema-
tiku seminára vlastnými i získanými poznatkami z oblas-
ti vědecko-tenretických i koncepčno-realizačných discip-
lin kartografie.

Pritom ak rozoberieme prednesenú tematiku na semi-
nári, možeme kornštatovať, že autori príspe'lkov sa 'za-
merali na

teoretické otázky,
koncepciu tvorby a využívanie fondu máp vel'kých
mierok ako i pre hospodársku výstavbu,
systém kartografických pomdcok pre školy,
koncepciu a tvorbu turistických máp,
hiscorické a dejepisné mapy.

Podl'a uvedeného prednášaná tematika zaberala širo-
kú škálu t€oretických i praktick}'ch problematík.

Rokovanie seminára otvoril Ing. O I i v a, predseda
Odbornej skupiny kartografie Slovenskej geodeticko-kar-
tografickej spoločnosti SVTS.

Prvý referát, ktorý je kolektlvnym dielom dvojice au-
torov Ing. Len k u a doc. Ing. Háj k a, CSc., na té-
mu: P o s 1.a ni e map y v s o c i a I i s t i c ke j s p o·
I o c n o s t I predniesol námestník predsedu SÚGK Ing.
Len k o. Príspevok načiera rcvnako do teoretických
problémov kartografie, keď na základe poznatkov so-
~ietskych a zahraničných autorov (Aslanikašvili, Gara-
Ievskaja, Ratajski, Sališčev) prípadne prác domácich
autorov (Hájek, Mitášová, Krcho, Martinek, Pravda) vy-
svetl'uje najnovšie ponímanie mapy ako efektívneho mo-
delu reality ako i význam kartografie vo vede a praxi.

Zároveň prednášajúci pripomína, že dnes sa stáva mapa
výrobnou silou socialistickej spoločnosti.
Teoretickými otázkami sa zaoberá vo svojom príspev-

ku "Pragmatické hl'adiská mapovej tvorby" tiež Ing. Čiž-
már. Rozoberá význam kartografického znaku ako zá-
kladného prvku jazyka mapy. Všíma si hIadiská inžinier-
skej psychológie pri súčasnosti stroj a a človeka, pri zo-
stavovaní a posobení znakového systému mapy na uŽí·
vatela.
V naplnení obsahu prvej časti hlavnej tematiky semi-

nára o koncepcii, význame a využívaní máp v národnom
hospodárslve odzneli tri príspevky.
Najpl v dvojiW autorov Ing. K ú d e l' a, CSc., a Ing.

B a I' t a I o š v prednáške: "Mapové fondy vel'kých mie-
rok na Slovensku" v chronologickom slede vzniku po-
dl'a jednotlivých zobrazení a znázornení rozobrali stav
jednotlivých d;'uhov máp vel'kých miel'ok.
Prednášatel' Ing. Kúdela uviedol, že 70 % máp (v zo-

brazovacom systéme stereografickom, bezprojekčnom a
valcovom] mapového fondu je zastaralých, 21 % (kata-
strálne náčrty, komasačné mapy, náhradné mapy) roz-
nych provizórU a len 9 % (S-JTSK] vo vyhovujúcom sta-
ve v požadovaných techn. parametroch. Potom je na
mieste starostlivosť našej spoločIÍosti dobudovať a skva-
litniť toto dielo v SSR podra uznesenia vlády SSR č. 134/
/1971 cio r. 1985 tak, aby jeho parametre mohli vyhovo-
'lať všetkým technickým požiadavkám.
Pocom Ing. Fičor svojím referátom "Koncepcia tvorby

máp pre národné hospodárstvo" naplnil obsah štruktú-
ry hlavnej tematiky seminára. Jadrom tejto problemati-
ky je tvorba spracovania a vydania štátneho mapového
diela v stredných mierkach 1.10000, 1:25000, 1:50000
a 1:200000. Požiadavky technickej verejnosti, ktoré sa
žiada jú od tohto súboru máp, najlepšie splňa Základná
mapa ČSSR. Prednášatel' zhodnntil význam súborov tých-
to máp porovnaním s ostatnými najma topografickými
mapami. Edičné plány predpokladajú, že vydanie základ-
nej mapy v mierkach 1:10000 - 1:200000 bude sa po-
stupne realizovať v podnikoch SÚGK v 6. a 7. paťročnici.
Rovnako tematické mapy vyhotovené na podklade zá-

kladnej mapy sa spracovávajú postupne na žiadosť, prí-
padne za spolupráce iných rezortov.
Vo v3ci údržby, ktorá je z hl'adiska aktuálnosti ob-

sahu vel'mi doležitá a potrebná, sa bude musieť rezort
SÚGK spoliehať zatial' na vlastné pramenné materiály.
Za účelom bližšej informácie spotrebitel'a sa vydala

v r. 1972 informačná publikácia "Katalóg máp pre hos-
podársku výstavbu". Je len na škodu veci, že v aktuali-
zovanej forme plánuje sa vydať táto brožúra až v 7.
piifročnici.
Do rámca tohto tematického okruhu problematík za-

padol i ďalší príspevok Ing. S i I' o t k u, "Využitie máp
v územnom plánovaní". Autor tejto prednášky poinfor-
moval prítomných o praktickom využití máp pre hospo-
dársku výstavbu v oblasti územného plánovania a urba-
nizmu. V dokumente "Projekt urbanizácie SSR" schvá-
lenom uzn. vlády SSR dňa 15. 9. 1976 č: 284/76 sa riešia
všetky zásadné, dlhodobé a urbanizačné vzťahy na celo-
slovenskej úrovni. V ďalšej stati svojho príspevku pred-
nášatef oboznámil poslucháčov o systematickom budova-
ní Informačného systému o území (ISUJ, ktorý taktiež
ako grafickú formu využíva štátny mapový fond.
V okruhu problémov systému kartografických pomo-

cok pre školy odzneli na seminári dve prednášky.
V prvej dr. Wa h I a vo svojom referáte "Geografic-

ké atlasy ve výuce a výchově" zoznámil účastnílkov se-
minára s porovnávacou analýzou školských atlasov vy-
daných v ČSSR. PCR a ZSSR z hradiska štrukturálneho
obsahu a ich dosah na vyučovacl proces. Autor zvlášť
si všíma znak ov v kartografických vyjadrovaniach, ktoré
po dIa určitej konvencie v map3 znamenajú konkrétny
jav v reálnom svete. Obdobne ako je rozpracovaná kar-
tografická semiotika, navrhuje autor zaviesť nový ter-
mín sem i o di d a k t i k a, ktorým sa rozumie náuka
na osvojenie si znakových sústav všetkého druhu.
Z výrobného hl'adiska nad 8dičnými kartografickými

počinmi na vyučovanie geografie v školskom systéme
sa zamyslela S e i t z o v á, prom. geogr., v druhom prí-
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spevku tejto tematiky s názvom: "Kartografické učebné
pomůcky v školskej kartografii". Otšírnejšie uvádza sú-
vislosti, ktoré determinujú obsah, formu a stav jednot-
livých školských kartografických pomůcok . .Takto pred-
nášajúca rozobrala Atlas sveta a Atlas ČSSR. Ďalej sa
zmienila o c v i č n Ý c h (obrysových) mapách. Zvlášť
zhodnotila v I a s t i v e d n é mapy okresov ako mapo-
vej monografie týchto regiónov. Osobitnú pozornosť ve-
novala reliéfnym mapám a glóbusom ako i mapám na
transparentných fóliách. Všetky tieto edičné počiny zo-
hrávajú kladnú úlohu vo vyučovacom procese geografie
na našich ško'ách.
Na dokreslenie celého obsahu tematiky seminára o

uplatnení kartografie v osvete odzneli prednášky o h i s-
t o r i c k Ý c h a tu r i s t i c k Ý c h mapách.
Ing. Far k a š vo svojom referáte "Historické mapy

a ich význam pre súčasnosť" navrhuje rozlišovat pojem
h i s t o r i c k á map a od termínu dej e p i s nám a-
p a. Pritom pod výrazom h i s t o r i c k á map a fO-
zumie autor mapové dielo vyho:ovené v minulosti po-
dfa vtedajšej úrovne vedeckých a technických poznat-
kov, ktoré svojím odborným obsahom a spracovaním má
význam i pre súčasnosť. Naproti tomu pod termínom
dej e p i s nám a pa treba rozumie( také mapové die-
10, ktoré sa spracovalo podfa súčasného stavu poznatkov
o udalostiach k určitému obdobiu.

V ďalšom sa autor zaoberá historickými glóbusami a
rozoberá niektoré historické mapy znázorňujúce naše
územie.

Záverom prednášatef oboznámil prítomných so stavom
príprav na zriadenie národnsj mapovej zbierky.
Druhý prednášajúci tohto tematického okruhu Ing.

K e lem e n, vo svojom príspevlm "Koncepcia tvorby a
spracovania turistických máp" obrátil pozornosť účastníl-
kov seminára najprv na staršie turistické mapy a ma-
pám podobné edičné počiny z územia Slovenska. Potom
pripomenul, že pred dvadsiatimi rokmi (r. 19571 vyšla
v súbore turistických máp prvá letná dvojdielna turis-
tická mapa Nízkych Tatier v mim-ke 1:75000 na Sloven-
sku. Týmto činom sa zača~o obdobie 1. generácie týchto
máp, ktoré znázorňujú vačšiuu našich horstiev. Druhá
generácia obohatená obsahove i vyjadrovacími prostred-
kami, upravená na jednotný formát, za čína vychádzať
od r. 1960. Ako prvá mapa tohto druhu vyšla letná tu-
ristická mapa Banská Bystrica a okolie
v mierke 1:100000. Pripravovaná 3. generácia turistic-
kých máp, ktorá začína edičn'.~ vychádzať tohto roku,
má spracovanú koncepciu podkladovej mapy, značkový
kfúč a menný edičný návrh rozloženia a očíslovanie
jednotlivých titulov. V súvislosti '" turistickými mapami
autor navrhoval vzájomne prepojiť rovnaký obsah auto-
atlasu, automáp okolí výrazove a lokalizačne. Záverom
prednášatef sa zaoberal myšliénkou aktualizácie odbor·
ného obsahu v úzkej spolupráci S použivatelom týchto
mapových die!.

Zhodnotenie a záver seminára vykonal nám. predse-
du SÚGK Ing. Len k o. Tematika tohto podujatia bola
obdobná ako v r. 1972. Odvtedy však aktivita kartogra-
fov, najma členov odborných skupín vedeckotechnických
spoločností vyúsťovala svoje úsilie v rozpracovaní teore-
tických téz ako i praktických záverov natofko, že dnes
má kartografia u nás svoje ac!ekvátne postavenie v sy-
stéme vedn~'Ch disciplín ako i v praxi. Aj slovenská kar-
tografia sleduje tento trend, "keď nastúpila správnu
ofenzívnu cestu na poli teoretickom i praktickom a jas-
ným ciefom: výsledkami svojej činnosti pomáhať pri pl-
není záverov XV. zjazdu KSČ", zdůrazni! nakoniec hod-
notenie seminára Ing. Lenko.

Jednodňový seminár, na ktorom sa zúčastnilo 61 účast-
ní,kov reprezentujúcich 32 inštitúcií, priniesol takto do
problematiky kartografickej vedy a praktickej činnosti
ďalšie názory, poznatky ? skúsenosli. ['obrou pomockou
účastníkom pri sledovaní prednesených referátov bol
opat zavčasu vydaný zCorník prednášok.

Ing. Albert Kelemen,
Slovenská kartografia, n. p.,

Bratislava

TERMINOL6GIA A SYMBOLIKA
V GEOOÉZII A KARTOGRAFII

Zo súčasnej terminologickej
problematiky

Každá veda potrebuje definície na jednoznačný vý~lad
svojich pojmov [termínov I. Bez, logick~ e x a k t n yvC~.
d e f i n í,c i í nemožno dosiahnul presnu a ]ednoznacnu
terminológiu. Definície majú vefký význam, pretože nie-
ktoré termíny a ich výklad sa nepoužíva jednotne a jed--
noznačne. Jednoznačnosť a defjnícia termínov je potreb-
ná nielen V odbornej praxi a pri výuke na školách, ale
aj v dodávatefsko-odberatefských vzťahoch. Tejto ~ku-
točnosti si boli vedomí aj predstavitelia rezort ov SUGK
a ČÚGK keď v roku 1970 zriadili pri obidvoc.h rezor-
toch Terminologickú komisiu pre odvetvie geodézie
a kart~grafie". V terminologickej komi~ii sú odborníci
z vlastných rezortov, vysokých šků I, eSAV a SAV a
iných príbuzných odborov. Výsledkom termino'ogickej
činnosti má byť okrem iného výkladový "S lov n í k
g e ode t i c k e j a k a r t o g r a f i c k e j t e r min o--
I ó g i e". Vzhfadom na obsiahlosť problematiky a jej
různorodosť spracúva sa slovník v systematických a té-
maticky usporiadaných častiach. Doteraz boli spracova-
né, v terminologickej komisii pr:erokované a dané tietol
časti: gEodetické základy, mapovanie, fotogrammetria,
evidencia nehnutefností, prístroje a pomůcky. V súčas-
nos ti sú spracúvané resp. plánované časti: inžinierska
geodézia, vyrovnávací počet a kartografia; Výkonnú časf
terminologickej činnosti zabezpečuje VUGTK Praha a
VÚGK Bratislava.
Nakofko práce na slovn1iku nie sú ešte ukončené a-

kompletne publikované, chceme na stránkach nášho od--
borného časopisu poukázať na správnosť používania,.
prípadne potrebu stanovenia niektorých termínov. Ulze-
dieme niekofko príkladov.
Me r a c í - m e rač s k ý. Z týchto dvoch výraz ov

sa najčastejšie v praxi používa výraz m e rač s k ý.
Z technického a významového hfadiska je však medzi
nimi predsa určitý rozdie!. Sprúvne sa má používať pre
prístroje a pomocky, ktoré sa bezprostredne používajú
na meranie určitých veličín [dížky, uhly a pod_1 výraz
m e r a c í, napr. merací prLstroj. meracie pásmo, mera-
cia la' a a pod. Pre ostatné pomocky, zariadenia, elabo-
ráty a pod. treba používať výraz m e rač s k ý, napr.
meračská veža, meračský signál, meračský kolík, me-
račský bod, meračský náčrt a pod.
S t a n o v i š tě - s t a n o v i s k o. Slovník sloven ..

ského jazyka, IV. diel, str. 234, 235 rozlišuje tieto dva
výrazy takto:
stanovisko
zo;- na niekoho
stanovište
čo stojí.
Podl'a toho mal by sa používať výraz stanovište. Avšak

mnohí odborníCi presadzujú výraz s t a n o v i s k o. Ako
důvod uvádzajú, že v geodézii meranie z bodu na bod
[zvyčajne z trigonometrického, východiskového, merač-
ského a pod.). Naproti tomu pod stanovišťom rozumie-
me plochu. Aby sa tento technický aspekt zvýrazni!, že
ide o meranie na bode, má sa používať s t a n o v i s k o,
čo je i zakotvené v ČSN 730401.
D i a f k o m e r - dí ž k o mel'. Hoci termino~ogická

komisia pri SÚGK a terminologická komlsia Jednoty slo-
venských matematikov a fyzikov pre fyziku pokladajú
obidva termíny z hfadiska gramatického aj vecného za
správne a oprávnené, diskutuje sa aj nadalej o správ-
nosti týchto termínov. Jedna časť odborníkov uvádza
ako argument, že termín diafkomer je už dlhé roky za-
užLvaný. Druhá časť odborníkov uvádza, že v geodézii
meriame dížky. Dížka je matematicky definovatefná.
"Dial'ka" však nie. Preto odporúčajú používať termín
d !ž k o m e r. Námet do diskusie našich čítatefov.

- postoj k niekomu aleto niečemu, ná-
alebo na niečo
- miesto, na ktorom niekto aleto nie-
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Observácia - pozorovanie merani~
Tu je tiež potrebné správne používať jednotlivé termí-
ny a nezamieňať si ich.
V časti slovníka "geodetické základy" sú jednotlivé

termíny vysvetlené takto:
Q b s e r v á c i a - meranie astronomickými prístrojmi
na jednom bode alebo v sieti,
p o z o r o van i e - v geodézii nevhodný termín pre
observáciu -a meranie
meranie -
a 1 všeobecné určovanie verkosti veličiny v zavedených

jednotkách, tj. zistenie pe"čtu jednotiek obsiahnu-
tých vo veličine,

b) meracia metóda ako celok, napr. podrobné meranie,
c) činnosť spojená s vymeriavaním a mapovaním,
dl jednotlivý výsledok merania (výsledok zistení mera-

ním).
Z uvedeného výkladu termínov je zrejmé, kedy a ako

ich treba používať. Analogicky sa to týka aj odvodenín:
o b s e r vat o r, p o z o r o vat e r, m e rač.
Zavedením elektronických dlžlwmerov (diaJkomerov)

do geodetickej praxe sa začíname stretávať s novými
termínmi, napr. protistanica, hranol, reflektor, zrkadlo,
ktoré používajú pracovníci z pr.axe.
Ako nám je známe, elektronické dížkomery sa delia

na: rádiové a svetelné. Pri meraní dížok obidvoma druh-
mi sa zvyčajne na danom bode postaví samostatný prí--
stroj a na určovanom bode zariadenie na spiitné získa-
nie rádiovej vlny resp. sveteJného lúča. Pri rádiových
dížkomeroch sa používajú na Obldvoch koncových bo-
doch meranej dížky prakticky rovnaké prístroje, z kto-
rých má jeden funkciu riadiacu a druhý vysielanú vlnu
spracúva a vysiela spať k riadiacemu ·prístroju. V tom-
to prípade sa správne použ'va termín pro t i s t a nic a.
Pri meraní svetelnými dlžkomerami sa na jednom bode
meranej dížky postaví samotný prístroj a na druhom
bode sa postaví zariadenie na odrazenie sveterného (me-
racieho 1 lúča. Toto zariadenie nemá zatiaJ ustálený ter-
mín a pracovníci ho nazývaj ú: protistanicou, reflekto-
rom, hrano lom resp. zrkadlom. Vzhradom na funkciu
tohto zariadenia zdá sa najvhodnejší termín o d r a z 0-

'.i s y sté m, tento sa maŽe skladať z jedného aleho
",dC hrano lov, prípadne podobných odrazov}'ch plOch.
Cierom tohto krátkeho príspevku je poukázať na da-

ležitosť používania správnych a jednoznačných termí-
nov v geodetickej praxi a súčltSne zípkať z radov čita-
terov konštruktívne pripomienky, kritiku a návrhy na
riešenie terminologickej problematiky v našom odvetvL

Inq. Tán Valovič,
VOGK Bratislava

Vyhodnocení nejlepších pracovníků
resortu Českého úřadu geodetického
a kartografického za rok 1977

Český úřad geodetický a kartografický a ÚV Českého
odborového svazu pracovníků státních orgánů, peněžnic-
tví a zahraničního obchodu uspořádaly dne 21. listopadu
1977 v Obecním domě v Praze slavnostní konferenci
u příležitosti vyhodnocení a propůjčení nejvvššího re-
sortního vyznamenání "Nejlepší pracovník" resortu
ČÚGK.
Slavnostní konferenci zahájil s. František Franta, ře-

ditel kádrového a pers. odboru ČÚGK. Uvítal všechny

vyznamenané pracovníky a jejich rodinné příslušníky,
předsedu ČÚGK s. Ing. Koubka, tajemníka ČVOS s. Bo-
háče a vedoucí pracovníky a funkcionáře ČÚGK.
V úvodním projevu s. předseda ČÚGK ing. Koubek

uvedl, že motivujícím činitelem vysoké politické a pra-
covní aktivity v resortu bylo v roce 1977 60. výročí
VŘSR. Projevilo se tQ mimořádným pracovním a společen-
ským úsilím všech pracovníků resortu. V čele této ini-
ciativy jsou příkladem vyhodnocení "Nejlepší pracovní-
ci" resortu. Dále předseda ČÚGK ve svém vystoupení
uvedl: To, čeho si zvláště ceníme, je váš angažovaný
přístup k práci a uplatňování pokrokových metod prá-
ce, nové techniky při zavádění racionálního systému
evidence nemovitostí, automatizované tvorby a údržby
map a tvorby zemědělských hospodářských map. Že řa-
da z vás vyvinula mimD1řádné úsilí při plrnění plánu r.
1977 a přípravě plánu r. 1978. Prokázali jste příkladnou
obětavost za včasné vyhotovení mapových podkladů na
rozhodujících stavbách, v investiční a bytové výstavbě,
ve včasnosti a kvalitě služeb pro obyvatelstvo. Svou po-
ctivou a kvalitní prací jste přispěli k celkové e,fektivnos-
ti prací, úspoře vynakládaných prostředků, uměli jste
podnítit kolektivy pracovníků k rozvoji iniciativy a od-
vádění kvalitní práce. Dovolte', ,abych vám upřímně za
práci a dosažené Výsledky poděkoval a blahopřál k pro-
půjčení resortního vyznamenání "Nejlepší pracovník"
resmtu. Podě'kování patří i vašim rodinným příslušní-
kilm, kteří měli pochopení pro vaši obětavou práci a
vytvořilí vám dobré podmínky a porozumění pro anga-
žovanou činqost i výkon povolání často ve ztížených
podmínkách. -Našim společným úkolem je vaše dobré
zkušenosti a poznatky předávat dalším spolupracovníkům
při plnění náročných úkolů v roce 1978, kdy oslavíme
30. výročí Vítězného února.
Tajemník ÚVOS s. Boháč blahopřál všem vyznamena-

ným jménem ÚV odborového svazu, poděkoval za jejich
příkladnou práci a rozvoj iniciativy, kde již řadu let
dosahují velmi dnbrých výsledků, o čemž svědčí, že
v uplynulých letech byli vyhodnoceni jako nejlepší pra-
covníci v podnicích. Velmi kladně hodnotil i jejich spo-
lečenské zapojení ve stranických a odborových orgánech
a ostatních společenských organizacích.
Resortní vyznamenání "Nejlepší pracovník" resortu

Českého úřadu geodetického a kartografického bylo pro-
půjčeno těmto pracovníkům:

z Ceského úřadu geodetického a kartografického

Ing. Miroslav R o u I e, CSc., vedoucí oddělení

z Výzkumného ústavu geodetického, topografického
a kartografického

Dr. Ondřej R o u b í k, ved. výzkumného oddělení
kartografie

z Geodetického tistavu, n. p., Praha

František N o v á k, ved. referent ekonnmiky práce
Jan K ř i v á ne k, technik-opravár výpočetního stře-
diska

z 'KartograÍ'ie, n. p., Praha

Jarmila Pel i k á n o v á, ved. referent zvláštního od-
dělení,
Josef Voj t í šek, samostatný kartograf

Jana Jan o v s k á, technik ve výrobě
Jiří S a 1 a m á n e k, vedoucí oddílu SG Mělník
Jiří P 1e tán e k, vedoucí oddílu SG Příbram

z Geodézie, n. p., Ceské Budějovice

Věra L aš k o v á, samostatný kartograf
Miroslav M i k e š, te-chnik ve výrobě - geodet
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Ing. Josef Min a ř í l{, vedoucí SG Domažlice
Ing. Květa J u h o v á, vedoucí odd. SG Plzeň

z G2odézie, n. p., Liberec

Hana N o v á k o v á, technik-fotogrammetr
Miloslav P j n c, vedoucí SG Louny

Ludmila K ú r b u lov á, technik ve výrobě SG Trutnov
Ing. Jiří N o v o t n ý, ředitel Geodézie, n. p., Pardu-
biee

Ema Lib r o v á, technik ve výrobě SG Žďár n. S.
Emil Met e I k a, samost. geodet SG Jihlava
Pavel P u r d j a k, samost. geodet SG Blansko

Ing. Vlasta D oh n a lov á, vedoucí SG Nový Jičín
Ing. Miloslav P o u č, technickovýrobní náměstek ře-
ditele

Obr.: Záběr z pi"evzetí resortního vyznamenání ,Nejlepší
pracovník" resortu ss. Librová, Purdjak, Metelka, Ing.

Dohnalová. Ing. Pouč

Jménem vyznamenaných poděkoval s. Pavel Purdjak
za vysoké ocenění jejich práce a výsledků rozvoje ini-
ciativy. Dále uvedl, že propůjčené vyznamenáni plně za'
vazuje nejlepší pracovníky resortu, aby ještě více
než dosud na svých pracovištích i v místě bydliště usi-
lovali o důsledné plnění závěrů XV. sjezdu KSČ a IX.
všeodborového sjezdu, šli příkladem v plnění úkolů hos-
podářského plánu r. 1978 a celé 6. pětiletky i ve spole-
čenském zapojení a předávali své zkušenosti mladým
pracovníkům. Významným motivem pro naši angažova-
nou práci je 30. výročí Vítězného února.

Všem vyznamenaným blahopřejeme k vysokému vy-
znamenání a ocenění jejich pracovních výsledků a an-
gažované činnosti, přejeme jim hodně úspěchů v další
cinnosti a pevné zdraví. V neposlední řadě, aby v roz-
voji iniciativy k 30. výročí Vítězného února dosáhli opět
vynikajících úspěchů a my ostatní rozhodně půjdeme
s nimi, abychom výročí Února oslavili kvalitní prací pro
naši socialistickou společnost.

Rudolf Masnica,
pracovník KPO - CÚGK

Zpráva z aktivu BOZ konaného ČÚGK
ve spolupráci ČVOS státních orgánů,
peněžnictví a zahraničního obchodu
dne 27. 10. 1977 v Praze

V letošním roce vzpomíná celé Revoluční odborové hnu-
tí 25. výročí péce odborů o bezpečnost a ochranu zdraví
při práci. Při této příležitosti předsednictvo ÚRO uložilo
všem ústředním výborům odborových svazů uspořádat
s příslušnými ministerstvy společné aktivity, jejichž úce-
lem je:

zhodnocení vývoje pracovní úrazovosti a úroveíí
p[ce o bezpečnost a ochranu zdraví při pracI
podle výsledků veřejných prověrek v letech 1976
a 1977,
vytyčení konkrétních úkolú v této oblasti na další
období let 1977 až 1980 podle závěrů IX. všeodboro-
vého ~ezdu a ~ezdů odborových svazů,

vzájemná výměna zkušen03tí, opatření a plánů, ve-
doucích ke snižování pracovní úrazovosti na vlast-
ních pracovištích, s cílem dalšího prohloubení péče
hospodářských a odborových orgánů v této oblasti.

Hlavním cílem hospodářské politiky strany je zajistit
v souladu se socialistickým způsobem života uspokojo-
vání rostoucích potřeb obyvatelstva, upevňování život-
ních jistot pracujících včetně vytváření zlepšeného
pracovního prostředí, a to na základě trvalého rozvoje
a zvyšování efektivnosti spolecenské výroby. Ve směr-
nicích, schválen)'ch XV. sjezdem KSČ, se mimo jiné zdů-
razňuje soustavné zdokonalování pracovních podmínek,
pracovního prostředí, soustavné zvyšování a zlepšování
péce o zdraví a bezpečnost při práci. Zdůrazfíuje se
také péče o využívání vědeckého a technického pokro-
ku, ke snižování podílu těžkých a namahavých prací
a činností ve ztiženém pracovním prostřEdí a zabezpe-
čování potřebných hygienicko-technických zařízení.
Dodržování nedílné jednoty v plnění úkolú v oblasti
beLp<,cnosti práce s plněním Výrobně ekonomických
úkolů je jedním ze základních principů řízení. Ze zá-
věri'I IX. vše odborového sjezdu vyplývá potřeba konkrét-
ního řešení úkolů a problémů BOZ ve všech resortech
a na všech pracovištích.

V duchu všech těchto závěrů, usnesení a myšlenek
pro'}íhal i náš remrtní aktiv, který po celou dobu jedná-
ní měl více méně pracovní charakter. Po přednesení
úvodních referátů se rozvinula velmi podnětná diskuse,
které se zúčastnili zástupci všech krajů. Aktivní účast
v diskusi naznačila velký zájem o řešení problematiky
BOZ na našich pracovištích, ale zároveíí pomohla
k informovanosti o problémech na všech úsecích naší
čínnosti a k předání dobrých zkušeností v řešení těchto
problémů. Program, náplíí i organizační zajištění aktivu
bylo zúčastněnými zástupci vyšších odborových orgánfJ
hodnoceno velmi positivně. Aktiv byl seznámen s úkoly,
které nás očekávají v dalších letech 6. pětiletky. Po do-
plr:~;l1í návrhu "Závěrů" z diskusních příspěvků, jsou
tyto závazné pro všechny orgány a organizace resortu.

Závěry vyplývající z aktivu BOZ ze dne 27. 10. 1977
v podmínkách resortu CŮGK

V následujících letech 6. pětiletky bude třeba soustí'e-
dit pozornost orgánů a organizací resortu ČÚGK ve spo-
lupráci s odtorovými orgány především na tyto úkoly:

1. Všestranně zlepšit provoz motorových vozidel. Po·
zornost věnovat hlavně provozu terénních motoro-
vých vozidel. Realizovat opatření zpřísííující provoz
terénních motorových vozidel, obsluhu a péči o svě-
řené vozidlo. Přehodnocovat vozový park podle mož-
nosti i typu vozidel.

2. Zvýšit pozornost k otázkám bezpečnosti prr měřic-
kých pracích na železničních tratích a ostatních ko·
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munikacích, v průmyslových závodech a při
metra; důsledně se řídit bezpečnostními
toho kterého pracoviště nebo závodu;
častější proškolování pracovníků.

3. Zlepšovat pracovní podmínky při pracích v terénu,
zejména skupin dlících delší dobu mimo stálé pra-
coviště. Vybavit je potřebnými dopravními prostřed-
ky, kterými by byla možná rychlejší přeprava do
míst, kde je lepší možnost ubytování a stravování.
Snižovat počet polních pracovišť zabezpečováním
denních návratů vlastní dopravou, provést zkultur·
nění prostředí, uvažovat o možnosti dovážení stravy
a podobně.

4. Mimořádnou pozornost věnovat mimopracovní úra-
zovosti, která je většinou zaviněna vlastní neopatr-
ností a svým velkým procentem nemocnosti zatěžuje
celkové výsledky BOZ.

5. Sledovat zdroje hlučnosti, které se na našich pra-
covištích ještě vyskytují, např. při broušení tisko-
vých desek, při jejich zrnění, na pracovištích peri-
ferního zařízení výpočetní techniky a při používání
pneumatických kladiv při stabilizaci geodetických
bodů a snažit se o postupné snižování hlučnosti,
buď technickým zařízením vnějšího charakteru nebo
vlastními úpravami zdrojů.

ti. Zlepšit manipulaci s materiálem všeho druhu,
zejména manipulaci s těžkým stabilizačním ma-
teriálem a vybavovat takováto pracoviště potřebnou
technikou.

výstavbě
předpisy
provádět

7. Omezit zdroje chemických škodlivin v reprodukčních
provozech, práce v automobilových dílnách při ne-
bezpečí výfukových zplodin a ostatní provozy, kde
dochází k manipulaci s chemikáliemi.

8. Provádět pravidelné zdravotní prohlídky u všech
kategorií pracovníků a zjišťovat tak jejich skutečné
zdravotní předpoklady pro výkon funkcí a plnění
svěřených úkolů. ČOGK zajistí projednáním s mini-
sterstvem zdravotnictví bližší podmínky prováděných
prohlídek.

9. Důsledně dodržovat Směrnice COGK pro poskytová-
ní osobních ochranných pracovních prostředků a vě-
novat péči jejich údržbě; COGK zajistí projednání
otázky nedostatku OOPP znovu s přísl. orgány.

10. Dodržovat opatření o zákazu zaměstnávání žen pra-
cemi spojenými s ručním zdviháním a přenášením
břemen nad přípustnou váhu a zaměstnávání žen
a mladistvých v nočních směnách.

11. Dále rozšiřovat spolupráci s orgány dozoru IBP
(inspektorátu bezpečnosti práce) v krajích.

12. Zabezpečovat výstavbu provozních budov a postup-
ně docílit výraznější zlepšení pracovního prostředí
i podmínek pro řízení a organizaci práce.

13. Orientovat úsilí zlepšovatelů, rozvoj socialistické
iniciativy a tematickou soutěž resortu na řešení
kritických oblastí z hlediska BOZ.

14. Důsledně prosazovat BOZ jako nedílnou součást pro-
jektů geodetických a kartografických prácí.

15. ČÚGK provede revizi předpisů používaných pro BOZ
v resortu a bude je dle potřeby postupně novelizo-
vat; přitom soustředí pozornost na rozvíjející se
oblast prací inženýrské geodézie.

16. COGK ve spolupráci s CVOS provede proškolení bez-
pečnostních techniků, resp. pracovníků pověřených
vedením agendy BOZ na orgánech a organizacích
resortu a funkcionářů ROH, aby došlo k dalšímu
zlepšení a ještě k zodpovědnějšímu přístupu, zejmé-
na v zajišťování prevence úrazů.

17. Zpřísnit kontrolu dodržování všech bezpečnostních
předpisů 'a opatření, doržování a udržování přiděle-
ných osobních ochranných pracovních prostředků
a nad důsledným odstraňováním veřejnými prověr-
kami zjištěných nedostatků.

18. Věnovat mimořádnou pozornost psychologii práce.

V souladu se závěry XV. sjezdu KSC a IX. všeodboro-
vého sjezdu je třeba bezpečnost práce a ochranu zdraví
při práci považovat za jeden ze stěžejních spole-
čenských úkolů státních, hospodářských a odborových
orgánů v sociální politice. Rovněž tak zdokonalování
komplexních programů péče o pracovníky je nutno po-
važovat za součást plánovitého řízení ekonomicko-
"sociálních procesů. Řízení BOZ není jen záležitostí
referenta BOZ, ale všech vedoucích hospodářských pra-
covníků na všech stupních řízení. A k usnadnění jejich
odpovědné práce je třeba mobilizovat osobní odpověd-
nost každého z nás.

HAUF, M.: Elektronické měření délek I

(Skripta - druhé vydání, ČVUT - fakulta stavební,
Vydavatelství ČVUT,Praha, 1977

528.021.6/.7/049.3/

První díl skripta "Elektronické měření délek" obsahuje
všeobecnou látku z elektronického měření délek, společ-
nou oběma typům dálkoměrů, tj. rádiovému i světelné-
mu.

92 stran textu skripta je rozděleno na 21 kapitol, text
je doplněn řadou obrázků a tabulek. V prvních kapito-
lách (1.-5. kap.) jsou definovány základní elektromag-
netické veličiny a zkoumány jejich vlastnosti (směšování
vln, lom a odraz, polarisace vlnění, interference vln, mo-
dulace vlnění, rychlost elektromagnetického vlnění, ab-
sorbce vlnění a ohyb vln). Na základě těchto úvah je
uveden výběr vhodných vln a rozdělení dálkoměrů.

Další kapitoly (6.-9. kap.) pojednávají o rozdělení
elektronických dálkoměrů a kmitočtové, impulsní a fá-
zové a probírají se jednotlivé metody. Kapitoly 10.-13. se
zabývají měřickou částí dálkoměrů. Rozebírají se možnos-
ti přímého měření transitního času, měření kmitočtu, mě-
ření fázového rozdílu a otázka určení celého počtu
vlnových délek. V kapitole 14. jsou uvedeny potřebné re-
dukce a to fyzikální, matematická a topografická.

V kapitolách 15.-19. se zabývá autor vlivem ovzdu-
ší na index lomu, přesností měřených vzdáleností u jed-
notlivých typů dálkoměrů (fázové, impulsní a frekvenč-
ní), šířením velmi krátkých vln a absorbcí a extinkcí
elektromagnetických vln. V posledních dvou kapitolách
na základě rozboru vlivu tvaru dráhy a profilu terénu na
elektromagnetické vlnění je rozebrána otázka dosahu rá-
diových a světelných dálkoměrů pro geodetické práce.
Stručně je probrána problematika délkově určené sítě.

Metodický postup, dělení kapitol, jejich řazení a výklad
látky je logicky uspořádán, celý text je proložen řadou
obrázků a tabulek. V teoretické části jsou uvedeny jen
nejdůležitější vzorce, rozbor přesnosti a úvahy o aplika-
ci.

Skrimptu je sice určeno jako učební pomůcka, svým
obsahem se však řadí mezi literaturu, potřebnou pro
každého pracovníka, který přijde do styku s elektronic-
kým měřením délek. Prostudování skripta dává čtenáři
možnost přistupovat k měření s dostatečnou hloubkou
znalostí o podstatě měření, což je předpokladem další-
ho zpracování naměřených hodnot.

Ing. Vladimír Radouch, CSc.,
ČVUT v Praze
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ZPRÁVY Z KRAJŮ

OGl.:, (437.2) : 528 ,,1977"
(JGIA [;;28: ;{;{1.87GJ

15. - lb. z~j'i 1977 v období 19. mezinárodního strojíren-
ského veletrhu proběhly v Brně již tradiční Geodetické
informační dny. Jak je obecně známo, jde o cyklicky se
opakující akci, střídající se s Geodetickými oborovými
dny, přičemž obě tyto organizační formy jsou součástí
Burzy technických zlepšení, pořádané od roku 1962.
Letošní informační dny byly orientovány na nejnovější

techniku, vystavovanou v rámci veletrhu na brněnském
výstavlšti. Oblast zájmu iJyla soustředěna především na
přístroje pro geodetická měření, dále na vybavení mi-
krofilmovýclJ pracovišť, zařízení pro technické výpočty
ap. Celý odborný program byl zahájen přednáškou doc.
Ing. Vosiky, CSc. o výstavě přístrojové techniky na XV.
I,on?-;l'esu FJe; ve Stockholmu v červnu 1977.
Následovaly informace jednotlivych výro];ců, resp.

československých organizací, zastupujících zahraniční
firmy. Pro oSvěžení uvádíme v dalším jejich přehled.

Obr. 1 - Odborná náplň Geodetických informač-
ních dnů byla spojena s praktickým předvedením

přístrojů

V části programu věnované geodetickému přístrojové-
mu vybavení:

VEB Carl Zeiss Jena (NDR) představil kromě dro;)-
ných konstrukčních zlepšení měřických latí, cílovýcll
značek ap., především nový typ elektrooptického ta-
chymetru EOT 2000 (s optickým odečítáním úhlových
hodnot a digitálním odečítáním vzdáleností, další
vývojový typ má zajišťovat registraci naměřených
hodnot na magnetickou kasetu) a laserového vytyčo-
vacího přístroje LFG 1 (odměněn zlatou medailí Me-
zinárodního strojírenského veletrhu);
zástupce AGA (Svédsko) presentoval řadu nasazova-
cích dálkoměrů AGA 10 a 14, konstrukčně navazují-
cích na známý typ AGA 12; dále představil dálko-
měl' typu AGA 600, představující konstrukční dopnI-
cování Geodimetru 8 a Geodimetru 6 BL na dálkoměť
s laserovým zdrojem světla pracujícím v rozsahu do
40 km, umožňujícím standardní, ale i zvýšenou přes-
nost;
Kern [Svýcarsko], zastoupený v ČSSR Medií Praha,
prakticky předvedl nový typ nasazovacího dálkomě-
ru DM 501, který tvoří první část stavebnicově řeše-
ného elektronického tachymetru, jehož výroba má být
zahájena do 2 let;

Opton, Wien (Rakousko], zastoupený v ČSSR Unifru-
xem Praha, informoval o kompletizované řadě dál-
koměrů Eldi 1, 2 a 3; prakticky demonstroval elek-
tronický neregistrující tachymetr SM 4;
Wild Heerbrugg (Svýcarsko], zastoupený v ČSSR Tr'1-
dexem Praha, zahrnul do své informace kromě zná-
mého Distomatu Di 3S především nový typ elektro-
nického tachymetru TAC 1 s možností automatické
registrace do magnetické kasety.
Souhrnně lze říci, že českoslovenští odborníci měli

možnost slyšet o posledních typech přístrojů od všech
význačných evropských výrobců geodetického instru-
mentaria. Většina těchto zařízení měla při této příleži-
tosti v éSSR premiéru.

V následující části věnované mikrofilmové technice
vystoupili dva firemní představitelé:

VEB C. Zeiss zdůraznil nové prvky v 35 mm mikro-
filmové lince, zvl. vyvolávací automat Dokumátor
DEA,
zástupce n. p. Kancelářské stroje Brno, Ing. Dřímal
podai fundovaný přehled o československých částech
integrované mikrofilmové linky se současným upo-
zorněním na koncepční prvky uplatněné na mikrolil-
mových přístrojích světových značek, vystavovaných
na veletrhu.
Na oblast mikrofilmové techniky volně navázala opět

dvojinformace, věnovaná reprografickým materiálům a
to:

Fotochema, n. p. Hradec Králové o diazomateriálecll
pro mikrofilm, elektrografických materiálech pro ma-
loformátové ofsetové desky, souboru konfekciovaných
roztoků a lázní,
další specialista brněnských Kancelářských strojů s.
Tureček demonstroval na vybraných veletržních QX-

ponátech současný trend ve vývoji kopírovacích kan-
celářských zařízení.

Poslední tématický blok byl zaměřen na výpočetní
techniku:

další zástupce Kancelářských strojů Brno s. Podepřel
opět přehledně představil noVé vývojové trendy v ob-
lasti stolních programovatelných kalkulátorů;
závěr odborného programu tvořilo vystoupení zástup-
ce firmy Contraves (Svýcarsko], spojené s promítnu-
tím barevného filmu o automatizovaném systému
tvorby map.

Obr. 2 - Mezi účastníky byli zástupci 148 geodetic-
kých pracovišť z celé ČSSR

Celé jednání Geodetických informačních dnů bylo za-
rámováno vystoupením zástupců ÚV ČVTS geodézie a
kartografie. S. Ing. R. Kudělásek v zahájení zdůraznil
'průřezový charakter této každoroční akce zařazené do
'vědeckotechnického pr·ogramu veletrhu, s. Ing. VI. Kosek
v závěru při poměl dlouhodobou tradici akce, která se
,plně dostala do podvědomí odborné geodetické veřejnos-
ti.

Že se tak skutečně stalo, o tom svědčí mj. účast 299
;zástupců ze 148 pracovišť, což značně přesáh'o očeká-
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vání pobočky ČVTS při n. p. Geodézie Brno, která byla
ÚV pověřena organizací akce. V odborném p: ogramu vy-
stoupilo 12 zástupců z osmi výrobních, resp. obchodních
organizací.
Účastníci informačních dnů byli vybaveni sborníkem

přednášek, i když mnohým mohl být zaslán až po pro-
vedení dotisku, přehledem veletržních expozic na výsta-
višti, řadou firemních materiálů, vstupenkami na veletrh
a orientačním plánem Brna. Cílem této informace nebylo
dát vyčerpávající přehled o technických parametmch
jednotlivých přístrojů, ale upozornit na šíři technických
informací, k~erou musí obsáhnout jak novátoři z výroby,
tak i vedoucí pracovníci g::odetických pracovišť. Pořa-
datelé si v souladu s projektem akce nestanovili jako
cíl propagaci jednotlivých výrobků či firem, ale právě
pomoc všem, kteří rozvoj odvětví geodézie a kartografie
ovlivňují, v orientaci mezi současně probíhajícímí vývo-
jovými trendy.

Ing. Milan Klimeš,
Geodézie, n. p., Brno

V Budapešti se konala ve dnech 19.-25. 10. 1977 vý-
stava učebních pomůcek socialistických států a některých
kapitalistických firem pod názvem S t ude x p o 77 Bu-
d a pes t. Tato výstava navazovala na podobné výstavy
v roce 1973 v Moskvě a 1975 v Bmě a byla na ní zastou-
pena i mapová tvorba určená pro žáky škol 1. a 2. cyklu
i pro učitele zeměpisu. Naše republika byla reprezen-
tována Učebními pomůckami v Banské Bystrici, n. p. Ko-
menium Praha, Slovenskou kartografií, SPN Praha a Bra-
tislava i n. p. Tesla. Ze zahraničních podniků to byly
podniky ze SSSR, Bulharska, Labimex z Polska, Carto-
graphia z Maďarska, VEB Hermann Haack z NDR a další.
Mezi ukázkami mapové produkce byly zastoupeny

různé druhy plastických map, mapy s náplní fyzické a
ekonomické geografie, objevily se atlasy (NDR), bulhar-
ská expozice předvedla mapu zemědělství své země pro
IV. třídu s vkreslenými obrázky ovcí, skotu, rostlinných
produktů aj. v nástěnné velikosti. Polská expozicel před-

Obr. 1 - lnteržér polské výstavy Studexpo
v Budapešti

vedla globusy s různými nástavci (pro znázornění pohybu
Země, vnitřní stavby Země, pomůckami pro stanovení,
geografické délky a šířky míst i se stanovením úhlu do-
padu slunečních paprski'l v určitém zeměpisném místě].
představila se také velkou nástěnnou mapou Měsíce
s mnoha lokalitami a demonstrovala měřící přístroje.
Na výstavbě byly k nah!édnutí i knihy s kartografic-

kou a geografickou tematikou i školní učebnice.
Svým způsobem se v Budapešti konfrontovaly ukázky

různých kartografických pracovišť a jejich přístup
k aplikované školské geografii.

Komplexnyje regionafnyje atlasy. Retd. K. A. Sališčev.
lzdatelstvo Moskovskogo universiteta, Moskva 1976.
Strán 637. Príloha: Ukážky máp, 48 str. Cena 6 r. 89 kop.

Vydanie tejto rozsiahlej monografie je prirodzeným
dosledkom bohatej teoreticko-metodologickej a zároveň
i praktickej činnosti kolektívu geografov a kartogra-
fov Moskovskej univerzity v oblasti atlasovej karto-
grafie pod vedením K. A. S a I i š č e v a. Sú v nej
zhrnuté doterajšie poznatky a skúsenosti z problemati-
ky koncepcie, autorsko-redakčnej prípravy, spracovania
a vYP'ania komplexných regionálnych atlasov v· duchu
medzinárodne koordinovaného úsilia v rámci Medziná-
rodnej geografickej únie (IGU] a Medzinárodnej kar-
tografickej asociácie (ICA]. Monografiu pripravilo Pro-
blémové laborat6rium komplexného mapovania a tvor-
by atlasov Geografickej fakulty Moskovskej univerzity
v spolupráci s katedrami fyzickej geografie, ekono-
mickej geografie, biogeografie, meteorol6gie a klima-
tol6gie.
Predslov a rozsiahlejší úvod o rozvoji a perspektí-

vach, o účele, typoch a štruktúre komplexných atla-
sov napísal K. A. Sališčev, ostatné kapitoly sú dielom
širšieho kolektívu významných sovietskych geografov
a kartograf ov (Zaruckaja, Jevtejev, :lukov, Berljant, atd.,
spolu 36 autorov).
Vlastný obsah publikácie je rozvrhnutý do troch častí,

ktoré obsahujú spolu 36 kapitol.
l. časť "Metodika tvorby atlasov" obsahuje 9 kapitol

(122 str.] na témy: projektovanie, organizácia a etapy
tvorby atlasov, prípravné práce, metodika spracovania
a redigovania autorských originál ov, technol6gia spra-
covania autorských originál ov, všeobecné zásady kom-
pozície a grafickej úpravy atlasov, zvláštnosti zosta-
vovania a redigovania máp prírody a socioekonomic-
kých máp, možnosti automatizácie kartografických prác
pri tvorbe atlasov, využitie kozmických snímok v atla-
sovej kartografii.
II. časť: "Obsah a zvláštnosti zostavovania kapitol a

hlavných máp atlasu" má 24 kapitol (413 str.] na té-
my: mapy úvodnej časti, geologická stavba a nerastné
bohatstvo, geofyzikálne podmienky, reliéf, klimatické
podmienky, zafadnenie a lavíny, zamrznutý podklad.
povrchové vody, pody, rastlinstvo, živočíšstvo, medici-
nálno-geografické mapy, fenologické mapy, krajinné
mapy, fyzicko-geografická rajonizácia, mapy hodnotenia
prírodných podmienok, obyvatefstvo a zdroje pracov-
ných síl, priemysel, stavebníctvo, pofnohospodárstvo,
lesné hospodárstvo, doprava a spoje, všeobecnoekono-
mické mapy, veda, príprava kádrov, služby obyvatef-
stvu, texty v atlasoch.
III. časť: "Využitie komplexných regionálnych atlasov

vo vede a praxi" má 3 kapitoly (143 str.), v ktorých
sa rozoberajú problémy súčasného stavu, metodiky,
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hlavné smery a možnosti využitie atlasov na rozne ve-
decké a praktické účely.
Publikácia sa končí doslovom K. ·A. Sališčeva a zozna-

mam literatúry k danej problematike, ktorý pozostáva
zo 477 sovietskych a 115 zahraničných literárnych pra-
meňov, dalej zo zoznamu 47 sovietskych a 109 zahra-
ničných komplexných atlasov. Z československých sa
uvádzajú 4 literárne pramene a 2 národné atlasy.
Tvorba a vyd\ávanie komplexných atlasov je význam-

ným meradlom úrovne vedeckého pozmania krajiny a
súčasne i dokaz jej vyspelosti aj z technicko-organi-
začnej stránky. Monografia je preto vefmi vítanou a
potrebnou metodickou pomockou aj pre našich geogra-
fov, ktorí pripravujú komplexné atlasy SSR a ČSSR.
Koncepcia každého komplexného (národného, regionál-

neho či tematického) atlasu je daná v prvom rade ve-
deckou preskúmanosťou krajiny. Existujúce zásadné a
všeobecné pravidlá určovania hlavných charakteristik
atlasu (mierky máp, zoznam kapitol a tém jednotlivých
máp, sposoby vyjadrenia obsahu ap.) je možné prispo-
sobovať konkrétnym podmienkam, ale pri tom sa n€smie
narušiť hlavný cief atlasu: slúžiť ako mnohostranná
pomocka v dlhšom období. Tento cief može byť dodr-
žaný len vtedy, ak si tvorcovia atlasu vytýčia jasne
formulované smery využiti a jednotlivých máp, celých
skupin máp i atlasu ako celku. Nestačí iba vymedze-
nie odvetví nárogného hospodárstva či oblastí spolo-
čenskej aktivity (plánovanie, riadenie, kultúra, osveta
ap.), ale treba predvidať rozne konkrétne súčasné i bu-
dúce úlohy, pri ktorých má atlas slúžiť, ako aj roznu
profesionál nu a intelektuálnu úroveň jeho potenciálnych
užívatefov. Medzi najdoležitejšie požiadavky, ktoré musí
splňať regionalny atlas, patrí tematická úplnosť, geo-
grafická konkrétnosť a náležitá detailnosť, vnútorná
jednota a súlad v obsahu a vo vyjadrovacích me,tódach,
vedecká podloženosť, súčasnosť, názornosť a prístupnost
Viaceré všeobecné hfadiská prípravy a vlastnej tvorby

regionálnych atlasov sú podrobne opísané v I. časti
monografie. Rozoberajú sa v nej jednotlivé problémy,
ktoré majú pre atlas širšie súvislosti: mapové podkla-
dy pre autorské práce, charakteristika zostavitefských
prác, optimálna postupnosť procesu zosúladenia a spra-
covania máp hlavných tematík, projekčné, pomocné a
organizačné hfadiská atlasovej tvorby.
Kapitoly II. časti monografie sú napísané podfa jed-

notnej zásady, 1. j. pre každú tematiku atlasu sa rozo-
berá jej celková optimálna štruktúra, dáva sa návod
na obsah máp vyjadrujúcich jednotlivé témy, odporúča-
jú sa metódy zostavovania máp, a čo je obzvlášť do-
ležité - upozorňuje sa na smery a možnosti využiti a
máp konkrétnych tematík a tém. Príklady kartografic-
kého riešenia niektorých problémov sú uvedené priamo
v texte v podobe jednofarebných máp, ale tiež v 0500-
bitnej brožovanej prílohe, ktorá obsahuje 71 farebných
mapových ukážok i s riešením vysvetliviek. Na tých-
to ukážkach sa ilustruje vefa podnetných prístupov k in~
terpretácii zložitých javov, ktoré možu byť s úspechom
využité aj tvorcami Atlasu SSR.
III. časť monografie je celá venovaná problematike

roznorodého využívania regionálnych atlasov. Pripomí-
na sa v nej, že snažením obvykle vefkého kolektívu
špecialistov, zúčastnených na tvorbe a realizácii kaž-
dého komplexného atlasu nie je iba vydať tento atlas
pre archívy a knižnice ako dokument doby ·pre bu-
dúcich historikov, ale že úlohy atlasu sú vysoko sú-
časné najma pri plánovaní národného hospodárstva ako
celku, pri regionálnom a odvetvovom plánovaní, pri
riešení problémov životného prostredia a roznych po-
trieb obyvatefstva. Také podkapitoly, ako napr.: kom-
plexné atlasy ako prostriedok systémovej analýzy, ako
podklad na štúdium vzájomných vzťahov prírodných a
socioekonomických faktorov, vplyv kartografických mo-
delov na usmernenie geografického výskumu, možnosti a
persp(~ktívy komplexného mapovania, využitia automati-
zácie ap. - sú inovlÍ.ciami, ktoré obohacujú teoreHcko-
-metodologický potenciál kartografie ako vedy a podčiar-
kujú jej interdisciplinárny a praktický význam pro spo-
ločnost

Ing. Tán Pravda, CSc.,
GeografiCký ústav SAV, Bratislava
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IV. celoštátna bansko-meračská
konferencia

Starostlivosťo'U straníckycl1 a vládaycl1 organov za
účelom zvýšenia priemyselného potznciálu ČSSR a sprie-
myseIneni.a východnéh') Slovenska vznikla podla vlád
neho uZlnesenia Č. 30!19,í2 Zb., počínilJ\Íc rokélm 1'152/53
Vysoká škola technická v Košlciach. Tc,to pedal;oglck8
a vedecké centrum má v súčasnosti tieto fakulty: stroj-
nícku, elektrotechnickCl il stav2lmú, ktoré sa zrwcťovali
postupne. Výsledkom pedagogickej činnosti bolo, že do
júla 1977 táto škola vychnvala 5710 in~inlU'ov, z čoho
0010 1091 banských, 1411 hutných, 2(11e strojných a 592
elektrotechnických inžiniel'ov. Priton~ pedag~gický zbor
má 400 učitefov. V rámci osláv 25. výročia zalo-
ženia VŠT ko.nali sa rokJ'vania odborných sekcií: baníc-
kej, bansko-meračskej, g:nlogickej a upravníckej. Ban-
sko-meračská konferencla Sil usklltočnHa v diioch 14.---
-16. 9. 1977 v aule maxima.
Usporiadatefmi boli Katedra meračstva a geofyziky

Stavebnej fakulty VŠT, "VTS a Dom techniky v Koši-
ciach. Na konferencii boli prítomní mnohí absolventi
zamerania banské meral'stvo.
V priebo:hu konferenci8 Sil uskmočnilo spo!::>č8-né ple-

nárne zasadnutie odborných skupín ČSVTS pre banské
meračstvo Českej horníckej společnosti ČVTS a Slaven·
skej banskej spoločnosti ',vTS.
Konferencia bola prezentáciou súčasného stavu vý-

skumu v banskom meD8čstve, inžinerskej geodézii a fo·
togrammetrii na našich pl aco'viskéÍch. Priniesla mnoho
informácií o súča,snom ;;tave vEdeckotechníckého rozvoja
a uplatňovania naj'poknkJV3jších poznatkov vedy a tech-
niky v uvedených odbu'fcch.
Na konferencii odzneU ti8to ref.3ráty, ktoré s<í publi-

kované v zborníku prfJdná:':n]{;
Šiltti, T.: Perspektívy rozvoja ba'llSlkého meral'stva,
Malíř, A.: Vědecko výzkumná činnost a její rozvoj ve
vědním oboru důlního měřictví na Vysl!k:" skole báň-
s,ké v Ostravě,

Pražák, T.: Důlní měřictví z hlediska plat!llých horních
předpisů a jejich nov-elizace,

Švagr, V.: Úkoly důlníh) meřictví při nových postupech
hornických prací,

Mitášová, I., Hájek, M.: Eanka polohnvých informácií
a jej aplikácie,

Luxa, T.: Úloha důlního lllěřictví a geol(1gie v systému
řízení povrchQlvého do,lu,

Kovanič, n,. Kunák, L.: O výsledkoch výskumu vplyvu
vydobytých priestorov na povrchové objekty.

Hudák, O.: Činnosť banského meraéa v modernom spra-
covatefskom závode,

Ondruš, T,. Tedlička, T.: ZkUŠ03iIOS.us měj'enim upraveným
dálkoměrem Wild DI-10,

Prtam, -Š:: K -odhadu presn3stielektwnického -diaTko-
mera,

Kašpar, M., Matějíčková, L.: Metoda laserového aligne-
mentu a její využití pro geodetické práce.

Herda, M.: Měření hloubek šachet a dlilek libovolně ori-
entovaných nebo nepřístupných stran elektrooptický·
mi dálkoměry,

Vykutžl, T.: Korekce výsledku gyroteodolítových měř:ni
z vlivu tížnicových odchylek,

Cirbus, T.: Meraníe a kontrola razeni'l strmých banských
dief,

Hájek, M.: Čižmár, T.: Hilcjrmalizačné aspekty reprogra-
fie v technickej praxi.

Kubáček, 1.: Matematlské problémy tvorby jednC1účelo-
vej go:odetickej siete,

Nevosád, Z.: K problematice budování míst'llích poloho-
vých bodových polí,

,<;ilar, F.: Zvýšení spolehlivosti podzemní základní vyty-
čovací sítě pražského metra,
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Michalčík, O.: Vplyv atmosferických podmienok na me-
ranie deformácií stavebných objektov,

Vlček, '.: Příspěvek ke stabilitě hornjn:JVých masIvu
v podzemí na některých ČS. i'udných ložiskách.

Čerňanský, '.: Analytická pozemná fotogrametria pri
sledovaní svaho'lých pohybov,

Němec, V.: Problematika autOl1ldtlzace výpočtů, zásob
nerostných srurovin,

Soukup, B.: Komplexní hodnocení rudných ložisek,
Neset, K.: Dva příklady výstavby velkých prúmyslových

staveb na poddolovaném území.
Vyskočil, P.: Nové poznatky o vlivu dolování na defor-

maci zems,kého povrchu.
Matouš, '.: Nová přístrojová technika a metody měření

pohybů a deformací způsobených poddolováním,
Žilavý, B,. Klát, '.: Vlivy dobývání sloje Cyp,rián na ob-

jekty Hrušovských chemických závodů Dukla, n. p.,
'edlička, '.: Vlivy dobývaní v oblasti města Orlové v OKR.

Pozitívnym prvkom IW'llfel'encie bola výstava mE'rač·
ských prác, meracej a výpočtovej techniky, ktorú inšta-
lovala Katedra meračslva a geofyziky. Boli vystavené
niektoré prístroje ako: geodimetre AGA 700 s J'f'gistra{;-
ným zariade'ním, Wild Distomat DI-lO, Kern DM 10nO,
gyroteodolit MV 2M, laserový teodolit KHrn DKM 2-AL,
laser pre, stavebníctvo Rotolite 842, teodolit Ke,rn DKM 3,
z výpočtovej techniky vreckové, programovalel'né kal-
kulátory Hewlet-Packard HP-25, HP-l35, Hp·O?, HP-97.

Ing. Vojtecll l,ukoviny, CSc.,
Katedra meračstva a geofyziky

SvF VŠT v Košlclach

Dne 24. ledna 1978 se dožívá v plném zdraví a svezes-
ti svých osmdesátin nestor českých zeměpisců a karto-
grafů JUDr. et PhDr. Ivan Hon\. Při této příležitosti vzpo-
mínáme na veliké zásluhy, kterých si jubilant získal svý-
mi pracemi, týkajícími se vývoje zeměměřictví a slouží-
cími tím i k propagaci tohoto vědního oboru.

Uvedenými pracemi není však mnohostranná vědecká
činnost jubilantova vyčerpána. Svědčí o tom přes 1000
článků, zpráva referátů, otištěných v nejrůznějších časo-
pisech a publikacích, a týkajících se širokého okruhu
kulturních zájmů. Jestliže si uvědomíme, že všechny tyto
práce nesou pečeť Honlova přísného vědeckého kriticis-
mu a hluboké vědecké fundovanosti, musíme stanout
s obdivem před touto prací a povšimnout si zdrojů, ze
kterých mohlo toto veliké dílo vyrůst.

Za svou píli, houževnatost a vědeckou diSCiplinovanost
vděčí jubilant svým rodičům, kteří pilně a nesmlouvavě
plnili všechny své pracovní povinnosti. Otec, profesor
lékařské fakulty Karlovy university, zvelebil lázně Bělo-
ves u Náchoda a zde také strávil náš dnešní jubilant
nejkrásnější dny svého mládí. Po vystudování práv se vě-
noval Dr. Honl studiu dějepisu a zeměpisu nejprve v Pra-
ze a potom v Brně, kam odešel za svým učitelem, prove-
sorem Bohuslavem Horákem. VI'. 1924 nastoupil do Vojen-
ského zeměpisného ústavu, kde se zejména uplatnil při re-
vizi a počešťování místních názvů na speciálních mapách.
V tomto oboru pracoval i v Názvoslovné komisi při Ná-
rodní radě badatelské a později v Názvoslovné komisi mi-
nisterstva stavebnictví, přičleněné posléze k Ústřední
správě geodézie a kartografie [dnešnímu Českému úřadu
geodetickému a kartografickému).

V osobě jubilantově se spojuje široký vědecký zájem
s mimořádným smyslem pro kulturní dějiny a jejich pa-
mátky i s neúnavnou pílí sběratelskou, podporovanou

znamenitou pamětí. To vše mu umožnilo vybudovat boha-
tý soukromý archiv a kartotéku, ze které štědře poskytuje
informace k nejrůznějším kulturním účelům.

O obor geodézie a kartografie a o výchovu naší do-
růstající generace zeměměřičů si jubilant získal v po-
slední době velké zásluhy prací na skriptech "Úvod do
dějin zeměměřictví", z nichž vyšel r. 1976 první díl [Sta-
rověk) a jejichž druhý díl [Středověk) je v tisku.

Jubilanta tedy čeká ještě celá řada dalších odborných
úkolů z našeho oboru a my mu k nim přejeme pevné
zdraví a neochabující jeho dnešní, stále mladistvý, tvůr-
čí elán.

Vedoucí kádrového a personálního útvaru Geodetické-
ho ústavu, n. p., Praha, s. ing. František Havelka se do·
žívá 10. února 1978 významného životního jubilea 65 let.

Jubilant se narodil v rodině dělníka v Dobroslavicích,
okres Dpava. Po absolvování reálného gymnázia vystu-
doval na VUT Brno obor geodézie a kartografie v roce
1937. Po těžkých začátcích v době nezaměstnanosti v le·
tech 1937 až 1939 pracoval od r. 1940 v Zeměměřičském
úřadě v Praze do roku 1943 jako· figurant a poté do r.
1945 jako technik. Aktivně se zúčastllll Pražského po-
vstání v květnových dnech 1945. Po válce se zapojuje do
politického dění a budovatelského úsilí. V květnu 1947
vstoupil do KSČ, kde nepřetržitě vykonává úspěšně ná-
ročné stranické funkce. V pracovní činnosti prošel růz-
nými druhy prací, iniciativně řídil od r. 1945 do r. 1948
práce při osidlování pohraničí, pak vykonával řídící
funkce na ministerstvu zemědělství do r. 1951. Do re-
sortu geodézie a kartografie se vrací v r. 1953, kde pra-
cuje doposud. Ing. Havelka dosahuje velmi dobrých vý-
sledků jako řídící a organizační pracovník jak na úseku
geodetických a kartografických prací, tak i na úseku
kádrové a personální práce.

Za jeho dlouholetou a obětavou práci, do které vklá-
dal VŽdymimořádnou iniciativu a elán, byl vyznamenán
resortním vyznamenáním "Nejlepší pracovník resortu"
v roce 1960. Kromě tohoto vyznamenání byly mu uděle-
ny medaile k 50. výročí založení KSČ v r. 1972, medaile
k 25. výročí únorového vítězství, medaile k 30. výročí
osvobození ČSSR Sovětskou armádou v r. 1975 a další
čestná uznání. Za angažovanou politickou činnost a dů-
sledné prosazování politiky KSČ mu byla k 65. naroze-
ninám udělena "Plaketa Klementa Gottwalda".

Při této příležitosti mu upřímně blahopřejeme a do
dalších let přejeme především pevné zdraví a tvůrčí sí-
ly, další osobní i pracovní úspěchy při budování socia-
listické společnosti.

Před padesáti lety dne 30. ledna 1928 se narodil Ing.
Slavoj Kádner, CSc., hlavní geodet federálního minister-
stva dopravy. Vystudoval v Praze na ČVUTobor geodézie
a kartografie. Po skončení studií nastoupil do měřicko-
-dokumentační kanceláře pražské dráhy. Jeho vysoká
odborná kvalifikace, rozhled a důslednost v práci, byla
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důvodem, že byl povolán nejdříve na ředitelství a pozdě-
ji na federální ministerstvo dopravy, kde mu byla svěře-
na funkce hlavního geodeta.
V r. 1972 obhájil kandidátskou práci na téma: "Vyty-

čování souběžných kolejí normálovými řezy".
Cílevědomě se věnoval i nadále problémům železniční

geodézie, byl jedním z hlavních organizátorů konferencí
o železniční geodézii, spolupracoval na příslušných před-
pisech a instruktážích v tomto oboru. Je členem mezi-
resortní komise ČÚGK. Pracuje též v komisi názvoslovné,
je členem zkušební komise pro státní zkoušky na oboru
geodézie a kartografie FS ČVUT a komise pro zkoušky
odpovědných geodetů.
Věnuje se i činnosti veřejné, je místopředsedou obč.

výboru, zejména bohatá je však jeho činnost v ČVTS, je
členem předsednictva a hospodářem ÚV ČVTS pro geo-
dézii a kartografii. Do dalších let mu přejeme stále ne-
utuchající pracovní e,lán, pro další rozvoj československé
geodézie a kartografie.

SOlet s. Vítězslava Jasného

Dne 13. února 1978 oslavil významné životní jubileum
s. Vítězslav J a s n ý, vedoucí oddělení Českého úřa-
du geodetického a kartografického. Soudruh Jasný po-
chází z hornické komunistické rodiny. Po absolvování
reálného gymnázia úspěšně působil jako Učitel na ZDŠ
v Ústí n. Labem. Upřímný vztah k dělnické třídě, ke
KSČ a SSSR potvrdil vstupem do KSČ a angažovanou pra-
covní a politickou činností. Od roku 1955 byl povolán
do státní služby. Od roku 1975 pracuje s velmi dobrými
Výsledky na Českém úřadě geodetickém a kartografic-
kém jako vedoucí oddělení. Soudruh Jasný při svém ná-
ročném povolání úspěšně pracuje jako dlouholetý stra-
nický funkcionář, jak na pracovišti, tak i v místě byd-
liště.
Za pracovní Výsledky a angažovanou činnost mu byla

propujčena vyznamenání "Za Zásluhy o obranu vlasti",
"Za službu vlasti", medaile "Za upevňování přátelství ve
zbrani" II. stupně a čestné uznání "Za vynikající práci
při budování socialismu v naší vlasti".
Přejeme mu do dalších let pracovní a osobní úspěchy

a pevné zdraví.

Z geodetického kalendáře (leden, únor,
březen)

9. ledna 1928 - před 50 lpty se narodil v Hodoní·
ně Ing. František Klimecký, vedoucí fotogrammetrické-
ho odd. provozu mapování Geodézie, n. p., Brno. Zaslou-
žil se o uvedení tohoto oddílu v r. 1958 do provozu a
jeho plné využiti nejen při mapování, ale i v jiných,
speciální,ch disciplínách např. proměřování radarových
antén a pod. Je autorem dvou patentŮ. V r. 1959 byl
vyhodnocen jako nejlepší pracovník resortu ÚSGK.

14. ledna 1898 - před 80 lety se narodil v Česlicích
u Kostelce n. Orlicí Ing. Antonín Kováříček, dlouholetý
vedoucí odd. nového měření Katastrálního úřadu v Pra-
ze. Byl znám svojí dusledností, přesností a smyslem pro
odpovědnost. Bohaté praktické zkušenosti uplatnil poz-
ději jako profesor na SPŠZ v Praze. (Zemřel 21. ledna
1962 v Praze).

15. ledna 1908 - před 70 lety se narodil v Liptov-
ském Hrádku Ing. Dr. František Kuska, profewr vyšší
geodézie na SVŠT v Bratislavě. Jeho smysl pro pedago-
gickou práci, která tvoří těžiště jeho životní· dráhy, se
projevil jiŽ při působení v praktickém životě. Jako ve-
doucí kat. měř. úřadu v Prievidzi působil na tamějším
gymnáziu jako profesor matematiky. V roce 1946 pře-
chází na SVŠT do Bratts:avy. Vybudoval Ústav vyšší
geodézie, zastával řadu akademických funkcí. Z jeho
bohaté literární činnosti uveďme alespoň vysokoškol-
ské učebnice "Kartometria", "Matematická kartografia"
a "Vyššia geodézia". Méně známá je jeho aktivní záli-
ba o hudbu.

18. ledna 1928 - před 50 lety se narodil v Klatovech
Ing. Vladislav Hojovec, CSc., profesor teoretické geodé-
zie na oboru geodézie a kartografie FSv ČVUT v Pra-
ze, ~edoucí katedry mapování a kartografie. Po studiu
na CVUT v Praze, pracoval jako asistent u prof. Fialy
Od počátku pedagogické dráhy se věnoval otázkám vý-
početní techniky, z tohoto oboru je i jeho habilitační
práce v r. 1965. Přednáší "Automatizaci výpočetní1ch a
zobrazovacích prací" a "Matematickou kartografii". Na
škole zastáv~l některé význačné akademické funkce, ja-
ko člen KSC zastával též řadu stranických funkcí. Je
znám jako svědomitý, poctivý a houževnatý pracovník.
Jeho bohatá literární činnost se vyznačuje vždy vysokou
odbornou úrovní.

24. ledna 1898 - před 80 lety se narodil v Praze JUDr.
a PhDr. Ivan Honl, dlouholetý zaměstnanec VZÚ a resor-
tu, významný odborník v oboru mí,stního a pomístního
názvosloví. V poslední době se zabývá historií geografie
a zeměměřictví. Jeho literární činnost je více než bohatá,
je autorem ohromného počtu delších i kratších pojed-
nání, drobných článků a pramenných záznamu, nejen
z oboru jeho životního zaměření. Jeho životní elán a
píle mohou sloužit za vzor mladším pracovníkům.
30. leldna 1928 -- před 50 le'ty se narodil v Praze Ing. Sla-
voj Kádner, CSc., lJIlavní geodet federálního ministerstva
dopravy. Po studiích na ČVUT nastoupil v tehdejší měřic-
ko-dokumentační kanceláři pražské dráhy a železniční
geodézii zůstal věrný dosud. Má zásluhu na upevnění
postavení geodetů u ČSD. Je členem řady z!~ušeb!ních
komi1sí mimo re'Sort žele1znic, také jeho vBře1jná činnost
je bohatá. Velmi aktivně pracuje v CVTS pro geoidézH
a kartografii, je členem předsednictva a hospodářem ÚV
této spole,čnosti.
31. ledna 1958 - před 20 lety zemřel v Brně Ing. Dr.

Alois Tichý, rektor, děkan, profesor nižší a vyšší geodé-
zie na Vys. škole zemědělské v Brně. Jeho vědecká prá-
ce byla zaměřena na otázky využití geodézie a fotogram-
metrie v zemědělských oborech. Jako první na vysoko-
školských pracovištích se zabýval praktickým využitím
fotogrammetrie při mapování· školního závodu_ Bohatá
je i jeho činnost literární, věnovaná uvedeným oborům,
je autorem několika vysokoškulských učebnic, spolu-
autorem technického a lesnického slovníku. Byl též
členem mnoha vědeckých společností a institucí u nás
i v zahraničí. (Narodil se 1. června 1879 v Houbčicích
na Moravě).

1. úno:a 1878_- před 100 lety se narodil v Ořechově
okr. Telč Ing. Josef Novák, bývalý přednosta správního
odd. XXII, Z. F. ř. v Praze. Po mnoho let byl členem zku-
šební komise pro II. stát. zkoušku na Vysoké škole spe-
ciálních nauk - směru země měř_ inženýrství při ČVUT
v Praze. (Zemřel 18. prosince 1967 v Praze.)
2. února 1908 - před 70 lety se narodil v Praskole-

sích, okr. Hořovice Ing. Dr. Václav Krumphanzl, profe-
sor užité geodézie na zeměměřické fakultě ČVUT v Pra-
ze. Jeho velmi bohatá praktická činnost v oboru nové-
ho měření, triangulace a inženýrské geodézie byla dob-
rou prupravou pro jeho pedagogickou dráhu. Jeho před-
nášky z inženýrské geodézie se vyznačovaly vysokou
odbornou úrovní a správným pochopením k potřebám
praxe. Zastával řadu akademick)"'ch funkcí, i funkcí vod-
borných a vědeckých společnostech. Význačná byla je-
ho činnost v ČSVTS. Vedl VI. Komisi FIG. Jeho publikač-
ní činnost byla velmi bohatá a obsáhlá; uveďme alespoň
jeho vysokoškolskou učebnici "Inženýrská geodézie 1."
vydanou v r. 1966.
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26. února 1928 - před 50 lety se narodil ve Viceni-
.cích, okr. Třebíč Ing. Jiří Sedlák, vedoucí Střediska geo-
dézie v B:ansku. Po studiích na Vysoké škole zeměděl-
ské - obor lesního inženýrství, v Brně, získal bohatou
praxi, kterou plně uplatňuje v současné funkci. Bohatá
je i jeho veřejná činnost v odborech a v NV. Je členem
předsednictva OV OS v Blansku, členem stavební ko-
mise MěNV v Adamově, Svazarmu, Mysliveckého svazu
a jiných institucí. Jeho dosavadní činnost byla oce-
něna několika veřejnými uznáními.
29. února 1928 - před 50 lety se narodil v Plzni Ing.

Zdeněk Vrběcký, odb. asistent katedry mapování '8 kar-
tografie FSv ČVUTv Praze. Po studijí,ch na ČVUTv Pra-
ze působil delší dobu v Geologickém průzkumu v P;zni,
odkud přešel v r. 1961 na vysokou školu. V poslední
době se zabývá otázkami mikrommové techniky a je-
jím využitím v oboru, stejně jako otázkami více barevná
diazografie. Zastával některé funkce odborové a veřej-
né. Je členem ediční komise FSv a redakční rady "Pra-
.ci stavební fakulty".
20. března 1908 - před 70 lety se narodil ve Vídni

Ing. Karel Jeřábek, býv. vedoucí Střediska geodézie
v Go,twaldově. Po vystudování na VŠT v Brně působil
u nového měření. Po válce zastával funkci vedoucího
'Osidlovad komise. Veřejně byly oceněny jeho práce na
socializaci vesnice, prováděné v letech 1850-1960.
25. března 1918 - před 60 lety zemřel ve Vídni Ka-

rel Příhotla, býv. zástupce ředitele Triangulační a vý-
početní kanceláře ve Vídni. Byl jEdním z posledních
českých "trigonometrů" původního katastrálního vymě-
řování. Byl výborným odborníkem na stolovou metodu
a v r. 1886 byl určen k novému vyměřování hranic me-
zi Slezskem, Haličí a Pruským SlezskEm. Vždy se hlá-
sil k české národnosti. (Narodil se 28. ledna 1836
v Blížkovicích, okr. Mo,avské Budějovice).
1968 - před 10 lety zahájila Ústřední správa geodé-

zie a kartografie vydávání Zpravodaje ÚSGK (dnes
Zpravodaj ČÚGK). Tento zpravodaj určený orgánům a
organizacím resortu, českým orgánům a orgánizacím -
mimo resort - provádějícím geodetické práce, geode-
tickým a kartografickým katedrám českých vysokých
škol a českým středním průmyslovým školám zeměmě-
řickým i jiným zainteresovaným školám v České socia-
listické republice, a ostatním zainteresovaným orgánům
a organizacím v ČSR, se stal významnou publikací slou-
žící ke zkvalitnění práce všech zainteresovaných orgá-
nů a ke zlepš-ní, jejich informovanosti.

Ing. OndřeJ Teřábek, CSc.,
ČVUT v Praze

PŘEHLED ZEMĚMĚŘICKÝCH
ČASOPISŮ

Geodezija i kartografija č. 7/77

Bel;akova, N. M.: Efektivnost a kvalita, s. 3-4.
Artšulter, B. Š.: Hospodářská. reforma v průzkumných
o'rganizacích s. 5-9.

Myl'nikov, S. A. - Nazarov, 1. U.: Práce v horách, s. 9-11.
Mogilevski;, E. A.: Metoda přenášení směrníku metodou
synchronních pozorování nebeslkého tělesa, s. 11-15.

Tarasov, I. I.: Zvýšení přesnosti délkových měření nomo-
gTafovými tachymetry, s. 15-18.
Sénicyn, V. A .. - Vodenikov, Tu. N. - Popa v, 1. A.:
Zařízení k pmvěrce zdrojů záření světelných dálkomě.
rů, s. 18 až 22.

Putičev, fu. V. - Muranov, A. v.: Využití želHzobe'tono-
výcha kónických stožárů jako geodetických signálů,
s. 22-25.

Zukov, B. N, - Ustavič, G, A.: Určování centrickéhoulo-
žení rotorů turbogenerátorů geometric'kou nivelací,
s. 25-30.

Čibuničev, A. G.: Bloková aerotriangulace metodou svaz-
ků s využitím kvazisnímků, s. 30-36.

Gerasimova, O. A. - Lozovski;, A. A.: Možnosti využití
Fourierových spekter v letecké fotografii, s. 37-42.

Kiselev, V. M.: Zkušenosti stel'eogrammetrického ma-
pování zastavěných oblastí v měřítku, 1:2000, s. 42-44.

Amasovič, I. Ta. - Mežlum;an, A. P. - Frolov, V, M. a;.:
Systém automatizovaného zavádění ,a zpracování údajů
mi'krofotometrického proměřování leteckých snímkií,
s. 44 až 48.

Portnova, C. D: - Dončenko, Te. D.: Použití suchých ob·
tisků, s. 48-51.

Lotinova, V. M. - Tegorova, N. B. - Škurkov, V. V.: Kar-
tografiGký automatizovaný dokumentační informační a
vyhledávací systém, s. 52-56.

Červ;akov, V. A.: Srovnávací rozbor metod sestavování
izočarových map zalesnění, s. 56-60 .

Spiridonov, A. I. - Bomštejn, M. Z. - RozenblU, G. S.:
Norma "Přístroje geodetické". Termíny a jejich vyme-
zení, s. 60 až 62.

Kvočko, A. V.: Vědeckotechnická konfe'rence v podniku,
s. 69-71.

Pol;akov, N. K.: Trenažéry v procesu výuky, s. 71-72.

Geodezija i kartografija č. 8/77

Mitrošenkov, O. A.: Nový stupeň v rozvoji socialistické-
ho soutěžení, s. 1.

Ne;man, B. N.: Efektivnost vynálezcovství a zlepšovatel-
SI~Ví,s. 6-11.

Antonov, Te. P.: Ze zkušeností organizace a práce výpo-
četního střediska, podniku, s. 11-13.

Kolgunov, V. M. - Gončarenko, Tu. Ta: Polní programový
'registrační chronometr pro astronomická rpozor'ování
fotografickým způsobem, s. 1-17.

Aleksašin, Te. P. - Nazarova, N. V.: Výběr optimálního al-
goa:-itmutransformace pravoúhlých souřadnic v geode-
tic'ké a ruaJOpak,SI.18-23.

Polevo;, V. A.: Barometrický částečně kompensační au-
tomatický výškoměr, s. 23-30.

Nesterenok, V. F.: O přesnosN zjednodušených způsobů
mčení náklonu věžových objektů, s. 31-34.

Fiziroo, Tu. v.: Úhlová redukce pomocí bodu v blízkosti
nedoslažitelné záměry, s. 35-37.

Karelín, B. T. - Bel;a;ev, I. Te.: O zásadách osvojení pro-
blematiky ,autonomní orientace směrů, s. 37-38.

Vasil'jev, L. N.: O zvláštnosti hodnot prvků vnější mien-
tace získ,lIJných řešením prostorového zpětného protí-
nání ve fotogrammetrii, s. 39-40.

Zivičin, A. N.: Ilnformační vlastnosti leteckých snímků,
s. 41-45.

Usanov, F. F.: Zkušenosti z označování ledovců, s. 46 až
47.

Pobedonosceva, O. A.: O kartografickém zabe:lJpečení me-
lioračních prací, s. 47-49.
Pugačev, Te. D.: Přehledné mapy využití půdy s. 50-52.
Askerov, C. V. - Bedn;agin, A. A. - Zacharova, A. T.:
Malý světelný dálkoměr 2SM-2a výsledky jeho zkoušek.
s. 53-59.

Meščerski;, I. N. - Kuzněcov, Tu. G.: Komparátor MK1,
s.. 59-61.

Ivanov, A. G. - Kapčic, B. Z.: Kartografické informační
vyhledávací systémy v zahraničí, s. 61-65.

Senatorov, Tu. Te.: Základní orga'nizace vědeckotechnické
hornické spolHčnosti, s. 65-68.

Bcčarov, G. V.: Na meziodvětvové poradě v Jakutsku,
s. 73-74.

Kartavenkov, I. G.: Vědeckotechnická konference, s. 74.
Aleksander Aleksandrovič Izotov, s. 77-78.

Geodezija i kartografija č. 9/77

Veligurski;, A. A.: Stálou pozurnost pracovním podmín-
kám a bezpečnosti práce, s. 6-7.

Buge;ev, Tu. G. - Maslennikov, A. S. - Saveť;eo, A. v.:
Určení přístrojových oprav stanic HD;32 bez měření
na srovná\'acích základnách, s. 8-11.
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Cestkin, Je. K.: Ze zkušeností s využitím světelného dál-
koměru MSD-1 v inženýrslwgeodeticKýcll pracích, s.
11--14. c

Bronštejn, G. S. - Vasi/'jev, N. V.: O maření horizontúl-
ních úhlel teodolity s jednos,taranným odčítáním, s.
14-16.

Alejnikov, S. A.: Analýza vlivu poruch pl:'i vyhledúvání
podzemních vedení induktivní metodou, s. 16--20.

Neumyvakin, J. K.: Zlepšit kvalitu výuky inženýrské geo-
dézie na vysokých školách, s. 21-22.

Balandin, V. N, -- Galošin, A. I.: Stolní elektronick)"'
kalkulátor "Elektronika 15 VSM-5", s. 23-24.

Zotav, G. A.: Teoretické otázky analytického vyhodno-
covače, s. 24-28.

Anufrijev, O, I. - Zaletajev, L. V.: Užití metody matem3-
tického modelování pro výzkum procesů multispek-
trálního fotografování, s. 29--34.

Osipuk, Je. S.: Ze zkušeností v mapování ve velkých
měl:'ítkách pro účely meliorací, s. 34-39.

~irjajev, Je. Te.: K problematice sest.avení automatizova-
ných kartografických systémů, s. 39-43.

Šum ov, T. V.: Otázky sociálně-ekonomické kartografie
na VIII. Mezinárodní kartografické konferenci a XXIII.
Mezinárodním geografickém kongresu, s. 47-52.

Kllzmin, M. V. - Zacharov, A. 1. -- Prostatinov, Tu. L.:
TeodoUt T 15 K, s. 52-55.

Kutyrev, V. V.: Prostředky ke gyroskopické orientaci
v zahraničí, s. 55-65.

Cencov, V M.: Norma kartografického lliizvosloví, s. RB_.
-68:

Vermessungstechnik Č. 8/77

Kočetov, F. G.: Metody a přesncst nanášení diagramů na
dělené kruhy geodetických přístrojů, s. 253-256.

Berger, G. - Ertel, K.: Laser v důlním měřictví, s. 257
až 260.

Straub, G.: K novým práVlllím předpisům o vedení pozem-
kových knih, s. 260-265.

Paulž, W.: O cejchování a cejchovacích zá,kladnách
elektrooptických dálkoměrů, s. 265-267.

Prdmmel, W.-Brenner, U.: Výškové zaměřování posunova-
sunovacích drah Němeockých říšských drah pomocí po-
zemní fotogrammetrie, s. 267-270.

Marckwardt, W.: Poznámky k fotogrammetrickému vy-
hodnocování výšek, s. 271-273.

Tiedecken, W. - Martin, W.: Topomat - konstrukce no.
vého fotogrammetrického vyhodnocovacího přístro-
je s automatiokou eliminací paralax, s. 273-275.

Vermessungstechnik, Č. 9/77

Cernikov, V. F.: Požadavky na obsah, přesnost a měřítko
velkoměřítkových map měst a jiných lokalit, s. 289-
-292.

Hennig, H.: VýsIedky spolupráce v oblasti goodézie,
kartografie a evidence nemovitosiÍÍ v hlavním městě
NDR, Berlíně, s. 293-296.

Bittner, W.: Uspořádání katastrální dokumentacH a in-
formace pro venkovské Oblasti, s. 296-298.

Struck, L, L: Racionalizace katastrálních měření pomocí
souřadnicového k.atastru, s. 298-300.

Vesper, H. - Liick, G.: Překreslovac'í 'přístroj "episkop
s doplňujícím zařízením", s. 300-301.

Sollner, R.: Příspěvky k teorii mísení barev multispek-
trálních snímků v projektorech, pro mísen- bL'rev,
s. 301-303.

Montag, H.: Určení geocentrických souřadnic stanice
orbitální metodou družicové geodézie, s. 304--307.

Tochmann, H.: Poznámk.a ke koloka ci, s. 307-308.
Dietrich, R.: Ke zpracování výsledků měření pohybu

kolokací, s. 308.

Bahnert, G.: Některé fyzikální a meteGro!og,cké zákl3
dy \lI1ějších vlivů na geodetická měi-eni, s. 309--312.

Tunghanns, D.: ZkUŠenosti s měřením defnrmací přehrad-
ních hrází, SI. 312-314.

Htlfner, H.:' Geodetická měření pro zjištěni pohybu hor-
nin v prostoru nádrže údolní přehrady, s. 315-'--317.

Goretzki, W.- Vliv hmotnosti dálkoměrového nástavce na
přesnost vteřinového teodolitu, s. 317-319.

Reckziegel, M.: Zkoumání struktury tropické hydrogra·
fické sítě za účelem jejího kartografického vyjádření,
s. 319-321.

Vermessungstechnik, Č. 10/77

Sieber, G.: 60. let Rudého října - šest desetiletí lJoje za
mír, svobodu a socialismus, s: 325-32n.

Nikišov, M. I.: K vývoji tematické kartografie v l'oSSR,
s. 329-331.

Širjajev, Te. Te.: K problematice automatizovaných karto-
grafických systémů, s. 331-335:

Mozžuchin, O. A.: Nivelační refrakce a metody jejích
uvážení, s. 335-338.

Beregovoj, T. G.- Kijenko, T. P.: K výzkumu přírodního
bohatství Země metodou dálkového průzkumu, s. 339-
- 423.

Bonau, U.: K nezbytnosti geodetických předpisrt v pozem-
kových úp'ravách, s. 343-345.

Bahnert, G.: Meteorologické vlivy na geodetické měření,
s. 345-349.

Hiibner, E.: Vliv terrestrické refr.akce na lasf'rový papr-
!>ck v příZemních vzjuchových vrstvách, s. 349-353

Feist, W.: Orientace optické osy nástavců pro elektronic-
ké měření délek k optické ose teodolltu, s. 354-356.

PneglQd geodezyjny č. 10/77

Tymowski, S.: Rozhovor s tajemníkem, vlády, dr. inž.
Czes,lavem Przewnžnikem, předsedou Hlavního úřadu
geodéžie a kartografie, o XV. kongresu MezinúroLÍni
geodetické federace, s. 345-346.

Zglinski, A.: Odměny předsedy Hlavního úřadu gencl!ízie
a kartografie za významné vědecké a technické úspě-
chy v oblnslti geodézie a kartografie, v r. 1971'),s.
346-348.

Bojar, Z.: Geodetická problematika v gmině, s. 349-·351.
Moscicki, 8.: J3dnání o otázkách úpravy vlastnictví ze-

mědělských hospodářství správní cestou, 1. část. Roz-
hodující orgány, jejich složení a kompetence, s. 351--
- 354.

Lisiewicz, S.: Určení rozmístění dodatečných lineiÍrnich
pozorování při předpokládaných nepřekročitelných
chybách funkce pozorování a požadovaných přírůst·
cích jejich přesnosti, s. 354-357.

Latos, S.: Projekt horizontálního geodetického .základu
města Kraikova, s. 357-360.

Strzalkowski, T.: Organizační a technic.ké zásady prů
běžného vedení katastru podzemního lIyl)avení, s,
360-362.

Herda, F.: Hodnocení geodetic'ké přesnusti služeb pro
bytovou výstavbu, s. 362 -364.

Rozanski, T.: Geodeti svému městu" 250 let geodézie.
Poznaně, s. 364-365. .

Tymowski, S. T.: Telegrafická reportáž z 15. lwngresu
FIG, s. 368.

Przewdzing, A. - Sikorski, K.: Výběr optimálního měřit-
ka leteckých snímků pro účely vytyčování a výpočtu
základu při vyhotovování plánů průmyslových OIJjol{ifl
v m€řítku 1: 500, s. 367-374.

Gaebler, V.: Tématické mapy velkých a středních měř\tok
pro potřeby vybraných odvětví národního JlOspodářslvi
NDR, s. 375-378.
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Zde odstřihněte

Upozorňujeme vás
na 2., zcela přepracované
vydání knihy

DOKUMENTACESTAVEB
Tato příručka umožňuje rychlou orientaci o předprojek-
tové, projektové a realizační dokumentaci všech druhů
staveb. Věnuje pozornost i autorskému a technickému
dozoru na stavbách a vzájemným vztahům účastníků
investičního procesu.

• Zásady právní úpravy dokumentace staveb

• Vyhláška č. 163/1973 Sb., o dokumentaci staveb,
ve znění vyhlášky č. 31/1976 Sb.

• Přílohy k vyhlášce č. 163/1973 Sb.

Určeno nejširší veřejnosti, zejména pracovníkům inves-
torských, inženýrských, projektových a dodavatelských
organizací, které se účastní investiční výstavby, pracov-
níkům jejich nadřízených a ústředních orgánu a národ-
ních výborů, pracovníkům autorského a technického do-
zoru a studujícím škol technického a ekonomického
směru.

a pošlete' na adresu SNTL - Nakladatelství technické literatury, odbytové odd.,
113 02 Praha 1, Spálená 51


