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Měření tíhového zrychlení
balistickými metodami

Procesy a jevy na Zemi jsou podmíněny existencí její.
ho tíhového pole. Přesná znalost velikosti tíhového
zrychlení a jeho časových změn má velký význam ve
fyzice, geofyzice a metrologii. Základem současných
metod měření tíhového zrychlení je využití následují.
cích zákonitostí:
1. Závislost dráhy těles při volném pádu a svislém
vrhu vzhůru na tíhovém zrychlení (balistické metody).
2. Závislost periody kyvů kyvadla konstantní délky
na tíhovém zrychlení (kyvadlové metody).
3. Závislost periody kmitů struny, zatížené na spodním konci, na tíhovém zrychlení (strunné gravimetry).
4. Změna rovnovážné polohy elastického elementu
(pružina, torzní vlákno) vlivem změny tíhového
zrychlení (statické gravimetry).
5. Změna magnetického pole v supravodivé cívce
následkem pohybu vodivého tělesa, který je vyvolán
změnou tíhového zrychlení (cryogenní gravimetry).
Balistickými a kyvadlovými metodami lze určit
přímo hodnoty tíhového zrychlení (absolutní metody),
zatímco měřením gravimetry získáme pouze rozdíly
tíhového zrychlení mezi jednotlivými body (relativní
metody). Cílem předloženého příspěvku je popis balistických metod, rozbor některých poruchových vlivů
a pojednání o principu používaných měřických aparatur.

Uvažujme pohyb hmotného bodu v homogenním tího.
vém poli s konstantním zrychlením g. Je-li polohový
vektor tohoto bodu r, bude příslušná pohybová rovnice:
kde Dn = dn/dtn je operátor
Integrací dostaneme:

derivace

Po vyloučení

Zo

Zo

,

2 gt3

.

1

+ t2) -

vOTI ,

1

+ ta) -

vOT2 .

2 gTI(tl

= 2" gT2(t2

= Zl - Z2' Z2 = Z2t2. Po eliminaci vo do.

Zde bylo zavedeno označení
- Za, TI = t2 - tI' T2 = ta spějeme ke vztahu:
g

1

+ vota -

z této soustavy rovnic dostaneme:

Zl =
Z2

=

= TI

2

+T

2

Zl

(Z2T

2-

-

Zl) .
T;

Hodnotu tíhového zrychlení g lze tedy vypočítat
z měřených vzdáleností Zl' Z2 a příslušných časových
intervalů Tv T2 (obr. 1).
V případě, že místo Z2' T2 byly měřeny hodnoty
Z = Zl - Za' T = ta - tI' lze rovnici (6) substitucí
T2 = T - TI' Z2 = Z - Zl převést na tvar:
g

2 (Z

= T - TI T -

Zl) .
T;

podle času.
B. Metoda

1

+ vot + 2 gt

2

,

kde ro, Vo jsou vektory, udávající počáteční polohu
a počáteční rychlost hmotného bodu v čase t = O.
V principu můžeme rozlišovat dva typy balistických
metod: metodu volného pádu a metodu vertikálního
vystřelování těles.
volného

za

Hodnoty zO' vo je třeba považovat za neznámé a uvedeným postupem je vyloučit.

_
r - ro

A. Metoda

Pro průchody padajícího tělesa stanicemi ve výškách
Zl' Z2' Za tedy platí:

vystřelování

Při této metodě je těleso vystřeleno vzhůru ve směru
osy z počáteční rychlostí vo' Okamžiky průchodu tělesa rovinami z = Zlo Z = Z2 jsou symetrické vzhledem
k okamžiku ts (obr. 2). Proto bývá tato metoda nazývána symetrická [2]. Platí:

pádu

Zvolme lokální kartézskou souřadnou soustavu Oxyz
takto: počátek O je v bodě, ve kterém chceme určit
tíhové zrychlení, osa z leží v tížnici a její kladný směr
je orientován k zenitu, osa x míří k severu a osa y
p západu. Je-li tíhové pole homogenní, bude poloha
kadajícího tělesa podle (2) dána vztahem:

vertikálního

Zl

=

Zo

+ votl -21,gti,

Z2

=

Zo

+ vOt2 -

-2 gtl

Zs

=

Zo

+ vot,

1 2
2
gts ,

-

1

>

.

Ve vrcholu dráhy S je rychlost nulová. Lze tedy psát:

1984/75

Dz(ts)

= v(ts) = vo - gts = O,

vo

= gts'

(9)
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2Z

T2·

g=

Logaritmováním,
diferencováním
střední chyby dostaneme:

a přechodem

na

Prakticky je dráha padajícího tělesa omezena rozměry
přístroje; jako typickou hodnotu položíme Z = lm.
Příslušný časový interval potom bude T = 0,45 s.
Zadáme maximální střední chybu mu = 10-7 ms-2
a podle zásady stejného vlivu položíme:
mz _

Z

-

2mT _ ~

T

_ 7 10-9

gV2 -.

-

.

(16)

Potom bude mz = ±7 nm, mT = ± 1,6 ns. Uvedené
přesnosti lze dosáhnout pouze použitím stabilizova·
ných křemenných generátorů časových signálů a interferometrů s plynovými lasery [1].
Vyšetřujme nyní optimální uspořádání měření metodou volného pádu. Předpokládejme, že měřené časové
intervaly Tl, T2 ve vzorci (6) lze považovat za bez.
chybné a že délky Zl' Za mají stejné střední chyby mz.
Potom bude:

Dosazením tohoto vztahu do (8) dostaneme:
1

=

Zo

+ 2 gtl(2ts -

tl),

Z2 =

Zo

1
+2
gta(2ts -

ta),

Zl

Zg

= Zo

+ 21 gt

Střední chyba mu bude minimální, bude-li minimální
funkce f(Tl). Z podmínky dfjdTl = O plyne T1 =
= Ta = Tj2. Ze (17) potom plyne:
mu

2
g •

Vzhledem k symetrii paraboly z(t) k ose t = tg je tg = Tlj2, tg - ta = Taj2. Vzdálenosti Hl' Ha, H
jsou potom:

5,66

= ± ----p2

mz·

V případě, kdy byly měřeny časové intervaly Tl, T
a délky Zl' Z, dostaneme z rovnice (7) obdobným
postupem:

- t1

I

I

------t------1
1

Tíhové zrychlení g lze tedy vypočítat z měřené vzdálenosti H a z časových intervalů T1, Ta:

Z2 ------

I
I

----I

8H
g=T2

1-

T2·
2

Hl

H

I

J

I

:

-t

T

1

I

i
i
:I
I
I
I
-1-----t------1------r---III
i
T2
I
",I
I

Uvažujme padající těleso s nulovou počáteční rychlostí. Pak podle rovnice (3) platí:
1

z(O) = zo,

z(T)

Z = z(O) -

= zO-2gT2,

z(T)

=

1

2 gTa,

10

O
(13)
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A. Vliv oscilací

základu

Základ, na kterém je postaven absolutní přístroj,
osciluje kolem střední hodnoty"působením mikroseismů,
průmyslových vlivů a dopravy. Tyto oscilace jsou předávány všem elementům přístroje kromě padajícího
tělesa. Měření proto probíhá v neinerciá1ní souřadné
soustavě; označíme-li časově proměnný vertikální
posun základu u(t), platí podle obr. 3:

Označíme-li Zl = Zl - Z2' Z2
- z~, Z~ = z~ - z~, bude platit:

t(t)

z(t)

dZl

=

Z~-

Zl

= Z2 - Za, Z~ = z~ -

=

U2 -

~,

dZ2=Z~-Z2=ua-u2'

(23)

S přiWédnutím ke vztahům tI = t2 - T /2, ta = t2 +
+ T/2 bude příslušná změna tíhového zrychlení podle
(21):
dg =

:2

[u (t2

+ ~

T)

+u

V případě oscilačního pohybu základu u
bude:
Suo .
dg = - 'f2sm
=-

g -

4 (1J12 + Tř1 ) m2z -(T _ T
)2

Z·

l'

(19)

= O dostaneme TI = 0,45T. Po-

Při použití metody se společným počátkem měření
časových a délkových intervalů je tedy minimální
střední chyba mg přibližně o 50 % vyšší ve srovnání
s metodou postupného měření intervalů.
4. Analýza poruchových faktorů
Vzorce (6), (7), (12) pro výpočet tíhového zrychlení g
z měřených délek a časových intervalů byly odvozeny
za zjednodušujících předpokladů a představují zá.
kladní řešení. V reálných podmínkách je třeba uvážit
vliv poruchových faktorů. V této kapitole se budeme
zabývat odvozením vlivu:
A) oscilací základu
B) efektů vyplývajících z rotace Země
O) vertikálního gradientu tíže
D) odporu prostředí.
Přitom se omezíme na metodu volného pádu; v pří.
padě symetrické metody lze postupovat analogicky.
Budeme vycházet z rovnice (6), která pro TI = T2 =
= T/2 nabývá tvaru:

4
g = 1'2 (Z2 - Zl)'

4

dg

= J12 (dZ2

2u(t2)].

2

{3T

.

Tsm

Suo . 2(n-.--sm
T2
2

P

t2

TJ sm
. Pt
't"

= Uo sin pt

=
2'

kde't" = 2n/{3 je perioda oscilací.
4m2 f(T)

l

Z podmínky df/dTl
tom platí:

~ T) -

(24)

u (t)

m2 _

(t2 -

-

dZl)·

(21)

Pro vysokofrekvenční oscilace bude Idgl < SUo/T2.
Při frekvencích řádu 10-100 Hz bývají odpovídající
amplitudy řádu 10-8 m [1]. Pro T = 0,45 s tedy bude
Idgl < 0,5 ,ums-2•
Při frekvencích řádu 1 Hz (mikroseismy) mohou
amplitudy dosahovat hodnot řádu 10-5 m [3]. Odpo.
vídající poruchy tíhového zrychlení pak budou
5,ums-2•
Z uvedených odhadů plyne, že chyby vyvolané oscilacemi základu mohou být limitujícím faktorem při
zvyšování přesnosti absolutních tíhových měření.
Snížení těchto chyb lze dosáhnout těmito cestami:
1. Měřením v mnoha sériích. Vliv oscilací má ve
velkých souborech měření náhodný charakter a u. průměru z N měření klesá s Nl/2. Pro snížení vlivu osci·
lací na hodnotu 0,1 ,ums-2 by bylo třeba provést 2500
měření, což je technicky možné.
2. Zavedením pooetních korekcí. Tento způsob se
používá u nízkofrekvenčních oscilací, je-li k dispozici
seismografický záznam. Potom lze odečíst jednotlivé
vibrační posuny jako funkce času.
3. Instalací antivibračn1ch systémů. Tato zařízení
se deformují o hodnotu rovnou velikosti poruchových
oscilací, ale opačného znaménka.
V praxi se zpravidla užívá kombinace uvedených
metod.
B. Vliv rotace

Země

Lokální souřadná soustava Oxyz definovaná v kap. 2
je pevně spojena s rotující Zemí a je proto neinerciální.
V takové soustavě však nelze použít pohybovou rov-
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v;

Je zřejmé, že rychlost
neobsahuje složku ve směru
osy z; v první aproximaci vyvolává Coriolisovo
zrychlení pouze zakřivení dráhy padajícího tělesa.
Jako druhou aproximaci dostaneme:
a~

ov~ = 2w

=

(w

X

go) t2•

X

(34)

V souřadné soustavě Oxyz má vektor w složky
= W cos cp, Wu = O, WZ = W sin cp. Bude tedy:
go I = 2got2w2 cos2 cp.

lak Pro t

WJ;

=

(35)

0,45 s, W = 7,3.10-5 S-l a cp = 45° budc
10 nms-2• Vliv Coriolisova zrychlení je
tedy při současné přesnosti metody zanedbatelný.
Uvažujme nyní vliv změny odstředivého zrychlení.
Vyjdeme z rovnice
=

la; - gol

nici (1), Zajímají-li nás efekty vzniklé rotací Země,
pak můžeme přibližně pokládat za inerciální souřadnou
soustavu s počátkem v těžišti Země S, která se ne·
účastní zemské rotace. Podle obr. 4 platí pro polohové
vektory bodu P vztah:

r

r'

=

+ R.

la; - gol = zw2 cos2 cp.

Zemské tíhové pole není homogenní. Jeho závislost na
vertikální souřadnici z lze v prvním přiblížení psát ve
tvaru:

kde w je vektor úhlové rychlosti rotace. Derivací
(26) a použitím tohoto teorému dostaneme:

v

kde go je hodnota tíhového zrychlení v bodě O a w je
vertikální gradient tíže. Dráhu padajícího tělesa
v tomto případě najdeme řešením pohybové rovnice:

= or'
=

Vi

(28)

Zde v, Vi jsou rychlosti bodu P v inerciální a neinerciální soustavě. Další derivací a opětovným použitím
(27) dospějeme k výrazu pro zrychlení:
a'

= a-2(w

X

-w

V')_W X (w
X (w X R).

X

r')(29)

(37)

Pro z = lm a cp = 45° bude la; - gol = 5 nms-2• Vliv
změny odstředivého zrychlení je rovněž zanedbatelný.

(26)

+ (w X r') + (w X R),
+ (w X r') + (w X R).

=

=

Projekce této rovnice na osu z dává:

Z teoretické mechaniky je známý teorém, udávající
vztah mezi absolutní derivací DA v inerciální soustavě
a relativní derivací oA v neinerciá1ní soustavě. Pro
libovolný vektor platí [4]:

Dr

T

D2Z

= -

(go -

s počátečIÚmi podmínkami

Wz)

z(O)

(39)

= zo, Dz(O) = vo'

Řešení nalezneme snadno pomocí Laplaceovy transformace [5]. Laplaceův obraz F(p) originální funkce
f(t) je definován transformací:
co

F(p)

= f f(t) exp (-pt) dt.
o

Potom go je tíhové zrychlení v bodě O. Rovnice (29)
dostane tvar:

a'

=

go - 2(w

X

=

go

Vi) -

W X

(w

X r')

=

+ a + ao'

(p2Z - pZo -

(31)

e

Pozorované zrychlení a' je tedy součtem tíhového
zrychlení go, Coriolisova zrychlení ae a odstředivého
zrychlení ao' vznikajícího v důsledku rozdílné vzdá·
lenosti bodů dráhy padajícího tělesa od osy rotace
Země.
Vyšetříme nyní odděleně vliv obou efektů. Vliv
Coriolisova zrychlení bude popsán rovnicí:

ov' = go -

Laplaceova transformace rovnice (39) s uvedenými
počátečními podmínkami potom bude:

2(w X Vi).

vol -

a~

Vo

=

= ov~ = -2(w

z=

+

pZo
p2_W

z(t)

=

_~og
w

(32)

(cosh

Y-wt -1) +
sinh

+

v~ = (go

X

w) t2•
(33)
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Y- -

cash wt -

1

Zo

cosh

Y-wt +

Y-wt.

Ywt lze psát

Pro malé hodnoty argumentu
go) t,

(41)

Vo
p2_W

+ Ywo

bývá prakticky velmi malá.
got
v~ + v~. S dostatečnou
X

= -golp.

Obraz hledané funkce z(t) lze psát takto:

V

Počáteční rychlost
Položíme tedy Vi
přesností lze psát:

wZ

[6]:

+ 2"1 wt + 241 w t + ... ,
2
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sinh

V-wt = V-wt + -6I

+ .,. .

w3/2 t3

= I-Kt

exp (-Kt)

+"2I K2tZ-(fK3t3I

+ ....
(52)

Dosazením do (43) dospějeme k výrazu:
Dosazením do (51) dostaneme:
Z'(t)

= z(t)

+ ~ w (zo + ~ vot -

I~ got2) t2.

z/(t)

= z(t)

+ "6I Kt2(got

-

3vo),

(53)

(45)

Zde bylo použito označení z/(t), aby bylo možno ponechat z(t) definované rovnicí (3). Zanedbáme-li v (45)
malý poruchový člen obsahující vo' bude platit:
dZl
dz Z

=

-

I

Zl Z'Z

Zl

=

1
2"444wgo(tz -

tI)

ZZ _
I go (t34 2"4w

-

4
t2)

+

1
"222WZO(tl -

I
+ "2WZO(t2

2

dg

= ~ Wgo (3t~ +

3~

T2) -

-t3)· Z

dostaneme

Wzo'

(47)

Pro w = 3 .10-6 s-z (gradient normálního tíhového
zrychlení), Zo = lm, t2 = 0,3 s, T = 0,45 s bude dg =
= -1,6 flms-2, Příslušná oprava je vždy kladná, protože vlivem vertikálního gradientu se prodlužuje doba
potřebná k tomu, aby padající těleso proletělo danou
dráhu.
D. Vliv odporu

dZl

=

Z~ -Zl

= - ~ Kgo(tl-tf),

dZ2

=

Z~-Z2

= - ~ Kgo(t~-m.

tz),

(46)

Chybu vypočteného tíhového zrychlení
dosazením těchto výrazů do (21):

kde z(t) je opět definováno rovnicí (3). Po zanedbání
poruchového členu s Vo bude:

prostředí

Jestliže pohyb tělesa neprobíhá ve vakuu, je třeba
uvážit také brzdící síly vyplývající z odporu okolního
prostředí. Experimentálně bylo zjištěno, že tyto síly
jsou ve vysoce zředěném plynném prostředí přímo
úměrné rychlosti [I]. Příslušná pohybová rovnice
bude:

s počátečními podmínkami z(O) = zo, Dz(O) = vo'
Konstanta úměrnosti K> O závisí na vlastnostech
prostředí a na tvaru tělesa.

(54)

Z rovnice (21) potom dostaneme pro chybu tíhového
zrychlení:
Hodnota konstanty K se určuje experimentálně. Při
zbytkovém tlaku prostředí řádu 10-6 tor bude dg =
= 10-7 ms-2 [1]. Příslušná oprava bude vždy kladná,
protože vlivem odporu prostředí se prodlužuje doba
potřebná k tomu, aby padající těleso proletělo danou
dráhu.

5. Princip přístrojů pro měření tíhového zrychlení balistickými metodami
Základ přístroje tvoří nesymetrický interferometr
Michelsonova typu, jehož jedno zrcadlo (pohyblivé) je
v padajícím tělese. Jako padající těleso se -používá
tzv. koutový odražeč - skleněný čtyřstěn se zrcadlovými stěnami, odrážející dopadající paprsky přesně
v obráceném směru. V závislosti na způsobu měření je
odražeč z výchozí polohy buď katapultován (symetrická metoda), nebo se uvolňuje spouštěcím zařízením
(metoda volného pádu).
Zdrojem světla bývá nejčastěji plynový (heIioneonový) laser a etalonem délky vlnová délka laserového
záření. Toto záření má vysokou koherentnost v čase
i v prostoru, vysokou monochromatičnost a velmi
malý rozptyl. Stabilita vlnové délky laseru je řádově

Laplaceova transformace rovnice (48) bude:

z(t)

V

o
= Zo - -exp

K

- Jlz [exp (-Kt)

(-Kt)

---:ťJ

-1-

+ Kt-I].

5

1984/79

3

Geodetický a kartografický
ročník 30/72, číslo

80

obzor
4/1984

10-9 po dobu několika dnů. Přesnost určení vlnové
délky je možno zvýšit':kontrolou
na kryptonovém
etalonu.
Obecné schéma laserového interferometru a registračního systému je znázorněno na obr. 5. Světelný
paprsek z laseru 3 s elektronickým systémem stabili.
zace frekvence 4 dopadá na pevné polopropustné
zrcadlo 5, svírající se směrem paprsku úhel 45° . Zrcadlo
rozděluje dopadající paprsek na dva; jeden z nich odrá·
ží a druhý propouští. Odražený paprsek je směrován
k hranolu 2, padajícímu ve vakuované komoře l.
Po průchodu hranolem dopadá paprsek na popropustné zrcadlo 6 a na jeho povrchu se skládá s opěrným paprskem, který prošel zrcadly 5 a 6. V rovině
fotopřijímače se tvoří interferenční obraz ve tvaru
tmavých a světlých pruhů, neustále se přemísťujících
vlivem padání hranolu 2. Interferenční pole prochází
clonkou 7 a jeho část se registruje fotonásobičem 8.
Elektrický signál na výstupu fotonásobiče prochází
zesilovačem 9 a postupuje do sčítacího bloku 10. Blok
obsahuje rychločítače, které zjišťují počet interferenč·
ních pruhů a počet oscilací generátoru etalonové frekvence 11. Čítače se zapínají a vypínají podle programu
v přesně stanovených intervalech času nebo dráhy.
Výsledek každého měření se tiskne rychlotiskárnou 12.
Měřené hodnoty se opravují o vliv slapových změn
a o vliv kolísání atmosférického tlaku. Dále se bere
v úvahu vliv opoždění pozorovaného interferenčního
obrazu v důsledku konečné rychlosti světla.

Dosud vykonaná balistická měření tíhového zrychlení
je možno rozdělit do dvou kvalitativně odlišných skupin.
První skupina obsahuje měření metodou volného
pádu, při kterých bylo jako padajícího tělesa použito
tyče s nanesenou fotoemulzí. Tato tyč se pohybovala
před štěrbinou, jejíž obraz byl pomocí výbojky řízené
křemennými hodinami promítán v pravidelných intervalech na emulzi. Tíhové zrychlení se určovalo ze
známých časových intervalů a ze vzdáleností značek
na tyči. Tohoto způsobu bylo použito při měřeních
v Sévres (1946, 1960), Leningradě (1956) a v Ottawě
(1960). Přesnost těchto měření byla řádově 10 flms-2;
jejich cílem bylo stanovení opravy tíhového zrychlení
na referenčním bodě Potsdam [2].
Do druhé skupiny lze zařadit měření s použitím
laserového interferometru. Vytvořilo se několik hlavních center vývoje balistických gravimetrů:
1. Centrum v USA (Astrofyzikální laboratoř Univerzity Colorado a Národní úřad pro míry a váhy).
Skupina prof. Fallera provedla od r. 1963 řadu měření
metodou volného pádu v Americe a v záp. Evropě.
V poslední době byl vyvinut transportabilní přístroj
s přesností lepší než 0,1 flms-2 [7].
2. Centrum ve Francii (Mezinárodní úřad pro míry
a váhy, Sévres). Pod vedením prof. Sakumy zde od
r. 1967 probíhá měření staničním přístrojem a symetrickou metodou. Dosahovaná vnitřní přesnost
je řádu 0,01 flms-2. V letech 1980-81
byl vyvinut
rovněž transportabilní přístroj [8].
3. Centrum v SSSR (Ústav automatizace a elektrometrie SO AV SSSR). Od r. 1973 bylo měřeno gravi.
metrem, zkonstruovaným na principu volného pádu.

Přístroj je možno použít jako staniční i transporta.
bilní. K dosažení přesnosti 0,2 flms-2 je třeba provést
asi 2000 měření. Podrobný popis je uveden v [1].
Transportabilní balistické gravimetry byly v poslední době vyvinuty také v Japonsku [9].
4. Centrum v Itálii (Instituto di Metrologia "G. Colonetti", Torino). Od r. 1966 bylo měřeno transporta.
bilním přístrojem s použitím symetrické metody.
Relativní chyba v měření délek je 5.10-9, stabilita
rubidiového časového standardu je řádově 10-10• Celková vnitřní přesnost činí 0,1 flm.s-2 [10].
Absolutní měření tíhového zrychlení s přesností
řádu 10-8 ms-2 umožní řešení dvou fundamentálních
problémů geodézie a geofyziky:
A) Studium slapových a sekulárních změn tíhového
zrychlení. Pro objasnění charakteru a příčin těchto
variací jsou nezbytné dlouholeté řady absolutních
měření v různých oblastech Země. Proto již v r. 1975
Mezinárodní geodetická a geofyzikální unie (IUGG)
doporučila vybudování alespoň 10 observatoří pro
kontinuální registraci tíhového zrychlení. Pak bude
možné sledovat pohyby zemské kůry, přemísťování
těžiště Země, pohyb pólu a jiné geodynamické jevy.
B) Vytvoření kostry světové opěrné gravimetrické
sítě a národních opěrných sítí. Vhodnou kombinací
absolutních a relativních měření je možno změnit
strukturu opěrných sítí a vyhnout se kumulaci měřických chyb. Pomocí absolutních měření by také bylo
možné kontrolovat výsledky relativních měření na
mezinárodních tíhových polygonech.

[11 H3MepeHHe a6con~THoro
3Ha4eHHH rpaBHTa4HOHHOro YCKopeHHH. C60pHHK HaY4HblX cTaTeí1. HHCTHTYT
aBTOMaTHKH H 3neKTpOMeTpHH CO AH CCCP, HOBOcH6HpCK 1972, 76 c.
[2] MEnbXHOP,
n.: <pH3HKa H AHHaMHKa nnaHeT (4acTb
1). MocKBa, MHp 1975, 575 c.
[3] 6VnnEH,
K. E.: BBeAeHHe B TeopeTH4ecKY~ ceí1cMonorH~. MocKBa, MHp 1966, 460 c.
[4] OnbXOBCKHIil,
H. H.: Kypc TeopeTH4ecKoí1 MeX8HHKH AnH epH3HKOB. MocKBa, H3AaTenbcTBo MOCKOBCKOrg YHHBepcHTeTa 1974, 569 c.

[5] PIRKO, Z. - VEIT, J.: Laplaceova transformace.
Praha, SNTL 1972, 245 s.
[6] REKTORYS,
K.: Přehled užité matematiky.
Praha, SNTL 1968, 1136 s.
[7] FALLER, J. E. a kol.: The JILA portable absolute

gravity apparatus. Report at XVIII. General
Assembly IUGG, Hamburg 1983, 22 s.
[8] SAKUMA, A.: An industrialized absolute gravimeter: type GA 60. Report at XVIII. General
Assembly IUGG, Hamburg 1983, 3 s.
[9] MURATA, 1.: A transportable
apparatus for
absolute measurement of gravity. BulI. Earthquake
Res. Inst. Univ. Tokyo, Vol. 53, 1978, s. 49-130.
[10] MARSON, 1.: Instrument, method and results of
the absolute determination of g. Proc. Int. Gravity
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Modernizace pedagogického procesu
v předmětu Evidence nemovitostí
na vysoké škole

V současném světě je teclw.ický pokrok nejaktivnější
součástí všeobecného rozvoje průmyslově vyspělých
států. Tento směr ekonomického růstu je bezpodmínečně nutno promítnout do výchovy vysokoškolsky
vzdělaných odborníků. Základní vlastností inženýrskotechnických kádrů musí být aktivní, činorodé chápání
existujících potřeb socialistické společnosti a osobní
obětavost při uspokojování těchto potřeb v oblasti
jejich působnosti. Stále náročnější a rychle se měnící
potřeby rozvinuté socialistické společnosti v období
vědeckotechnické revoluce vyžadují a budou vyžadovat inženýry a techniky s hlubokými teoretickými
znalostmi, pružným myšlením a s vysokou adaptabilitou na nové úkoly a nově vzniklé situace.

Na vysokých školách tvoří výchova studentů'v oblasti
evidence nemovitostí (EN) a mapování ve velkých
měřítkách nezbytnou a velmi důležitou složku celkové
odborné výchovy geodetů a kartografů. Tato skutečnost vyplývá především ze společenského významu
a značného rozsahu těchto prací, které jsou prováděny
v organizacích resortu Českého úřadu geodetického
a kartografického (ČÚGK) a které v odborné činnosti
zeměměřického inženýra zujímají trvale narůstající
tendenci. Z tohoto důvodu je také stále významnější
syntetizující a integrující funkce předmětu Evidence
nemovitostí ve struktuře předmětů vysokoškolského
studia oboru geodézie a kartografie.
Při výchově geodetů a kartografů je třeba pokládat
modernizaci cílů, obsahu, metod a prostředků výuky
za proces plynulý, založený na perspektivní předvídavosti příslušného oboru. Škola chce připravit odborníky pro perspektivní potřeby společnosti, odborníky
širokého rozhledu, schopné přizpůsobit se změnám
těchto potřeb.
Jde o to promítnout tyto hlavní nároky na budoucí
absolventy zeměměřického studia a podřídit jim
vlastní vysokoškolskou přípravu i výsledný profil absolventa směru geodézie a kartografie.
Narůstající množství, význam a složitost vědeckých
poznatků v obsahové koncepci výuky není možné
řešit ani prodlužováním studia, ani jeho stále užší
specializací. Zahrnování nových poznatků do výuky
je nutné realizovat zobecňováním základních principů a vytvořením širokého teoretického základu studia,
při současném využívání poznatků a zkušeností odborné praxe a výsledků rozvoje vědy a techniky. Při zavedení obecných principů je možné řadu podružných detailů z obsahu výkladu vypustit. Množství faktů v daném oboru respektive předmětu se mění nepřímo úměrně s jeho zralostí. Zestručnění obsahu určité látky je tedy mnohem složitější než prosté vyškrt-

Doc. Ing. Jaroslav Michal, CSc.,
katedra mapováni a kartografie fSv,
České vysoké učeni technické v Praz:e

nutí některých odstavců nebo kapitol. Vyžaduje hlubší
teoretické propracování, nalezení obecnějších základů
a unifikujících prvků předmětu. Ale nejen to - je
nutné nalézt i způsoby, jak tyto obecnější principy
srozumitelným způsobem vysvětlit a jak je naučit
aktivně používat. Je tedy vypracování obecnějšího
pojetí náročnou pedagogickou i vědeckou prací, která
vyžaduje aktivní přístup a širokou podporu. Při
uskutečňování těchto cílů je nutné překonávat i nechuť k vypracování nového pojetí předmětu, vyplývající z náročnosti této práce. Je naopak nutné pochopit,
že zobecňování a nová koncepce výuky předmětu
EN může vést a nezřídka vede ke zvyšování vědecké
a odborné prestiže katedry i celé školy.

ČVUT Praha, které v roce 1982 oslavilo 275. výročí
svého založení, vychovává pro naši socialistickou
společnost kvalifikované odborníky v oboru geodézie
a kartografie. Příprava zeměměřických inženýrů je
zajišťována na stavební fakultě podle optimalizovaných učebních plánů platných od roku 1980.
Studijní plány na všech technických školách
v ČSSR prošly v té době fází svého sjednocení, tzn.
na všech těchto školách se učí podle jednotných osnov
s nepatrnými odchylkami. Prakticky to znamená
jednotnou výukovou osnovu odborného předmětu,
stejnou hodinovou dotaci přednášek, cvičení i výuk
v terénu a jejich podrobně rozpracovanou obsahovou
náplň.
V nově koncipovaném přestavbovém čtyřletém
studiu zeměměřické profese je předmět Evidence nemovitostí začleněn svým obsahem i strukturou do
skupiny základních odborných předmětů vysokoškolského studia. Časově je tento předmět zařazen do
7. semestru v rozsahu 3 hodin přednášek, 2 hodin
praktických cvičení týdně v posluchárnách a 5denního
komplexního cvičení v terénu.
Studijní pomůckou pro zvládnutí velmi široké
problematiky evidence nemovitostí jsou studentům
k dispozici učební texty nově vydané v roce 1982.
Výuku tohoto předmětu zajišťuje katedra mapování
a kartografie.
Obsahová stránka předmětu i náplň studijní literatury jsou na pražském ČVUT zcela nově koncipovány.
Jsou zde promítnuty veškeré poznatky vědy a techniky, jež byly nebo jsou řešeny resortním Výzkumným
stavem ve Zdibech i výsledky činnosti geodetické
a kartografické praxe. Snahou katedry je také začlenění koncepčních záměrů ČÚGK do výuky tohoto
předmětu. Spolupráce mezi vědeckovýzkumnou základnou, ústředním orgánem geodézie a kartografie
a oborem geodézie a kartografie na stavební fakultě
je v oblasti předávání nových poznatků při rozvoji
evidence nemovitostí velmi dobrá.
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Technický pokrok ve skutečnosti i ;táměrech našeho
resortu dává rozsáhlé možnosti všem odborným pracím vykonávaným na střediscích geodézie, zejména
v oblasti využívání nové techniky, což umožňuje zdokonalovat technologii sběru i zpracování informací.
Současně s tím však dochází ke stále výraznější specializaci a k prohlubování dělby práce mezi specializovanými pracovišti. Vedení evidence nemovitostí, jejího
měřického a písemného operátu a ostatní práce konané
na střediscích geodézie tvoří právě onu syntetizující
funkci v praxi a její odraz se pak promítá i do průběhu
celého studia na vysoké škole a nab)~vá stále většího
významu.
Současná činnost spojená s vedením evidence nemovitostí zahrnuje řadu specializovaných odborných výkonů, jejichž těžiště přípravy často spočívá v jiných
předmětech studijního oboru (vyrovnávací počet, matematická kartografie, geodézie, fotogrammetrie, výpočetní a zobrazovací technika aj.) a někdy dokonce
v jiných studijních oborech (právní předpisy, půdní
hospodářství, stavební inženýrství, územní plánování,
geologie aj.). Tento stav a jeho předpokládaný vývoj
nesporně ztěžuje odbornou výchovu v této oblasti
v rámci pedagogického procesu na vysoké škole.
Pro úspěšné zvládnutí problematiky předmětu Evidence nemovitostí je důležité, aby se posluchači
naučili spojovat poznatky z různých studijních disciplín a byli schopni tuto integraci využít pro studium
i praxi.
Vlastní výuka se koná tradiční formou přednášek
a cvičení. Obsah všech těchto forem se postupně modernizuje s cílem zefektivnění celého vyučovacího procesu. Pro modernizaci přednášek jsou vytvořeny nezbytně nutné předpoklady po stránce technického
zabezpečení prostředky audiovizuální techniky. V dalším období však bude velkým úkolem vyhledat metody využívání těchto pomůcek s cílem zvýšit efektivitu
výuky a neuna-vit studenty, ale naopak podpořit jejich pozornost a vyvolat touhu po samostatném tvůrčím myšlení.
Výuka předmětu Evidence nemovitostí na ČVUT
v Praze se uskuteOňuje v řádném denním studiu, ve
studiu při zaměstnání,
v postgraduálním
studiu
a v účelových kursech studia vybraných předmětů pro
pracovníky resortu ČÚGK.
Přirozeně, že těžiště výuky evidence nemovitostí
spadá do výuky denního studia a ostatní formy studia
buď přejímají strukturu i obsah předmětu, anebo tento
obsah redukují (v případně účelových kursů) či naopak rozšiřují zejména směrem k novým, ne obecně
známým poznatkům (v případě postgraduálního studia).

4. Tematické okruhy předmětu
Obsah výuky předmětu Evidence nemovitostí je dán
řadou tématických okruhů, které tvoří sevřený přednáškový celek.
Prvním tematickým okruhem je vysvětlení pojmového aparátu v přednáškách dále používaného. Zde se
jedná o vysvětlení pojmů týkajících se územních
a technických jednotek, pozemků, parcel a technickoprávních vztahů k nim, písemného a měřického ope-

rátu, jeho vedení, automatizace prací a funkce EN
jako základního informačního systému o nemovitostech v národním hospodářství.
Druhým tematickým okruhem jsou zákony a nal'ízení související s evidencí nemovitostí. V tomto tematickém okruhu se jedná o krátké seznámení studentů
s obsahem hlavních právních norem, podle kterých se
evidence nemovitostí zakládá, udržuje v souladu se
skutečností a které její obsah i strukturu ovlivňují.
Třetím tématickým okruhem je průřez historií vývoje evidence pozemků v našich zemích spolu s vývojem právních a užívacích vztahú až do roku 1964.
Čtvrtým okruhem je popis vlastního obsahu evidence nemovitostí a veřejnost a závaznost údajů evidence nemovitostí.
Pátý tématický okruh tvoří velmi široká problematika automatizovaného systému evidence nemovitostí
obsahující jak informace o počítači EC 1030 a počítačích řady SMEP; tak i údaje o obsahu a struktuře
automatizovaně vedeného registru evid.ence nemovitostí (REN), organizaci báze dat v jeho subregistrech,
jeho aktualizaci, výstupech z této báze dat" sumarizaci
báze dat REN a o principech jeho využívání.
V šestém tématickém okruhu jsou studel1ti krátce
seznámeni s organizací resortu geodézie a kartografie
a velmi podrobně je jim vysvětlena organizační struktura střediska geodézie i s komplexní náplní činností
jednotlivých řídících pracovníkú a jim podřízených
oddílú, respektive pracovních skupin. Jde o výchozí
informace, na jejichž základě je vytvořena struktura
dalšího členění studijní látky tohoto tematického
okruhu.
První z těchto oblastí je oblast prací prováděných
skupinou vedení evidence nemovitostí, kde jsou vysvětlovány zdroje externích a interních informací o nemovitostech a způsoby jejich zpracovávání na střediscích. Dále jsou popisovány předměty šetření a měření a vysvětleny zpúsoby zaměřování změn geodetickými metodami i fotogrammetrické vyhodnocování
změn v evidenci nemovitostí. Na tyto otázky navazují
výpočetní a zobrazovac(práce'prováděné jednak ručně
a jednak automatizovaně. Není zde vynechána ani
informace o způsobech provádění změn v písemných
operátech evidence nemovitostí vedených na mikrofiších, ~ni informace o podnikové evidenci púdy v socialistických organizacích.
Druhá oblast se týká prací prováděných skupinou
právních vztahú,kde
jsou studenti seznámeni s postupem prací souvi'lejících se zakládáním a vedením
evidence právních vztahů k nemovitostem i s listinami, podle kterých se tyto vztahy v evidenci nemovitostí vyznačují. Popisem rúzných forem identifikací
parcel je kapitola zakončena.
Třetí oblastí činností středisek jsou práce prováděné
skupinou všeobecné dokumentace, kde se hovoří o organizaci dokumentace, metodách dokumentace, o mikro filmu a mikrofiších a o dalších činnostech souvisejících s plánováním a pI'ípravou geodetických prací, jejich přejímkou a kontrolou, vyhotovováním opisů
a kopií z EN a jiných dokumentovaných fondú, zpracováním informací pro údržbu některých map středních a malých měřítek a přípravou vstupních dat pro
aktualizaci REN.
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Poslední oblastí, kterou jsou přednášky v předmětu
Evidence nemovitostí zakončeny, je popis prací prováděných skupinou speciálních prací. Tady je hlavní
důraz kladen na tvorbu a zpracování geometrických
plánů, které jsou integrální součástí celého systému
vedení EN, a na způsoby a postupy ph vytyčování
hranic pozemků. Samozřejmě, že i otázky související
s projekty bodových polí a jejich zaměřováním, otázky
spojené s vyhotovováním tématických map i speciálních zeměměřických činností, jsou zde probírány.

Na vlastní pI'ednášky navazují logicky i tématicky
praktická cvičení v posluchárnách, kde studenti I'eší
samostatně zadané úlohy. První úlohou je výpočet
podrobných bodů analyticko-syntetickou
metodou,
kde zpracovávají osm typú základních úloh, které na
sebe navazují.
Druhou úlohou je zpracování geometrického plánu
se všerni náležitostmi spolu s jeho zákresem do pozemkové mapy.
Třetí úlohou je provedení několika změn ve všech
částech operátu EN na podkladě hlášení změn.
Čtvrtou úlohou je aplikace využití souřadnic definičních bodů nemovitostí, určení jejich souřadnic,
globální lokalizace a využití DBN pro výběr daných
prvků z map 1 : 5000 na základě transformace stolových a kartometrických souřadnic.
Specifické požadavky výuky ve cvičeních jsou založeny na schopnostech studentú využívat laboratorní
zařízení katedry (snímací stůl DIGIPOS, stolní počítač
HEWLETT-PACKARD,
koordinátografy,
mikrofilmovací linka a další drobné výpočetní a zobrazovací
pomůcky) a prokázat schopnost orientovat se v běžných geodetických úlohách, umět je analyzovat, předepsat a formulovat zadání pro automatický výpočet
i kresbu. V neposlední řadě prokáží i své grafické
schopnosti.
Obsahová náplň předmětu, zejména cvičení, je
v pevné vazbě na výuku v terénu, která je nezbytnou
součástí předmětu. Výuka v terénu komplexně završuje získané poznatky studentú, ověřuje jejich technické i organizační a Edící schopnosti a vede je k samostatnému řešení souhrnného složitého úkolu, simulujícího problémy i požadavky praxe.
Ověřování studijní disciplíny je prováděno periodickými testy ve cvičeních a u slabších studentů pak
ještě zápočtovými testy. Vlastní zkoušky se skládají
z části písemné a ústní. Část písemná má formu
20-25 otázkového testu, který je průřezem celé probrané látky. V ústní části zkoušky student odpovídá
na 3 otázky, které pokrývají celou přednesenou látku.

na vlastní systémovou analýzu činností středisek geodézie. Dále pak na výsledky provedené analýzy a využití získaných poznatků pro praktickou aplikaci.
Stěžejním okruhem otázek probíraných v postgraduálním studiu je oblast inovačních záměrů v této
disciplíně, kterou zpravidla přednášejí zkušení odborníci z výzkumu a praxe.
Studium na stavební fakultě studenti zakončují
státní závěrečnou zkouškou, při které mimo jiné obhajují svou diplomovou práci. I v těchto diplomových
pracích je řešena řada závažných úkolů z oblasti evidence nemovitostí.

Předmět Evidence nemovitostí, přednášený na směru
geodézie a kartografie stavební fakulty ČVUT v Praze,
učí studenty maximálně využívat dříve získaných
poznatků z předmětů přednášených v nižších ročnících a tyto pak spojovat s poznatky nově nabytými
a samostatně je aplikovat pro potřebu všech činností
vykonávaných na střediscích geodézie. Ve vědomí studentú jsou prosazovány principy, které směřují ke
kvalitnímu a racionálnímu vedení EN, k prohloubení
její funkce v národním hospodářství, zejména při
jejím využívání v plánování a řízení zemědělské výroby, v ochraně zemědělského a lesního púdního fondu,
v systému etátní statistiky a v ochraně socialistického
vlastnictví a osobního vlastnictví občanú.
Do redakce došlo: 13. 12. 1983
Lektoroval:
Ing. Bohumil Kuba,

ČÚGK

Deumlich, F.: Činnost Vědeckotechnické společnosti pro
geodézii, fotogrammetrii a kartografii v roce 1982
a další úkoly, s. 1-5.
Sieber, G.: S vědomím odpovědnosti a angažovanosti
vstříc požadavkům osmdesátých let, s. 5-8.
Sommer, M.: K určení užitné hodnoty geodeticko-kartografických výrobků a výkonů, s. 8-10.
Schmidt,
A.: Metoda digitalizace velkoměřítkových

předloh pomocí jednoduchých digitalizačních přístrojů, s. 11-13.
Clau88, Oh.: Výzkum užitné hodnoty tematických map
jako předpoklad pro návrhy zpracování norem, s.

Dálkové studium na ČVUT v předmětu Evidence nemovitostí vychází obsahově ze stejné studijní látky,
d d
13-15.
jenom je z e z ůrazněno větší sepjetí s praxí a pone.
Dittfeld, H. J. _ Varga, P.: Slapová měření s dvěma
chán prostor pro větší uplatnění praktických zkušegravimetry Askania v Postupimi, s. 15-18.
ností posluchačů studia ph zaměstnání.
Marckwardt, W.: Matematické modely pro automatizaci
, Postgraduální studium předmětu Evidence nemovidiferenciálního překreslování, s. 19-21.
tostí se opírá o bohaté zkušenosti i teoretické znalosti
Volodčenko, A.: K otázce zhotovení vícebarevných
ob"
.•
. k'
...
matrlC, s. 22-23.
pos Iuc h acu a za yva se zeJmena otaz amI souvlseJI- Zimmermann,
B.: K 150. výročí smrti francouzského
cími s metodami systémové analýzy obecně, s důrazem"·
matematika Legendra, s. 23-24.
v

1984/83

Geodetický a kartografický
ročník 30/72, číslo

84

obzor
4/1984

Kartografické vzorníky Geografického
ústavu SAV

Úvod
Na mnohých kartografických pracoviskách sveta,
ale i u nás v ČSSR,sa vyhotovujú rózne vzorníky(vzorkovníky, albumy, katalógy, prehfady ap.), ktoré majú
za účel bJ.Ventarizovať a urobit prehfadným fondy
na mapách používaného písma, značiek, rastrov a fa-

Ing. Ján Pravda. CSc .•
Geografický ustav SAV.
Bratislava

rieb. Takéto pomócky sú dóležité a užitočné najma
pre redaktorov máp (zodpovedných i technických),
ale i pre jednotlivé oddelenia pracoviska a ďalších potenciálnych záujemcov. S rozširovaním mapovej tvor·
by význam takýchto pomócok neustále rastie.
Na Geografickom ústave (GÚ) SAV v Bratislave
bol vyhotovený prvý vzorník značiek a vzorkových

1984/84

Geodetický a kartografický obzor
ročník 30/72, číslo 4/1984
85

(štruktúrnych) rastrov v roku 1980 [2]. Bol jednofarebný (čiernobiely) formátu A4 a obsahoval 30
strán so značkami (asi 6000 variácií z 13 základných
geometrických tvarov v dvoch verkostiach - obr. 1)
a 14 strán so vzorkovými rastrami (asi 3000 vzoriekdvojkombinácií z grafických rastrov Propisot - obr.
2). Po krátkom čase sa zistilo, že ani toto množstvo
nebude postačovať na vyjadrovanie geografických
javov a pristúpilo sa k spracovaniu viacfarebného
samostatného vzorníka značiek, analogického vzorníka vzorkových rastrov a série vzorníkov farebných
stupníc a farebných kombinácií. Za nimi bude nasledovať vzorník fotosadzbového písma Kaskad.

Čiernobiele značky vo vzorníku sú vhodné len na
kontrastné rozlíšeniedetailov, čo je len jedna stránka
významu pri práci s nimi, t. j. pri redakčnom výbere.
Neposkytujú však dostatočnú istotu splnenia ich
funkcie v mape, pretože táto býva spravidla viacfarebná. Preto sa pripravuje taký vzorník, ktorý bude ob·
sahovať značky vytlačené v niekorkých perových
(čiarových) farbách na farebnom podklade. Okrem
toho niektoré skupiny značiek budú mať i fa:rebné
výplne. Popri geometrických značkách budú vo vzorníku i ďalšie druhy značiek (symbolické, siluetové
ap.), ktoré sme označili termínom "asociatívne"
(obr. 3).
Treba pripomenúť, že tvorba kartografických vzorníkov prináša so sebou celý rad problémov klasifikácie
a usporiadania ich obsahu, vrátane problémov termi·
nologických.

(vzorkové rastre) sú určené pre tie plochy mapy, na
ktorých už nevystačíme s farebnými odtieňmi (pre ich
verký počet). Bez nich by nebol a možná interpretácia
viacerých kvalít či kvantít cestou naloženi a do toho
istého areálu mapy.
IIustrácia časti jednej z prvých strán tohoto nového
vzorníka vzorkových rastrov sa uvádza na obr. 4.
V prvom stfpci je základná pozitívna vzorka (ktorá
bude klasifikačne očíslovaná), v druhom stfpci je jej
negatívny výzor, v treťom stfpci je rastrovaný pozitív
a vo štvrtom rastrovaný negatív povodnej verkosti
základnej vzorky. V ďalších štyroch stfpcoch je zmenšenina základnej vzorky v pomere 1 : 2 v postupnosti:
pozitív - negatív - rastrovaný pozitív - rastrovaný
negatív. V posledných dvoch stfpcoch je zmenšenina
základnej vzorky v pomere 1 : 4 - ale len poútív
a negatív, pretože rastrovanie tak jemných vzoriek
by bolo problematické.
Základné vzorky sa sčasti preberajú z fondu grafických rastrov Propisot (asi 50 vzoriek), ostatné
(obr. 5) - ale bude ich podstatne viac - sú vysledkom vlastnej konštrukcie alebo kooperácie s roznymi
kartografickými pracoviskami. Ako pozoruhodnú inováciu treba vyzdvihnllť rastrované vzorky, ktoré
vznikli fotografickou kontaktnou cestou pomocou
špeciálneho 50-perceutného rastra, povodne používaného na rastrovanie písma.
Časť tohoto vzorníka je už vytlačená a okrem základuého čiernobieleho prehradu sú v ňom vzorky
v jednotlivých perových farbách, dvojfarebné (dvojkombiuácie) a na poistenie ich fuukcie v mape sú
navyše aj na farebnom podklade. Samotné rastre sú
prevažne vo verkosti A5 a A4 (ojediuele i viičšie) na
filmoch, z ktorých sa podra potreby vyhotovujú kópie
na zlupovacej vrstve (napr. na Agfa Gevaert Gevaset
O 821 S a pomocou lepidla (napr. Planatol) sa potrebné
areály nimi zaplňujú priamo vystrihovauím a vlepovaním do tlačového podkladu, resp. do vydavaterských originálov. S touto technikou sú už dobré
8-ročné skúsenosti na mapách formátu 70 X 100 cm.

Vzornik farebných stupnic a farebných kombinácií
V roku 1983 sa dokončilo spracovanie trojdielneho
vzorníka farieb, ktorý má tieto diely:
A. Fal'ebné stupnice z dvoch základných farieb 320 strán.
B. Farebné stupnice z troch základných farieb - 352
strán.
C. Farebné kombinácie (tabulky) - 240 strán.

Termín "vzorkové rastre" sa zaviedol namiesto povodného menej vhodného termínu "štruktúrne" rastre.
Tieto rastre treba odlišovať od fotomechanických
rastrov (bodových, linkových, krížových ap.), ktoré sa
v kartoreprodukcii používajú na dosiahnutie roznych
farebných stupňov a odtieňov. Kartografické vzorky
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Princíp konštrukcie stupníc vo vzorníkoch A a B
sa ilustruje na obr. 6 a obr. 7, kde v prvom riadku je
očíslovaná stupnica, ktorá je výslednicou (syntézou)
pod ňou uvedených odstupňovaných základných farieb. Nepoužila sa príliš podrobná postupnosť po 10 %
ale taká, ktorá umožňuje dosahovať kontrastnejšie
a praktickcjšie výsledky. Takýchto rózne variovaných
stupníc, pri ktorých sa použilo sumárne až 11 základných farieb, je v každom vzorníku vyše 1000, Okrem
stúpajúcich stupníc sú medzi nimi i také, ktoré sú
konštruované podfa princípu "od farby k farbe"
(obr. 8) - pre potreby napr. syntetických máp.

Tieto vzorníky vznikli a vznikajú ako súčasť riešenia
úlohy "Metodicko-vyjadrovacie problémy tvorby tematických máp" v rámci štátneho plánu základného
výskumu. Praktická užitočnosť týchto vzorníkov je
očividná, ale je to len jedna ich stránka. Na GÚ
SAV boli vypracované základné princípy syntagmatickej (grafematicko-morfematickej) teórie kartografického jazyka [1, 3], ocenenie ktorej sa dostalo i od
prof. K. A. Sališčeva [4], V tejto teárii má dóležité
miesto kartografická signika, do ktorej patria meto-
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Treba mať na zreteli, že s obmedzeným množstvom
kartografických výrazových prostriedkov možno vystačiť pri tvorbe len jednotlivých máp. V mapových
súboroch, v komplexných tematických atlasoch je
potrebné vyjadrovať značné množstvá tematických
objektov a javov (= pojmov), ktoré sú z jazykového
hradiska buď celkom samostatné, alebo tvoria určité
skupiny, rodiny, triedy.Kartografia by mala byť teoreticky i prakticky pripravená na to, aby sa v prípade
potreby každému pojmu v mape priradil samostatný
výrazový prostrit.'dok, triedený a zoskupovaný práve
tak, ako je to v prípade jazykového označovania:
totožné pojmy by sa mali vyjadrovať totožnými, odlišné odlišnými a príbuzné príbuznými vyjadrovacími
prostriť'dkami (znakmi, vzorkami, odtieňmi farieb
ap.). Problém konkrétneho používania jednotlivých
výrazových prostriedkov patrí do ďalších častí teárie
kartografického jazyka - do jeho morfolágie, syntaxe
a štýlu - pozri [3].
Záver

ITIJ=o
10:"

25%

lIJ"

65%

100%

Na zdokonarovaní obsahu a funkcie kartografických
vzorníkov sa na GÚ SAV neustále pracuje. Predpokladá sa, že konfrontáciou poznatkov s ďalšími kal tografickými pracoviskami sa mMe dospieť k novým hradiskám, ktoré sa časom Znova zovšeobecnia a skorigujú
sa terajšie poznatky i zámery. Existuje a bude existovať neustály tlak na rozširovanie, zhutňovanie a zdokonarovanie mapou vyjadrovaných tematík. Kartografia musí byť pripravená na zvládnutie tohoto náporn. Vidí sa nám to reálne, pretože vyjadrovacie
možnosti mapy nie sú ešte vyčerpané.
LITERATÚRA:
[1] PRAVDA, J.: Kartografický jazyk. Geodetický a
kartografický obzor, 23 (65), 1977, č. 10, s. 243~-249.
2]PRAVDA, J.: Vzorka v teárii a praxi tvorby máp.
Geodetický a kartografický obzor, 26 (68), 1980,
č. 8, s. 187-192.
[3] PRAVDA, J.: Kartografia a kartografický jazyk.
Geografj.cký časopis, 34, 1982, č. 4, s. 326-351.
[4] SALIŠCEV, K. A.: Razrabotka teorii kartografii
v soocialističeskich stranach
Jevropy.
Geode'lija
i kaartografija, 1983, č. 10, s. 50-57.

Do redakcie došlo: 12. 12. 1983
Lektoroval:
Ing. Zdenka Roulová,
GKP v Praze

dické i praktické problémy vytvárania prehradov materálnej zásoby kartografického jazyka.

popř. celý ročník časopisu 1981, 1982, 1983 a 1984 je
možno objednat na adrese: SNTL, n. p., nakladatelství
technické literatury,
odbyt časopisů, Krakovská 8,
113 02 Praha 1.
Běžné celoroční objednávky na předplatné přijímá
Poštovní novinová služba.
Ve volném prodeji jednotlivé výtisky GaKO lze
zakoupit v prodejně SNTL, Spálená 51, Praha 1.
Na dotazy některých
čtenářů časopisu Geodetický
a kartografický obzor sdělujeme, že případná chyběj ící čísla GaKO potřebná ke kompletaci ročníku,
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Ing. Vladimír Kolář,
ředitel Geodézie, n. p.,
České Budějovice

V roce 1982 byla v našem podniku zavedena nová forma podnikové výchovy. Je vytvořeno osm specializovaných okruhů výchovy, které pokrývají všechny oblasti výrobní a organizačně správní činnosti podniku:
evidence nemovitostí, komplexní zakládání evidence
nemovitostí, technické práce na sa, mapování a bodové pole, inženýrská geodézie a speciální práce, kartografie a reprodukce, ekonomika, technický rozvoj,
racionalizace a příprava výroby. Výchovu v těchto
okruzích zajišťují lektorské skupiny složené ze 4-5
lektorů, předních specialistů a v čele skupiny je vedoucí lektor. Každá lektorská skupina může zároveň
pracovat jako KRB, řešit problematiku racionalizace
vymezeného úseku prací, vyhlášené tematické úkoly,
zavádění a využívání zlepšovacích návrhů
apod.
Hlavním úkolem lektorských skupin je úzce spojovat svoji činnost voblasti odborné přípravy pracovníků
s požadavky na zajištění stanovených úkolů státního
plánu. Z poznatků technické kontroly i kontrolního
útvaru bylo zjištěno, že dosavadní forma účelové
odborné výchovy pracovníků nepřinášela takové výsledky, aby všichni pracovníci poznatky získané školením aplikovali ve své práci. Proto byl současně se
změnou formy podnikového vzdělávání zaveden také
nový způsob ověřování získaných znalostí. Forma
ověř'ování se podstatně liší od dřívější praxe kvalifikačních zkoušek, které nemohly postihnout celou šíři
odborné činnosti pracovníka. Byla zvolena forma
testu, který obsahuje soubor kontrolních otázek
v rozsahu školené látky. Výsledky odpovědí podávají
přehled o tom, jak pracovníci pochopili hlavní cíle
odborné výchovy, které mají uplatňovat ve své čin-

nosti. Lze tak získat a soustavně doplňovat přehled
o znalostech a použitelno'3ti pracovníků, který lépe
odpovídá skutečnosti než jednorázové zjištění znalostí
u kvalifikační zkoušky, konané pracovníkem v průměru za pět let.
Způsob ověřování znalostí formou testu nutí pracovníky k větší pozornosti při odborné výchově, aby
získali podrobné znalosti příslušné směrnice, technologického postupu a jiných technických norem. Obsah
testu je vypracován v příslušné lektorské supinkě.
Obsahuje otázky, které jsou rozhodující pro kvalitu
odborného provedení prací. Stupeň úspěšnosti zkoušky
je stanoven podle počtu správných odpovědí. V roce
1983 byl proveden zkušební test v lektorské skupině
"kartografie a reprodukce" po ukončení školení směrnice k tvorbě SMO-5. Celkové výsledky testu byly
vyhodnoceny jako velmi dobré. Testy jsou ukládány
v útvarukádrové a personální práce. V plánu výchovy
roku 1984 budou touto formou ověřovány znalosti
ve všech lektorských skupinách.
Nadále zachováváme dosavadní systém kvalifikačních zkoušek u pracovníků zařazených do třídy T 11.
Jedná se o funkce s přívlastkem "vedoucí", kde se
zpravidla předpokládá řízení skupiny pracovníků a náplň kvalifikační zkoušky tedy obsahuje i discipliny
z oblasti organizace a řízení.
Nová forma podnikové výchovy byla uvedena do
praxe v průběhu roku 1983, proto i poznatky z přezkušování znalostí jsou zatím z jedné lektorské skupiny. V roce 1984 bude prováděno přezkušování pracovníků v plném rozsahu podnikového vzdělávání.

Ing. Jiří Vaingát,
tajemník ČV.GK Praha,
Mária Segešová,
tajomnička SV-GKS Bratislava

Hlavní záměry politickoodborné
činnosti ČSVTS - společnosti geodézie
a kartografie na rok 1984

I. Hlavní úkoly politickoodborné činnosti (POČ)
XVI. sjezd KSČ a zejména 8. plenární zasedání ÚV KSČ
zdůraznilo rozhodující význam vědeckotechnického rozvoje a rychlé využívání jeho poznatků v rozvoji naší
socialistické společnosti a její ekonomiky. Poukázalo na
to, že dopady změněných vnějších a vnitřních faktorů
možno řešit jedině intenzívním rozvojem národního
hospodářství. Vyzdvihl nutnost vyššího využívání základních fondů, surovin a energií, zvyšování směnnosti,
racionalizace pr4ce a inovace ve výrobě, její kvality

i zvýšení účinnosti řízení a výchovy pra_cujících. Tyto
úlohy byly předmětem jednání sjezdů CSVTS a jsou
obsažené v jejich závěrech a usneseních.
Důsledná realizace závěrů XVI. sjezdu KSČ a všech
výše uvedených zasedání v oblasti vědy a techniky
vyžaduje koncentrovat
práci CSVTS společnosti
geodézie a kartografie zejména na tyto zásadní otázky:
-
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-

-

Trvání akce:
Pořadatel:

aktivní podíl na základních úkolech RVT v odvětví
geodézie a kartografie na 8. pětiletku a na plánech
RVT na léta 1984 a 1985 s cílem urychlit přípravu
a realizaci úkolů v 8. pětiletce,
prohloubit mezinárodní spolupráci s VTS socialistických států,
_
zabezpečit vyšší účinnost práce OSVTS-GK
a její
sepětí s potřebami geodetické a kartografické výroby
a národního hospodářství,
_
zajistit rozvoj tvořivé iniciativy všech členů OSVTS

Organizátor:
Odborný agrant:
Anotace:

-GR.

V plánech POA na r. 1984 je kladen vyšší důraz na
efektivnost a konkrétní výstupy.
Dále s~ bude spglečnost geodézie a kartografie podílet
v rámci OR a SR OSVTS na hlavních směrech racionalizace činnosti do r. 1988.

"Úkoly geodézie a kartografie
v městských aglomeracích"

II. Akce k zabezpečení hl avních_úkolů POČ
Plán politickoodborných akcí (POA) na r. 1984 vychází
z výše uvedených úkolů a z návrhů odborných skupin
(9S) resp. KV (MV) společnosti geodézie a kartografie
OSVTS. Výsledek těchto opatření je zahrnut do následuj ícího plánu POA:

1. Název akce: Z
Místo konání:
Datum konání:
Trvání akce:
Pořadatel:
Organizátor:
Odborný garant:
Anotace:

"VII. kartografická

Organizátor:
Zahraniční účast:
Odborný garant:
Anotace:

Brno
III. Q. (17.-19. září)
3 dny
ČV.17; P ČSVTS Geodézie, n. p.,
Brno
DT Brno (DT 07)
22 (ze ZSS)
Ing. Milan Klimeš
- publikace výsledků VZH v
geodetických službách socialistických států
- informace o vývojových ten·
dencích ve výrobě geodetických přístrojů a pomůcek

B. Celostátní a republikové

Místo:
Datum:
Trvání akce:
Pořadatel:
Organizátor:
Odborný garant:
Anotace:

konference"

Bratislava
III. Q. (4.-6. září)
3 dny
SV-17 (OS kartografie)
DT Bratislava
Doc. Ing. Milan Hájek, OSc.
Konference
zhodnotí vědeckotechnický přínos v tvořivém rozvíjení forem logicko-grafického
reprodukčního projevu a harmonie mapy v grafické koncepci
a kompozici. Současně obsáhne
systémové sestavování komplexních technologií, pracovně-výrobních postupů, požadavky na
objektivnost,
exaktnost,
optimální společenskou komunikaci
z aspektů adresných a potenciálních uživatelů map. Konference
je určená pracovníkům odvětví
kartografie působících ve výrobní praxi, kartografům,
geografům, geodetům, fotogrammetrům
i odborníkům z polygrafie.

2. Název akce: Z DNT "Geodetické informační dny
Brno 1984"
(XXI. burza technických zlepšení)
Místo:
Datum:
Trvání akce:
Pořadatel:

akce bez zahraniční

Bratislava
1. Q. (13.-15.

Brno
I. Q. (27.-28. březen)
g dny
_
OV.17; KV-02, P OSVTS GKS
Praha
P ČSVTS GKS Praha
Ing. Jaroslav Hlubuček
- geodetické práce v investiční
výstavbě
- tvorba a aktualizace map vel.
kých měřítek, zejména technických map měst
- ostatní geodetické práce v
městských aglomeracích (mě.
ření současného stavu stavebních objektů pro rekonstrukci, geodetické sítě, měření posunů, ochrana půdníhQ fondu
v aglomeracích ... )

5. Název akce: O konf. "Úkoly RVT geodézie a kartografie v 8. pětiletém plánu"
Místo:
Datum:
Trvání akce:
Pořadatel:
Organizátor:
Odborný garant:
Anotace:

Praha
IV. Q.
g dny
_
OV-17; P VUGTK, Zdiby
DT Praha (DT O I)
Ing. Zdeněk Šimon, OSc.
- zhodnocení dosavadních vý.
sledků a náměty na témata
vědeckovýzkumných prací na
8. pětiletku

6. Název akce: R sem. "Poznatky a zkušenosti ze zavádění vnitropodnikovél,!o řízení
v podnicích resortu SUGK"
Místo:
Datum:
Trvání akce:
Pořadatel:
Organizátor:
Odborný garant:
Anotace:

Bratislava
III. Q. (13. září)
1 den
SV-17 (OS pro ekonomiku a ří·
zení)
P ČSVTS při SÚGK Bratislava
Ing. Marián Hýrošš
Tematika semináře navazuje na
realizaci zásad Souboru opatření
na zdokonalení soustavy plánovitého řízení v podmínkách resortu SÚGK. Je určená pro řídicí
pracovníky resortu a škol.

7. Název akce: R sem. "Využití moderní techniky při
měření posunů na vodohospodářských stavbách"

účast i

3. Název akce: O konf. "Problematika
geodetických sítí
při budování energetických děl"
Místo:
Datum:

3 dny
SV -17 (OS pro geodetické základy)
DT Bratislava
Doc. Ing. Jaroslav Abelovič, OSe.
Geodetické sítě (polohové, výškové, gravimetrické) jsou podkladem pro projekci, výstavbu
a kontrolu provozu stavebních,
zvláště energetických děl.
Konference bude jednat o přesných geodetických sítích a metodách jejich budování z hlediska
optimality,
zvýšení objektivity
a kvality informací pro tuto činnost i stavem a obnovou státních
geodetických sítí.

březnen)
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Místo:
Datum:
Trvání akce:
Pořadatel:
Organizátor:
Odborný garant:

Bobrovec
III. Q.
2 dny
SV:17 (OS inženýrská geodézie)
P OSVTS při VVIP Bratislava
Ing. Marián Benák
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Výměna poznatků při zvyšovam
úrovně geodetických měření posunů a deformací na vodohospodářských stavbách s využitím
moderní měřicí a výpočetní techniky z hlediska zabezpečování
technicko-bezpečnostního
dohledu na vodních stavbách. Seminář je doplněn odbornou exkursí na~vodní stavby Liptovská
Mara a Oierny Váho

-

Symp. 5. komise FIG "Geodetické metody a přístroje"
III. Q.

-

Symp. "Číselná fotogrammetrie a dálkový průzkum
Země".
Výsledky a praktické využití číslicové fotogrammetrie a dálkový průzkum Země pro různé potřeby
národního hospodářství státu, zkušenosti ostatních
států s těmito otázkami
IV. Q. (Sofia) - 2 dny

NDR
-

III. Zahraniční stylry
Zahraniční styky ČSVTS - společnosti geodézie a kartografie budou obdobně jako v předcházejících letech
orientovány především na spolupráci se sesterskými
společnostmi v socialistických státech tak, jak vyplývá
ze závěrů XIV. porady představitelů
těchto společností (konané v r. 1983 v SSSR - Minsk).
Styk s mezinárodními nevládními organizacemi
- FIG
(Fédération Internationale des Géométres Mezinárodní federace zeměměřičů)
- ISPRS (International
Society of Photogrammetry
and Remote Sensing Mezinárodní fotogrammetrická společnost a dálkový průzkum)
- IOA
(International
Oartographic Association Mezinárodní kartografická asociace)
budou i nadále zabezpečovat ČSNK (Čs. národní komitéty)
- ČSGK (9s. geodetický komitét)
- ČSFK (Qs. fotogrammetrický komitét)
- ČSKK (Os. kartografický komitét)
V otázkách účasti a angažovanosti ve výše uvedených
mezinárodních nevládních organizacích bude společnost
geodézie a kartografie i v dalším období úzce spolupracovat s VTS~GK socialistických států.
Zajištění poe společnosti geodézie a kartografie v rámci
zahraničních styků
a) Plán přijetí:
viz bod II. A. 1. a dále
přijetí 3 zahraničních přednášejících na e odborných
akcích (podle výběru). Jedná se o státy SSSR, BLR
a MLR.
b) Plán vyslání na odborné akce v zaluaničí:
1. Socialistické státy: (po 2 delegátech)

PLR
-

Symp. "Fotogrammetrie a dálkový průzkum v inženýrských otázkách"
III. Q. (10.-11. 9.) (Krakow)
Konf. "Geodetický archiv (evidence), jeho organizace
a práce"
IV. Q. (Poznaú)
Vědeckotechnická porada Klubu uživatelů výpočetní
techniky v geodézii
"Informatika v geodézii a kartografii"

IV. Q.
MLR
- Konf. "Použití
(uplatnění)
geodézii"
III. Q. (Budapest)

laserů

v

inženýrské

SSSR
- Všesvazová vědeckotechnická konf. "Stav a perspektivy dalšího rozvoje geodetické služby v SSSR"
III .. IV.-Q. (Moskva)

Mezinárodní konference o otázkách odborné výchovy
Výchova a další vzdělávání geodetických a kartografických odborných kádrů, požadavky na další
vzdělávání v zaměstnání, odborných a vysokých
školách
IV. Q. (24.-25. 10.) (Drážďany)
- Porada (konf.) "Inženýrská geodézie"
I. Q.
- Porada (konf.) "Stav a další rozvoj kartografie"
II. Q. (Berlin)
~ Porada (konf.) "Rozvojové tendence fotogrammetrie"
IV. Q. (5.-6. 12.) (Drážďany)
- Výroční X. konference VTS
III. Q. (září) (Jena)
Socialistická federativní republika Jugoslávie
- VI. kongres geodetů-inženýrů Jugoslávie
II. pol. (Bělehrad)

2. Nesocialistické státy (po 1 účastníku)
a) Účast na kongresech a zasedáních řídících organu
mezinárodních nevládních organizací statutární
výjezdy,
b) Zasedání komisí mezinárodních nevládních organizací
(FIG, ISPRS a !CA)
- zasedání 6. komise studijní skupiny A a e
,,·Tolerance ve stavebnictví"
II. Q. (květen) - Výmar
IV. Ediční činnost a spolupráce s odborným tiskem
ČSVTS - společnost geodézie a kartografie v rámci své
ediční činnosti připravuje na r. 1984 vydání sborníků
k plánovaným
politickoodborným
akcím (uvedeným v bodě II. - vyjma POA ad 6).
V odborném časopise "Geodetický ~ kartografikcý
obzor" (GaKO) v rubrice "Z činI!0sti eSVTS" budou
publikovány materiály o činnosti eSVTS, a to zejména
hodnocení průběhu a závěry politickoodQorných zasedání, plány politickoodborné
činnosti. ev, SV, KV
(MV) a odborných skupin, zprávy o činnosti apod.
V. Propagace a informace
Plán propagace a informace bude navazovat na získané
zkušenosti z předcházejícího období, zejména v propagaci vědeckotechnických poznatků jednotlivých poboček ČSVTS-GK,
využívat osvědčené a hledat nové
formy přenosu informací vědeckotechnických poznatků
a úloh, které staví před naši společnost vrcltolná stranická zasedání a "závěry" nejvyšších orgánů OSVTS.
O POA se zahraniční účastí budou informovány
všechny sesterské VTS-G K.
Nosné POA sp_olečnosti geodézie a kartografie budou
podle plánu PO e propagovány i v odborném a denním
tisku, popř. i v jiných masově sdělovacích prostřed.
cích.
Informace z u~skutečněných POA budou předávány
až do poboček OSVTS-GK,
a to formou přednášek,
besed apod. (stejně i ze zahraničních zasedání.
Dále - viz předcházející kapitola.

BLR
-

Vědeckotechnická konf. "Automatizace a mechanizace činnosti v oblasti katastru"
Technologie grafické a písemné dokumentace na bázi
databanky
informačního systému jednotného katastru území státu
II. Q. (Sofia) - 2 dny

VI. Politickoorganizační

a racionalizačníopatření

ČV ČSVTS - společnosti geodézie a kartografie bude
i v r. 1984 věnovat zvýšenou pozornost rozvoji a usměr·
úování pracovní iniciativy a tvořivého úsilí členů na
pomoc při plnění hlavních úkolů efektivního rozvoje
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národního hospodářství v oblasti geodézie a kartografie. Ve spolupráci s resorty a hospodářskými organizacemi se bude i nadále vyhodnocovat podíl členů ČSVTS
na plnění hlavních úkolů odvětví geodézie a kartografie.
Organizační struktura společnosti geodézie a kartografie vychází z dlouhodobé ověřené koncepce členění na
3 Čs. národní komitéty (ČSNK) ČSGK, ČSFK
a ČSKK (geodetický, fotogrammetrický
a kartografický komitét), 9 odborných skupin (OS) - devátá oS
byla vyčleněna jako samostatná a bude se zabývat
výchovou .a vzděláváním v geodézii a kartografE,
Krajské výbory (KV) resp. MV v Praze a Bratislavě
a na pobočky ČSVTS-GK
v podnicích, závodech,
ústavech, školách a jiných organizacích.
Krajské výbory (MV ~ Praze a Bratislavě) a především výbory poboček OSVTS-GK
budou i nadále
prohlubovat úzkou spolupráci s příslušnými skupinami
národních výborů a o!:gap.izac§mi Národní fronty zejména s ROH, SSM, OSZ a SOS}'.
Pro každou POA pořádanou OV a SV-GK
a významnější POA Krajských
výborů (MV v Praze

Ve dnech 12. až 16. září 1983 se konalo ve Viségradu
v MLR 11. zasedání komise B - technologie Mezinárodní k§trtografické asociace (IOA). Zasedání se zúčastnili za OSSR ing. Miroslav Mikšovský, OSc., místopřed.
seda Národního kartografického komitétu a člen komise
B a ing. Albert Kelemen, sekretář Národního kartografického komitétu. Ve stejném termínu se konalo ve
Viségradu i zasedání Výkonného výboru IOA a komise
A - výchova kartografů.
-

-

Na progmmu jednání komise B - technologie - bylo
projednání zápisu z 10. zasedání komise, ktcré se
konalo v roce 1982 ve Varšavě, PLR v době jednání
mczinárodní kartografické konference IOA;
zpráva předsedy komise B K. Burmestera (Dánsko)
o činnosti komisc od minulého zasedání a příprava
zprávy o činnosti komise za období 1982-1984 pro
XII. mezinárodní konferenci IOA v Perthu v Západní
Austrálii (srpen 1984);
zprávy o stavu jednotlivých programů řešených
v mezinárodní spolupráci v rámci komise B;
informace o nových technologiích zaváděných v členských zcmích IOA;
program práce komise pro období 1984-1987.

K jednotlivým bodům jcdnání byly přijaty tyto závěry:
a) Na XII. mezinárodní konferenci IOA v Perthu bude
jedno plenární zasedání věnováno problematice řcšené
v rámci komise B; na toto zasedání bude zařazeno
5-6 referátů, které připraví členSlVékomise. Z ČSSR
byl vyžádán referát na téma "Rízení kartografické
výroby s využitím metod multiprojektového plánování".
b) Komise schválila zprávu o využívání počítačové grafiky v členských zemích IOA, připravenou J. Ourranem (Kanada), která obsahuje informace z 21 členských zemí o hardwarovém a softwarovém vybavení
kartografických pracovišť a o druzích a měřítkách
map zpracovávaných pomocí digitalizátorů, samočinných počítačů a automatizovaných kartografických

a Bratislavě) bude zabezpečena účast člena předsedo
nictva ČV a SV-GK.
Oba národní orgány budou neustále prohlubovat
a podporovat spolupráci se státními a hospodářskými
organizacemi (formo~ dvou a yícestranných
dohod)
v duchu usnesení vlád.OSR,SSR a OSSR o poslání VTS na
všech organizačních stupních.

VII. Rozšiřování členské základny a výstavba poboček
V r. 1984, obdobně jako v letcch přcdcházejících bude
trvalá pozornost zaměřena na neustálé rozfiií'ování členské základny naší společnosti - zcjména o mladé pracovníky vědeckotechnické inteligence (absolventy středních, odborných a vysokých škol), přední dělníky
a techniky a g.a jejich aktivním zapojování do práce
v pobočkách OSVTS. Současně jim budou vytvářeny
optimální podmínky a potřebný "prostor" pro odbornou
činnost.
ČVa SV-GK budou i nadále prostřednictvím svých
odborných skupin usilovat o podchycení geodetů a kar·
tografů pracujících v jiných resortech a jejich zapojení
do aktivní činnosti v ČSVTS.

systémů Materiál bude do XII. konference IOA doplněn o údaje vyžádané z dalších členských zemí
ICA.
c) Komise projednala stav přípravy publikace o karto·
grafických technikách používaných v členských zemích IOA, která je autorsky zpracována asi z 85 %.
V současné době jsou práce na publikaci zastaveny
a o dokončení bude rozhodnuto až po jegnání s ko·
ordinátorem programu prof. E. Spiessem (Svýcarsko).
Publikace obsahuje podrobný popis asi 100 technologických postupú používaných při výrobě map a je
zpracovávána dvojjazyčně (anglicky, francouzsky);
zájem je i o vydání publikace v němčině.
d) Příprava publikace o tisku mnoho barevných map
v malých tiskových nákladech byla pro další období
vzhledem k dosavadní nízké rozpracovanosti a ne·
dostatečnému zajištění autorských prací koordinátorem programu W. Leibbrandem (NSR) vypuštěna
z programu práce komise.
e) Do programu práce komise pro období 1984--87 byla
navržena
- příprava revidovaného vydání publikace o barevných soukopiích a barevných náhledech, neboť
1. vydání této publikace z roku]. 980 jej iž zcela
rozebráno (koordinátor O. Palm, Svédsko);
- optimalizace řízení procesu kartografické výroby
(koordinátor A. Papp - Váry, MLR); v tomto
programu se počítá s čs. účastí;
•
- zpracování vzorníku map zpracovávaných v členských zemích IOA metodami počítačové grafiky
(koordinátoři K. Burmester, Dánsko a A. PappVáry, MLR); publikace má být zaměřena pí·ede·
vším na grafický dezén map a jeho přizpůsobení
možnostem automatizovaných systémú.
Dodatečně budou projednány další předložené návrhy, a to:
- standardizace symboliky technologických schemat
používaných pE projektování
v,}'foby map a
- kartografický dezén, kde bude zpracován úvodní
projekt a na dalším zasedání komise B v Perthu
bude posouzena reálnost řešení programu.
f) Komise dále projednala návrh přednesený členem
komise O - automatizace - E. Ozátim (MLR) na
přípravu mnohojazyčného slovníku topografických
termínú EURTOP. Tento slovník by měl zahrnovat
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všechny pojmy, které se vyskytují ve značkových
klíčích map středních měřítek zpracovávaných státními geodetickými a kartografickými službami všech
zemí Evropy, a to ve všech evropských jazycích.
Komise vyslovila většinou svých hlasů podporu tomuto programu s tím, že je nejprve třeba zpracovat
projekt a podrobné zásady pro přípravu slovníku.
Koordinátor programu E. Czáti (MLR) se obrátí
písomně na všoohny evropské geodetioké a kartografioké služby se žádostí o spolupráoi.
g) V oblasti novýoh teohnologií byli členové komise
seznámeni s novými matoriály firmy EFS - Brodehop GmBH, NSR vhodnými pro kartografiokou a polygrafiokou výrobu, s víoesměrovými rastry firmy
Klimsoh, s novým typem sloupávací vrstvy Kimoto
Silverline Pil Tic a s negativní ryoí vrstvou Diazoscal
firmy Safir. Z čs. novinek byla předvedena ukázka
použití čtyřbarevného ofsetu pro vydání Kapesního
atlasu světa.
Jednání komise se kromě shora uvedenýoh čs.zástupců zúčastnili K. Burmester (Dánsko) - předseda
komise, N. Bambaldokov (BLR), J. Curran (Kanada),
A. Papp-Váry,
E. Czáti, B. Pokoli (MLR), C. Palm
(Švédsko) a B. Pasquier (Francie).
Souběžně s jednáním komise B - teohnologie - probíhalo jednání komise A - výohova kartografů, jehož
se zúčastnili K. H. Meine (NSR) - předseda komise,
R. E. Dahlberg (USA), U. Durvallová (Švédsko), I.
Kretsch!1lerová (Rakousko), O. A. Evteev (SSSR), Hu
Yuju (CLR), 1. Klinghammer (MLR), F. Ormeling
(Holandsko), C. Palm (Svédsko) a J. Paslawski (PLR).
Komise projednala stav přípravy učebnioe kartografie
pro rozvojové země, která má být vydána v roce 1984
a dále přípravu 5-8denního
semináře ICA pro rozvojové země, který se má uskutečnit v dubnu r. 1984
v Maroku pod patronací UNESCO.
Pop rve se v rámci ICA uskutečnila dvě společná
zasedání Výkonného výboru ICA s komisemi A a B.
Na prvním z nich přednesl představitel geodetické služby MLR 1. Jóo, pod jejíž patronací se akce ICA uskutečnily, zprávu o současných úkolech geodetické služby
MLR. Referát zahrnoval programy prací v astronomicko-geodetické síti, kosmické triangulaci, mapování
ve velkých a středních měřítkách, v dálkovém průzkumu
Země i v oblasti map malých měřítek, kde MLR vydává
od r. 1980 nový systém map a atlasů pro školy a ve
spolupráci sAkademií věd připravuje k vydání v letech
1987-8 nový národní atlas. Součástí vystoupení bylo
otevření výstavy, která dokumentovala dosažené výsledky v těchto oblastech.
Druhé společné zasedání bylo věnováno seznámení
všech přítomných se závěry jednání Výkonného výboru
ICA a s pHpravou XII. mezinárodní konference v Perthu, která se bude konat ve dnech 2.-13. srpna 1984.
V průběhu konference se uskuteční tři zasedání vrcholného orgánu ICA Valného shromáždění, jehož se účastní
statutární zástupci členských zemí. Valné shromáždění
projedná návrh nových stanov ICA, které byly rozeslány k připomínkám
všem národním komitétům.
Na Valném shromáždění bude dále projednán návrh
na .zřízení čtyř stálých komisí ICA, a to
- komise 1 - výchova kartografů,
- komise 2 - historie kartografie,
- komise 3 - technologie (se sekcemi pro klasické
metody a pro automatizované zpracování map),
- komise 4 - bibliografie.
Kromě toho budou podle potřeb zřizovány tak jako dosud dočasné komise (pro jedno až dvě funkční období)
a pracovní skupiny. Novinkou bude, že počínaje rokem
1985 se bude konat každoročně společné zasedání
Výkonného výboru ICA a čtyř stálých komisí v některé
z členských zemí ICA; o umožnění tohoto zasedání
v roce 1986 byla požádána ČSSR. Dosavadní čtyřleté
funkční období ICA se podle platných stanov bude měnit na tříleté; ve tříletých intervalech se bude počínaje
rokem 1984 pořádat jak mezinárodní konference, tak
i zasedání Valného shromáždění, na němž bude volen
nový Výkonný výbor ICA.

XII. mezinárodní kartografická konference ICA se
bude konat poprvé odděleně od kongresu Mezinárodní
geografické unie (IGU), který bude uspořádán v Paříži
ve dnech 27.-31. 8. 1984.
Na konferenci v Perthu je zatím přihlášeno 530
účastníků ze zahraničí; protože některé evropské země
nebudou moci vyslat do Austrálie početnější delegace,
byla doporučena národním kartografickým komitétům
účast na kongresu IGU, kde v rámci tří komisí bude probíhat kartografický program.
Součástí zasedání Výkonného výboru ICA a komisí
A a B byla exkurze na kartografické pracoviště budapeštské univerzity, spojená se zahájením výstavy historických glóbů, exkurse do Kartografického podniku
v Budapešti a kulturně poznávací exkurze do Ostřihomi
a Szentendre.
Ing. Miroslav Mikšovský, CSC.,

GKP v Praze

Celoslovenská konferencia briJád
socialistickej práce rezortu S UGK

,Slovenský úrad geodézie a kartografie (SÚGK) usporiadal v spolupráci so Slovenským výborom odborového
zvazu (SVOZ) pracovníkov štátnych orgánov, p~ňažníctva a zahraničného obchodu dňa 28. 9. 1983 v Ziline
CELOSLOVENSKÚ
KONFERENCIU
BRIGÁD
SOCIALISTICK:EJ PRÁCE V REZORTE SÚGK:.
Konferenciu otvoril Ing. Daniel Lenko, námestník
predsedu SÚGK. Privítal zástupcu ÚV KSS, SVOZ
a všetkých prítomných. Oboznámil účastníkov s programom celoslovenskej konferencie, ktorej ciefom je
zhodnotiť doterajši~ činnosť brigád socialistickej práce
(BSP) v rezorte SUGK, využiť a rozšíriť ich najlepšie
skúsenosti a vytýčiť hlavné smery činnosti BSP, najma
v súvislosti s plnením náročných úloh štvrtého roku
7. paťročnice, ako aj úloh celej 7. paťročnice v súvislosti
s realizáqiou úloh XVI. zjazdu KSČ a zjazdu KSS v rezorte SUGK. JSonferenciu ďalej viedli Ing. Daniel
Lenko a RSDr. Stefan Bartl, tajomník SVOZ pracovníkov štátnych orgánov, peňažníctva a zahraničného
obchodu.
V hlavnom referáte predseda SÚGK Ing. Ondrej
Michalko
oboznámil účastníkov so stavom a činnosťou BSP v rezorte SÚGK. Zdóraznil, že konferencia
patrí k dóležitým politickým udalostiam
v práci
a živote pracovníkov rezortu, lebo mobilizuje pracujúcich k rozvoju pracovnej iniciatívy a socialistického
súťaženia. Má vefký význam pre rozvoj úsilia o dosiahnutie vysokej úrovne všetkej práce, disciplíny a poriadku,
čo je jedným z predpokladov úspešného plnenia záverov
XVI. zjazdu KSČ ~ zjazdy KS~ a nadvazujúcich plenárnych zasadnutí UV KSC a UV KSS v podmienkach
a činnosti rezortu. Uviedol, že hnutie BSP, ktoré si
vytýčilo základné heslo "socialisticky pracovať socialisticky žiť" je v organizáciách rezortu systematicky
rozvíjané.
Povedal, že prvé BSP vznikli v rezorte už roku 1969.
Hnutie BSP sa postup ne rozšírilo a stalo sa prevažujúcou formou socialistického súťaženia a pracovnej angažovanosti v rezorte. Ďalej uviedol, že v súčasnej dobe sú-
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ťaží v rezorte 150 kolektívov s počtom 2187 pracovníkov, z toho 17 kolektívov s počtom 190 pracovníkov
súťaží o získanie názvu BSP. K 1. 9. 1983 je v rezorte
už 133 kolektívov s počtom 1997 pracovníkov, ktorí
sú nositeTmi názvu BSP. NositeTmi bronzových odznakov BSP je 1718 pracovníkov, strieborných odznakov 649 pracovníkov a zlatých od~nakov 30 pracov·
níkov. V dalšej časti svojho referátu Ing. Michalko
poukázal na tú skutočnosť, že najvyššou
formou
ocenenia
najlepších
BSP je slávnostný
zápis
do K nihy cti. Z rezortu sa takejto cti dostalokolektívu
BSP z úseku astralónovej kopírne a litografie Slovenskej
kartografie, n. p., ~ratislava, a to "slávnostným zápisom
do Knihy cti" na URO v Prahe dňa 15. 2. 1983. Dalším
kolektívom z rezortu sa takejto cti dostáva postupne.
Napríklad v novembri 1983 to bude kolektív BSP
oddiel evidencie nehnuteTností v Rožňave, z n. p. Geodézia Prešov, za dosahovanie vynikajúcich pracovných
výsledkov.
,
Na záver svojho vystúpenia predseda SUGK poďakoval súťažiacim kolektívom a jednotlivcom, najma členom BSP, za doterajšiu pracovnú iniciatívu a vyjadril
presvedčenie, že hlavne členovia BSP budú na čele
úsilia pri plnení ~loh rezortu, pri zabezpečovaní záverov
XVI. zjazdu KSO a X. všeodborového zjazdu.
RSDr. Štefan B artl vo svojom príhovore zhodnotil
doterajšiu p;-ácu BSP a konštatoval, že BSP dosiahli
v rezorte SUGK masového rozvoja a stali sa významnou silou pri plnení náročných úloh rezortu. Ďalej
poukázal na niektoré formy pracovnej iniciatívy a najma na nutnosť konkrétneho zamerania socialistických
závazkov kolektívov i jednotlivcov tak, aby BSP svojou
činnosťou sa neustále prisposobovali rastúcim potrebám
našej spoločnosti a hTadali nové cesty k ich efektívnemu
zabezpečeniu. V podmienkach posobnosti rezortu to
znamená najma dosledne využívať fond pracovnej doby
a zabezpečovať úsporu palív, energie a pohonných hmot,
úsporu nákladov výroby a pod. Súčasne vyjadril presvedčenie, že doterajšie osvedčené formy a metódy
spolupráce medzi odborovými orgánmi a organizáciami
rezortu bude možno ďalej prehlbiť a obohatiť.
Oba prednesené referáty sa stali podnetom na aktívnu
a bohatú diskusiu zástupcov BSP, ktorí hovorili nielen
o podieloch jednotlivých kolektívov na dosiahnutých
výsledkoch, na socialistickej výchove najma mladých
pracovníkov z rezortných organizácií, na upevňovaní
pracovnej disciplíny, ale ukázali tiež konkrétne cesty
prehlbovania vzťahov súdružskej spolupráce vo vnútri
kolektívov i medzi kolektívmi navzájom. V diskusii bola
venovaná tiež pozornosť možnostiam zvyšovania odbornej kvalifikácie, rozvíjania športového vyžitia a rekreá·
cie. V diskusii vystúpilo 20 účastníkov z celkového
počtu 108 prítomných.
Ing. Július Vačko,
zástupca ÚV KSS, pozdravil
účastníkov celoslovenskej konferencie BSP a poželal
rokovaniu úspech. Vyzdvihol pracovné úsilie pracovníkov rezortu, nakoTko úspešne plnia všetky úlohy štátneho plánu. Povedal, že v rezorte treba zamerať inicia·
tívu pracujúcich a hTadať možnosti napríklad na znižovanie času vybavovania
geometrických plánov pre
obyvateTstvo. Vo svojom príhovore sa zaoberal tiež
súčasnou medzinárodpou politickou situáciou. N akoniec
poďakoval v mene UV KSS všetkým pracovníkom re·
zortu za doteraz vynaložené pracovné úsilie a poprial
im veTa ďalších úspechov.
Po skonč~ní diskusie P. Gom bík, vedúci BSP z n. p.
Geodézia Zilina" predniesol "Prevolanie
zástupcov
BSP rezortu
SUGK z celoslovenskej konferencie",
ktorým sa účastníci konferencie obracajú na všetkých
pracovníkov rezortu s výzvou organizovať všetky sily
na splnenie náročných úloh plánu 7. paťročnice. Toto
prevolanie bolo jednomyseTne schválené.
Záverečn~ hodnotenie vykonal Ing. O. Michalko,
predseda SUGK. Konštatoval, že diskusia ukázala, že
v rezorte hnutie BSP nie je formálne a že konferencia
ukázala aj ďalšie cesty pre zlepšenie tejto práce. Nakoniec poďakoval prítomným za účasť a poprial im veTa
úspeéhov na pracovisku i v súkromnom živote.

ZE ŽiVOTA ORGÁNŮ A ORGANIZACí
RESORTU ČÚGK A SÚGK

Branný pochod geodetů
padesátka 1983

-

Geodetická

Už podeváté s~e51ne1. října 1983 sešli reprezentanti podniků resortu OUGK na startu branného dálkového pochodu, tentokrát v autokempinku Hranice. Pořadatelé
z opavského podniku Geodézie situovali trať okolo
Moravské brány ve směru ke hradu Helfštýnu. Za pomoci Svazarmu, PV ROH a ~SP pracovišť v Přerově
a Hranicích, místní posádky OSLA a orgánů MěstNV
připravili soutěžní prostředí pro 131 závodníků, pořadatelů a hostí. Nad soutěží převzal záštitu náš KVOS
v Ostravě, jmenovitě jeho předseda s. Vlastislav Kovář.
Startovní pole 37 žen a 48 mužů přivítal ředitel podniku Ing. Milouš Kukeně, vedoucí delegace ČÚGK
s. Vítězslav Jasný a místopředseda MěstNV v Hranicích
s. Josef Mayer. Po technické rOJpravě a seznámení
s tratí bylo v 9.00 h odstartováno. Zeny měly před sebou
25 km a muži 33 km dlouhou trasu po turistických
cestách, aby po této zátěži absolvovali branné prvky
vypsané pro pozicemi. Převážná většina soutěžících
využila možnosti bonifikace za příchod do cíle před časovým limitem, který tentokrát pořadatelé stanovili podle
časů dosažených staviteli trati. ~a kontrolních bodech
byli v pohotovosti příslušníci OSLA, kteří průběžně
hlásili stav na trati pochodu.
Lékař, ač byl od startu připraven zasáhnout, zůstal
i tentokrát bez práce. Branné prvky pak absolvovali
soutěžící v areálu střelnice Svazarmu nad kempem.
Tradiční střelba vstoje, hod granátem na cíl, určení
azimutu podle buzoly a odhad vzdálenosti na věž vzdálenou 1 030 m roztřídil soutěžící podle výkonnosti
a branné připravenosti.
V soutěži tříčlenných družstev kategorie žen i mužů
zvítězili reprezentanti GKP v Praze, n. p., rovněž druhá
místa obou kategorií obsadili závodníci z Geodézie, n. p.,
Brno. Třetí místo kategorie žen obsadilo družstvo
Geodézie, n. p., Praha a v kategorii mužů to bylo družstvo z BG Přerov.
Absolutní

pořadí

1. Dušková
2. Bočková
3. Klimešová
4. Svobodová
5. Vitásková

jednotlivců

(GKP Praha)
(Geo Opava)
(GKP Praha)
(Geo Brno)
(SG Ostrava)

bylo následující:

1. Vitásek
2. Platil
3. Fišer
4. Onderka
5. Sobek

(SG Ostrava)
(GKP Praha)
(Geo Brno)
(SG Opava)
(Geo Opava)

Pořadatelé připravili věcné ceny pro prvních 12 zá·
vodníků každé kategorie, vítězná družstva obdržela
putovní pohár. Všichni účastníci obdrželi účastnický
diplom a pamětní vlaječku pochodu. Posledním soutěžícím obou kategorií připravil pořadatel zvláštní prémii
věnovanou ředitelem n. p. KAZETO symbolický
kufr.
Společenská část, pnpravená
l}aslmi pracovníky
z Hranic ve spolupráci s posádkou OSLA, byla příjemným závěrem po celodenním klání a stala se součástí
oslav Dne armády. Zapojením dalšího našeho pracoviště - SG v Přerově a MO v Hranicích - při realizaci
této akce naplňujeme Plán jednotného postupu podniku
a jeho složek NF na úseku Jednotného systému branné
výchovy.

Ing. Oto Wa!lner,

SÚGK
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azimutu zo satelitných meraní a porovnanie výsledkov
s inými satelitnými meraniami a s Európskou triangulačnou sieťou (Retrig II - 1976).
HALMOS, F. - SOMOGYI, J.: Optimization of Design
and Computation of Control Networks. (Optimalizácia
budovania a srpacovania sietí). Budapest, Akadémiai
Kiadó 1979. 733 s.

z

Ide o zborník
medzinárodného sympózia, ktoré sa
konalo v júli 1977 v Šopronu (MI:R), a ktoré pod záštitou Medzinárodnej geodetickej asociácii organizoval
Geodetický a geofyzikálny výskumný ústav Madarskej
akadémie vicd. Obsahuje 53 referát ov rozčlenených do
6smich tematických okruhov a uvádza adresár autorov
jednotlivých referátov.
1. Účel a funkcie sietí vzhladom na súčasné potreby
Baldi, P. - Postpischl,
D. - Unguendoli,
M. Boschi, E.: Deformačné merania v oblasti Ancony
(str. 17-22). Informácia o horizontálno-výškovej sieti
rcalizovanej v talianskej seizmicky aktívnej oblasti
Ancona. Výsledky merania z r. 1975 a 1976sú prezento.
vané a diskutované.
Kukuča,
J.: Niektoré úvahy o riešení súčasných problémov sietí (str. 23-26). Zamyslenie nad vzťahom teórie a praxe pri budovaní siete najma z hfadiska optima.
lizácie jej štruktú!,y.
_
Matthias,
H.: Státna triangulácia Svajčiarska (str.
27-46). Prehlad rozvoja meraccj techniky a meracích
metód v posledných desaťročiach a diskusia trendu rozvoja od klasickej triangulácie k moderným sieťovým
štruktúram.
Zhodnotenie švajčiarskej
triangulačnej
siete a návrhy na jej dalšie možné využitie. Autor
venuje špeciálnu pozornosť priebehu tvaru
Zeme
v alpskej oblasti.
Messerschmidt,
E.: "Retrig - phase III," - dalšie
problémy v prevyrovnaní Európskej triangulačnej siete
(str. 47-51). Tretia etapa sleduje zjemnenie a kompletizovanie redukcií prvkov merania na referenčnú plochu, spresnenie rozmeru siete,orientáciu a transformáciu
do systému 1967.
Rinner,
K.: D61ežitosť geodetických sietí pre vedu,
ekonómiu a techniku (str. 53-63). Definícia geodetickej
siete, špeciálne vlastnosti statických a dynamických
sietí, siete pre námornú geodéziu, základné štruktúry
siete a ich zlepšenie, vzťah sietí k otázkam vedy, ekonómie a techniky a trendy rozvoj a výskumu.
Prvá tematická oblasť obsahuje prehladné a úvahové
referáty, ktoré charakterizují súčasnú "filozófiu" geodeta. Referáty uvedené v dalších tematických okruhoch
(2-8) riešia konkrétne problémy, resp. podávajú prehlad o stave riešenia.
2. Príspevky satelitnej'geodézie k terestrickej geometrickej geodézii
Dermanis,
A. - Mueller, 1. 1.: Rotácia Zeme a optimalizácia štruktúry sieto pre velmi dlhú základnicovú
interferometriu
(str. 67-93). Popis techniky VLBI
(very long baseline interferometry),
matematického
modelu, definícia súradnicovej sústavy, metodika na
spracovanie výsledkov merania a plán experimentu.
Popis desiatich experiment ov na meranie vzdialeností
mcdzi kontinentmi a výsledky simulácie vybraných
experi mento v.
Groten, E.: Kombinácia geometrického satelitu s terestrickými údajmi (str. 95-104). Na spracovanie úda·
jov je použitá Molodenského tetivová metóda elipsoidickej geodézie. Dokumentované sú výhody uvádzanej
metódy oproti metódam klasickej elipsoidickej geodé.
Zle.

Kaniuth,
K. - Zernecke,
R.: Azimut Hohenpeissen.
berg - Tromso odvodený zo súčasného priameho merania na satelity. (Kontrola orientácie Európskej trian·
gulačnej siete - str. 105-113). Metodika na určenie

Dracup, J. F. - Fronczek,
Oh. J.: Bezprostredné riešenie optimalizačného problému (str. 117-131). Skúsenosti získané simuláciou pri heuristickom optimalizovaní štruktúry siete (design 2. rádu) a pri optimalizovaní
doplnenia siete (design 3. rádu).
Grafarend,
E. W.: Design 3. rádu pre geodetické siete
(str. 133-149). Riešenie problémuoptimálnehodoplnenia
existujúcej štruktúry siete; teória, popis metodiky a
číselnýpríklad. V apendixe sú d61ežitévzťahy pre zovšeobccnenú inverziu maticových súm a blokových matíc.
Kelm, R.: Grafové metódy v optimálnom návrhu geo·
detických sietí (str. 151-162). Autor rieši problém dekompozície matice váhových koeficientov siete vzhladom na optimalizačné parametre, pričom používa teóriu
grafov. Riešenie vyúsťuje do sekvenčnej optimalizačncj
procedúry.
Sárkozy,
F .. Márkus, B.: Optimalizácia horizontálnych kontrolných bodov (str. 163-173). Rozbor snbjektívnych a objektívnych podmienok optimalizácie.
Závislosť charakteristík presnosti súradníc určovaného
bodu od jeho polo_hypri danej štruktúre siete.
Schaffrin,
B.: Stúdia o problémoch designu druhého
rádu v geodetických sieťach (str. 175-177). Metóda
na určenie takej štruktúry siete, ktorá generuje vopred
predpísanú kovariančnú maticu užitočných parametrov, alebo sa k nej čo najviac približuje.
Schmi tt, G.: Skúsenosti s problémami designu druhého
rádu v teoretických a praktických geodetických sieťach
(str. 179-206). Teória z predchádzajúceho
referátu
použitá pre docielenie Taylorovej Karmanovej
štruktúry; porovnanie priameho riešenia so simplexovým designom na sérii konkrétnych typických konfigurácií.
Szacherska,
M. K.: Optimalizácia kritérií presnosti
merania (str. 207-215). Princípy optimalizácie kritérií
na odhad presnosti. Analýza reálnej presnosti merania.
4. výpočtové metódy v súvislosti s údržbou a modernizáciou existujúcich sietí
Ashkenazi,
V.. Field, N.: Vyrovnanie a analýzy tuhosti základnej triangulačnej siete Nigérie (str. 219235). Informácia o jednej z najvačších sietí v Afrike,
ktorá obsahuje 515 s~rán, 2411 meraní s 8 invarovými
základnicami, 166 dlžkami zmeranými diafkomerom
a so 40 azimutmi. Počítačovými simuláciami bol zistený
optimálny počet základníc (cca 700) a Laplaceových
azimutov (cca 150). Analýza presnosti bola vykonaná
na základe terestrických meraní.
Hazay, 1.: Vyrovnanie nivelácie na určenie vertikál·
nych pohybov zemského povrchu (str. 237-248). Autor
v navrhovanej metóde uvažuje aj zrýchlenie pohybu
a poukazuje na výhodnosť takéhoto prístupu.
Hradilek,
L.: Vyrovnanie trojrozmernej siete v geodetickom súradnicovom systéme (str. 249-256). Algoritmus pre priamu a obrátenú geodetickú úlohu v sferoidickej geod etickej súradnicovej sústave. Diferenciálne for·
muly.
Kubáček,
L.: Spojenie sietí transformáciou (str. 257 až
263). Určenie parametrov transformačných rovníc me·
tódou maximálnej vierohodnosti, čo umožňuje rešpektovať chyby identických bodov v obidvoch spojovaných
sieťach.
Kubáček,
L. - Bartalošová,
L .. Pe cár, J.: Plánovanie voluých nivelačných ťahov (str. 265-271).
Explicitné určenie D.optimálnej, reštringovane D-optimálnej a L-optimálnej štruktúry volného nivelačného
ťahu.
Linkwitz,
K.: Metóda najmenších štvorcov (MNŠ) ako
nástroj na výpočet a optimalizáci u návrhu predpatých
a zavesený:ch "cabel" sietí (str. 273-286). Analógia
medzi MNŠ a matematickou teóriou pružnosti bola využitá na štúdium striech športových hál v Mníchove,
Mannheime atd.
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N ey, B.: Určenie deformácií horizontálnych geodetických sietí aproximáciou (str. 287-303). Priebeh deformácie v bodovom poli siete je aproximovaný polynómom. Určenio optimálneho stupřla polynómu a a analýza
zhody aproximácie a skutočného priebehll.

5. Riešenie lineárn)'ch rovníc
Bar6thy,
B.: O stabilite Mooreovej-Ponroseovej maticovej inverzii (str. 307-321). Súbor teorém o stabilite
s výkladom o ich geodetickom použití.
Charam_za, F.: GSO - algoritmus na riešenie problémov MNS, v ktorých matice nomusia mať plnú hodnosť
(str. 323-345). Návrh nového výpočtového algoritmu,
ktorý vychádza z Gramovej -Schmidtovej crtogonalizácie
(GSO); program v jazyku Algol.
Dufour, H. M.: Riešenie veIkých systémov lineárnych
rovníc (str. 347-371). Prehfadný referát o eliminačných
met6dach, iteračných metódach a ich porovnaní, o prípade nekonečne mnohých neznámych (výpočet funkcií)
spojený s rozsiahlou bibliografickou citáciou.
Gazdzicki,
J.: Algoritmus pre súčasné mnohonásobné
transformácie
(str. 373-380). Určenie _parametrov
podobnostnej lineárnej transformácie MNS pre viacej
súradnicových sústav súčasne.
Kok, J. J.: Algoritmus pre red1Jkciu riedkych symetrických matíc na využitie v MNS (str. 381-389). Kompresia údaj ov v pamiiti počítača umožňuje výpočet
vačších sietí (najma reťazcov) aj na menších počítačoch.
Meissl, P.: výpočtová technika v geodézii (str. 391 až
400). Správa o výsledkoch SSG 4 : 38. Ďalej výpočtové
aspekty tzv. rekurzívneho a vnútorného (inner) vyrovnania; problémy spojené s určením tvaru Zeme, digi.
tálne modely na popis terénu; prehfad o publikovaných
programoch.

6. Analýza presnosti sietí modernými matematickými
metódami
Augath,
W.: O tvorbe geodetických polohových sietí
podIa kritérií spoIahlivosti (str. 403-417). Proces
optimalizácie štruktúry siete je navrhovaný tak, aby
výsledná sieť spÍňala dve ďalšie kritéria, ktoré charak·
terizujú jej spoIahlivosť.
Baarda,
W.: Miery presnosti geodetických sietí (str.
419-436). Správa o výsledkoch SSG 4:14. Analyzuje sa
pojem "accuracy"
(presnosť celková), ktorý autor
separuje na pojem "precision" (presnosť) a "reliability"
(spoIahlivosť). Prvý pojem vychádza najma z charakteristík rozptylu, druhý pojem autor dáva do súvisu so
silofunkciou testu na overenie lineárnej hypotézy o súradniciach bodov siete. Početné a doležité bibliografické
údaje.
Bartelme,
N. - Meissl, P.: Sírenie zaokruhIovacích
chýb vo všeobecnej nivelačnej sieti (str. 437-458). Numerická analýza vzniku nepresnosti v neznámej pri
Gaussovom-J ordanovom eliminačnom postupe. Stochastická charakteristika takejto nepresnosti. Numerické výsledky. •
Borre, K.: Sírenie chýb v absolútnych geodetických
sieťach - spojitý prístup (str. 459-472). Zovšeobecne·
nie diskrétnych bodových polí na pole spojité implikuje
náhradu matice normálnych rovníc parciálnou diferenciálnou rovnic ou s okrajovou podmienkou. Analýza
nového modelu a aplikácie na nivelačné a horizontálne
siete.
Cross, P. A. - Ashkenazi,
V.: Vnútorná konzistencia
národných geodetických sietí (str. 473-485). Na zlepšenie orieptácie a rozmeru národných sietí (NSR, Holandsko, Spanielsko) sú určené optimálne počty azimutov a základníca preskúmaný vplyv dížky týchto základníc na presnosť siete.
Galvenius,
G.: Miera nepresnosti pre systémy geodetických sietí (str. 487-499). Určovanie charakteristík
presnosti v etapovite budovaných sieťach.
Hein, G.: Multivariátna analýza opakovaných nivelácií
(str. 501-510). Te6ria testovania lineárnych hypotéz
a jej využitie na určenie recentných pohybov zemskej
kory.
v

Heindl,
G. - Reinhart,
E.: Apriórny výpočet mlmmaxných chýb uvažujúc dané a plánované merania
(str. 511-521). Riešenie je založené na motódach li·
neárneho programovania.
Kubáček,
L.: Charakterizácia prosnosti geodotickej
siete (str. 523-535). Na príklade I-divorgoncio Kunbacka a silofunkcie štatistického testu sa poukazuje na
ťažkosti s definovaním pojmu presnosť. Autor odporúča
charakterizovať presnosť pomocou globálnej kovariančnej matice siete, ktorá umožňuje určenie aj lokálnych
(relativizov~ných) charakteristík presnosti.
Los, A.: Statistická kontrola homogénnej presnosti
výsledku meraní geodetických sietí (str. 537-551).
Postup pre kontrolu hodnot priemerných skupinových
chýb a pre kontrolu hodnot nápadných (podozrivých)
opráv.
Pelzer, H.: Kritéria pre spoIahlivosť geodetických sietí (str. 553-562). Navrhované individuálne kritérium
a globálne kritérium vychádza zo silofunkcie štatistického testu pre lineárnu hypotézu o súradniciach bodov
siete.
Ebner, H.: Teoretická a praktická presnosť fotogrammetrických sietí (str. 563-569). PrehIad o súčasnom
stave efektívnosti fotogram metrických metód a dosiahnuteInej presnosti.
Petrova,
N. - Trencov,
1.: O vyhodnotení systematických chýb (str' 571-576).
Určenie systematických
chýb pomocou MNS v dvoch prípadoch: a) systematická
chyba je náhodná so známymi štatistickými charakteristikami, b) štatistické charakteristiky sú neznáme.
Plewako,
M. J.: Porovnanie tri!ateračných sietí s roznou hustotou (str. 577-583). Postup na určenie optimálnej dížky strany trojuholníka v plošnej trilateračnej
sieti.
Sazonov,
A. Z.: Analýza výsledkov vyrovnania (str.
585-589). Overenie charakteru ehýb merania, postup
pri identifikácii omylov v meraní, pravidlo pre správnu
voIbu pomeru váh, vplyv váh na odhad jednotkovej
štandardnej odchýlky.
White, L. A.: Variancia uzáveru ťahu a vyrovnanie
(str. 591-608). Konfidenčná elipsa prostredného bodu
polyg6nového ťahu ako kritérium presnosti. Porovnanie
Bowditchovej met6dy vyrovnania s inými metódami,
najma s MNŠ.
v

7. Databanky sietí
Schwarz, C. R.· Fury, R. J.: Riadiaci systém pre geodetické údaje národného geodetického vymeriavania
(str. 611-624). Popis metód dokumentovania, vydá vania a vyhIadávania celého súboru podkladových údaj ov
pre znovuvyrovnanie národnej siete USA.
Tscherning,
C. C.: Definovanie základných jednotiek
v geodetickej banke údajov (str. 625-632). Jeden
z možných prístupov k tvorbe geodetickej jednotky
(entity) v databanke.

8. Matematická štruktúra gravitačného pols
Boedecker,
G.: Rozvinutie meračskej schémy z kovariančnej matice neznámych (str. 635-640). Využitie
metód lineárneho programovania na určenie optimálnej
štruktúry základnej gravimetrickej siete.
Grafarend,
E. W.: Matematická štruktúra gravitačného poIa (str. 641-645). Klasifikácia okrajovej úlohy
fyzikánej geodézie, existencia, jedinosť a stabilita riešenia okrajovej úlohy, numerický postup, zovšeobecnenie problému okrajovej úlohy. Rozsiahla bibliografia.
Groten,
E.: O matematickej štruktúre gravitačného
poIa (str. 647-682). PrehIad fyzikálnych hIadísk
(izotrópia, slapové perturbácie.
kozmické variácie,
zrýchlenie spojené s rotáciou, referenčné systémy,
nestacionarita, harmoničnosť a pod.) a matematických
hIadísk (náhodnosť, regularita rušivého potenciálu,
problém lokálnej kovariančnej funkcie, numerické problémy, inverzná úloha). Rozsiahla bibliografia.
Sansó, F.: Molodenského problém v gravitačnom priestore; prehIad prvých výsledkov (str. 683-693). Nový
prístup k riešeniu geodetickej okrajovej úlohy pre Laplaceov operátor pre nerotujúcu Zem; použitie výsledkov pre rotujúcu Zem.
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Strange. W. E. - Fury, R. J.: Výpočet zvislicových odchýlok na podporu znovuvyrovnania severoamerickej
národnej siete (str. 695-706). Návrh efektívneho algoritmu pre ekonomické avšak dostatočne presné určenie
zvislicových odchýlok pre cca 200 000 staníc severoamerickej národnej siete.
S li nkel, H.: "Spline" funkcie a geodetické integrálne
formuly (str. 707-719). Numerický výpočet Stokesovho
a Vening Meineszovho integrálu v prípade aproximácie
gravitačnej anomálie "spline" - bikubickým polynómom; porovnanie (pomocou simulácie) s inými aproximáciami gravitačnej anomálie.
Wenzel,
H. G.: Optimalizácia gravimetrických
sietí
(str. 721-728).
Modifikácia sekvenčnej optimalizácie
a jej použitie v gravimetrickej sieti NSR.
Zborník ako celok charakterizuje velmi dobre stav
vedeckého poznania koncom sedemdesiatich rokov vo
svete. Po jeho prečítaní si ešte dnes možno vytvoriť
jasnú predstavu o tom, aké rezervy máme v rutinnom
využívaní matematických metód v našich podmienkach.

ných správ (z toho 1 ako zodpovedný riešitel a 7 ako
spoluriešitef). Od roku 1976 je zodpovedným riešitelom
úlohy štátn§ho plánu II-I-46/6 "Určovanie zmien rotácie Zeme". Ciastkové výsledky tejto úlohy sa priebežne
zasielajú do Moskvy, Paríža a Prahy a využili sa pri
odvodení svetového času.
Nemožno nespomenúť jeho aktívnu činnosť v KSS
a v spoločenských organizáciách, najma v ROH.
Záslužná pedagogická, politickovýchovná a vedeckovýskumná činnost doc. Melichara, CSc., bola ocenená
v roku 1983 vyznamenaním Ministerstva školstva SSR
"Vzorný učitel".
Do ďalších rokov želáme doc. Ing. Jánovi Melicherovi. CSc., vela zdravia, nové pedagogické a osobné
úspechy.

RNDr. Ing. Lubomír Kubáček, DrSc .•
Matematický ústav SA V, Bratislava

Rozloučení s Ing. Valentinem
Schieblem

Dňa 22. II. 1983 oslávil svoje piiťdesiate narodeniny
doc. Ing. Ján Melicher,
CSc., pedagogický pracovník
Katedry geodetických základov (KGZ) Stavebnej fakulty (SvJ!) Slovenskej vysokej školy teclmickej v Bratislave (SVST) a vedúci Observat6ria SVST.
Jubilant sa narodil v Pobedime, okres Trenčín. Stredoškolské štúdium absolvoval na Gymnáziu v Piešťanoch
(1945-1953)
a zememeračské inžinierstvo na SVŠT
v roku 1958 s vyznamenaním. V tomto r~ku začína aj
jeho pedagogická činnosť na KGZ SvF SVST. kde pasobil ako asistent (1958-1961),
neskar ako odborný
asistent (1961-1976). Vedeckú hodnosť kandidáta vied
získal v roku 1969 obhájením dizertačnej práce na
tému "Vplyv pozorovacích chýb na astronomickú orientáciu geodetickej siete". Od roku 1970 je vedúcim výskumného pracoviska KGZ - Observat6ria SVŠT. Za
docenta pre odbor geodézia bol vymenovaný I. 10. 1976
na základe habilitačnej práce "Príspevok k metodike
určenia azimutu".
Doc. Melicher
sa v celej svojej doterajšej činnosti
venoval otázkam geodetickej astron6mie tak po stránke
pedagogickej, ako aj vedeckovýskumnej.
Geodetickú
astron6miu prednáša v dennom štúdiu, vedie konzultácie v štúdiu popri zamestnaní a vedie diplomové práce.
Je školitefom vedeckých ašpirantov a je členom viacerých odborných komisií a vedeckých rád. Je uznávaným
pedagógom. Má schopnosť vedecky riešiť všetky problémy svojho odboru a výsledky riešení správne pedagogicky aplikovat. Tiež zabezpečuje zavádzanie kybernetiky do prednášanej disciplíny. Napísal 3 dočasné vysokoškolské učebnice. Má rozsiahlu prednáškovú, publikačnú a vedeckovýskumnú činnost. Je autorom alebo
spoluautorom 12 odborných a vedeckých prác.
Popri svojej pedagogickej činnosti sa J. Melicher
aktívne zapája do riešenia výskumných úloh. Výsledky
svojej vedeckov~skumnej činnosti zhrnul do 8 výskum-

Dne 27. ledna 1984 se v brněnském krematoriu rozloučila početná geodetická veřejnost z Jihomoravského
kraje s Ing. Valentinem Schieblem. který zemřel ve věku
81 let dne 22. I. 1984.
Po sjednocení geodetické a kartografi9ké služby pracoval ve funkci vedoucího provozu OUGK Brno. Do
důchodu odešel v r. 1962, ale brigádnicky pomáhal podniku až do r. 1978.
Za svou celoživotní práci pro soc. společnost a čs.
geodézii byl odměněn udělením:
_
čestného titulu "Nejlepší pracovník USGK", "Medaile
k 50. výročí založení KSČ". "Medaile za sjednocení
čs. tělovýchovy" Medaile "Za obětavou práci pro socia·
lismus" .

České vysoké učení technické. fakulta stavební, Praha 6,
Thákurova 7 vypisuje konkurs na místo odborného
asistenta na katedru mapování a kartografie.
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Pro příští GaKO připravujeme:

O.: 30. výročie zjednotenej geodetickej
a kartografickej služby nás zavazuje k náročnejšiemu plneniu perspektívnych úloh rezortu SÚGK
KOUBA, J. - KUKUČA, J.: K 30. výročí geodetického a kartografického výzkumu v ČSSR
JANDOUREK, J.: Způsoby výpočtu a vyrovnání účelových sítí, aplikovatelných pro metodu blokové
tachymetrie

MICHALKO,

Soutěž GEOFOTO '79
Autor: Ing. Karel Povolný,
středisko geodézie, Ústí n. Labem
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