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Určenle výškových posunov bodov na sledovaných
objektoch
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SOTTI, J.

Bestímmung von vertlkalen Bewegungen
trigonometrlscben
Hiibennetzes
Geodetický a kartografický
209-212, 2 Abb, Lit. 5

mit HiIfe des

obzor, 35, 1989, Nr. 9, Seite

Beslimmung
von vertikalen
Bewegungen
der Punkte
an liberwachten
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Bearbeitung
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des Inha1ts und der Organlsatlon
der Laufendha1tung
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mil Veriinderungen.
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des Reglsters
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SOTTI, J.
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I'aide

obzor, 35, 1989, Nr. 9, Selle

Geodetický
a kartografický
obzor, 35, 1989, No 9,
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2 Illustrations,
5 bibllographies

Geschichte der Entstehung
und Entwlcklung der Technlschen Hochschule
(TH) in Brno bel der Gelegenhelt des 140. jahrestages
der GrUndung der Hochschule. Bewertung
der fachllchen
und wlssenschaftIIchen TlItigkelt des Lehrstuhls
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des dépl.acernents
de hauteur
sur
objectlfs
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déterrnlnés
alllrnélrlques
flxes. Calcul
des
hauleurs
de polnts par la rnéthode de cornpensatlon
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rtu pseudo-Ievé.
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Geodetický

a kartografický
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obzor, 35, 1989, No. 9, pp.

Deterrnlning
verllcal
dlsplacernents
of polnts on
209 -212, 2 fig., 5 rel.
Dbserved objects
based
on the rneasurernents
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slope distances
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and fixed pOlnts. Cornpullng helghts of
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of
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SOUCEK, Z.
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ďenregistre-

obzor, 35, 1989, No 9,
6 blbliographles

15 années ďélaboralion
autornatlsée
des docurnents
cadastraux.
Développernent
du contenu et organisalion de la gest Ion de I'enreglstrement
d'lrnrneubles
pour la periode de 1984-1988. Explollatlon de calculateurs
électroniques
SM-4/20
dans les réglons
en
vue de travaux
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des
données et leur modlflcatlons.
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des données
du registre
d'lrnmeubles.

obzor, 35, 1989, No. 9, pp.

15 years of autDmated processlng
the wrllten docurnentalion
of the real-estate
inventory.
Developrnent
of contents and organization
of rnaintenance
of the
real-estate
inventory ln the period 1984-1988. Use of
the SM-4/20 rnlcrocornputers
in provinces for preparatioo and pre-processlng
the data wlth changes. Expenses for rnaintaining
and using the data of the
real-estate
inventory.
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Development
of the Brancb of Geodesy and
graphy at the Technical University in Brno
Geodetický a kartografický
217-220, 2 flg., 6 ref·

Carto-

obzor, 35, 1989, No. 9, pp.

History of foundalion
and developrnent
of the Techni cal University
[TUJ in Brno, on the occasion of
140th anniversary
of establishrnent
of the SChOD\.
Evaluating the professional
and scienllfic acllvlty of
the chair of geodesy of the Facully of Civil Englneering
Df TU in Brno.

tvolution
enseignée

de la brancbe de géodésie et cartographie
li la Haute ~cole Technique a Brno.

Geodetický .a kartografický
obzor, 35, 1989, No 9,
pages 217-220, 2 illustratlons,
6 bibliographies
Historie de l'origine
et développement
de la Haute
École Technique li Brno li I'occaslon du 140e annl·
versaire de la fondatioll de celte ÉcDle. Évolutlon de
I'actlvité spécialisée
et sclentiflque
de la Chalre de
Géodésie a la Faculté des ConstructlDns de la Heute
f:cDle Technique a Brno.
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Určenie výikových posunov
pomocou trigonometrickej
výikovej siete

j' =l=j,j,j'

E

p, ... , k}.

Tak napr. ak vyjdeme zo známeho vzťahu platného
Y niektorých prípadoch výškového sledovania obpre prvky trojuholníka TiTiT;
jektu, resp. jeho bodov (poklesové a zosuvné územia,
) iektoré zemné telesá ako skládky, etáže povrchových
h;i sin {3
l,aní a pod.), možeme ich výšky na určenie výškových
tg IX = --'--dii - h;j cos {3,
.mien merať trigonometricky. Ukážeme riešenie tejto
v ktorom platí
úlohy na základe parametrického vyrovnania pseudomeraní v trigonometrickej výškovej sieti s nasledujúIX = 100 (Zii - e;i/2), {3 = 200 - Zji,
cimi vlastnosťami, resp. predpokladmi:
Y = 100
B;i/2 = (Zii
Zji)/2 ,
(2)
1. Lokálnu sieť tvorí bodové pole s množinou n
pevných (referenčných) bodov B;, i = 1, 2.... , n,
so známymi výškami a s množinou k objektových
bodov Pi' j = 1, 2, ... , k; postup riešenia bude
h. = d.
1
(3)
ukázaný pre sieť na obr. 1.
"
.) sin Zi; tg (Z;j - B;;/2) - cos Zi;
2. V sieti sú merané na možných zámerách medzi
Iný vzťah pre prevýšenie h;i vyplýva zo sinusovej vety
bodmi B; a Pi, resp. Pi' Pj+l súčasné obojstranné
v
trojuholníku T;TiTi
zenitové uhly Z;i' ZJ; a šikmé dížky d;j pričom budesin IX
me predpokladať, že medzi meranými prvkami je
hij = dij -.-,
zanedbaterná kore!ácia.
smy
3. Vzhradom na rozsah takýchto sietí budeme predktorý po zohradnení vzťahov (2) bude
pokladať prakticky rovnaký vplyv refrakčného
pora (v tej-ktorej epoche), t. j. rovnaké refrakčné
h. = d. cos (Zij - B;;/2)
uhly eii = eji = e na každej zámere a nezanedbaII
cos (Bi;/2)
.
terný vp!yv zakrivenia hladinových ploch (aproxiRiešením geometrických vzťahov vo sférickom reze
movaných sférickými plochami) na určované preB;CP
(obr. 2) možno odvodiť aj iné vzťahy pre prevýj
výšenie hii, resp. výšky V Pj (obr. 2).
šenia.
4. Meranie prvkov Z;j, Zjj, d;i, vij, Vj sa v každej epoUhly Zii a Zji vo vzťahoch (3), (4) a iných možeme
che vykoná rovnakou metódou, charakterizovanou
príslušnými jednotkovými varianciami O'io, O'~o,O'~o, vyjadriť ako funkcie priamo meraných zenitových
T;TjTi platí
pričom variančný faktor O'~ všetkých priamo me- uhlov Zii, Z;v.vtrojuho.lníku
raných veličín sa určí známym sposobom. Budeme
tiež predpokladať, že pri každom meraní sa dosiahne rovnaká presnosť určenia prvkov, charakterizovaná varianciami O'i, O'l.,') O'~.

+

lj

2. Urěenie prevýšení a výšok
Prevýšenie h;j medzi bodmi T; a Tj (obr. 2), ktoré sú
priesečníkmi osí H, VaZ teodolitov vo výškach Vi a Vj
na bodoch Bj, Pjl) pre rubovornú zámeru B;Pj (resp.
Pj, Pj), možno určiť na základe nameraných prvkov
(ako ich funkciu) roznym sposobom [1, 2, 3, 4] a hradané výšky V Pi potom podIa vzťahu
V pj

=

VB;

+

V; -

Vi

B
1

+h

i;,

. 1) Priamočiara
spojnica T,Tj bude predstavovať
šlkmú dížku di;, t. j. vzdialenosť, na ktorú je redukovaná priamo meraná dížka podfa druhu svetelného
diafkomeru a jeho polohy vzhfadom k teodolitu, prípadne aj obojstranné optické zámery.
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Ak rovnice (1), s rozložením výšok objektových bodov V pj = V Pjo
d V Pj na ich približné hodnoty VPil)
a doplnky d V Pj, napíšeme v tvare

+

modelové rovnice odhadovacej procedúry budú
lij
(lj-l.i

= dVPi

= d V Pi -

+V
dV +

PjQ

Pi'

-

VB;

V Pio -

V Pi'.o).

(13)

Napr. pre sieť na obr. 1 móžeme písať 13 rovníc (počet
totožný s počtom meraných prevýšení, t. j. s počtom
zámer v sieti)

+V
+V

= dVP1
lB2PI = dVP1
lBIPI

l PSPI
lP2PI

+ (200 - Zji) + Eij - 200
= 200 - (Zij + Zji) + Eij = O,

(200 -

Zu)

Ak (6) dosadíme do (5), po úprave bude pre refrakčný
uhol platiť
100

V PI
V PI

+ d V P2

+ dV

Pa -

-

+

V PIO
V PlO -

+ (Zji + Zi,)/2 + Eii/2.

+ Eij/2}

= dii cos {(Zji _ Zjj)/2

ho. = d .. sin {(Zli - ZiN2}
"
"
cos (Eii/2)

V Pso ,
V P20 , (14)

kde pseudomerania, ak napr. použijeme rovnice (11),
sú [5]

Z~2PI)/2

+ VBI + VB2 -

VPI ,
VPI ,

= dpSP1 sin (ZPSPI - ZPIPs)/2
= dp2P1 sin (ZP2PI - ZPIP2)/2

+ Vn + VPI -

vps, (15)
VP2 ,

lBIPI
lB2PI

=

lpSPI
lp2PI

=

dB1P1 sin (ZPIBl dB2P1 sin (ZPIB2 -

Z~IPI)/2

(7)

1
hii

VB2,

P10-

=

(6)

e=

=~
=~

-VB1,

PIO

cotg {(Zli -

,

resp. po položení cos (Eii/2) ='= 1 (vzhfadom na rozsah
uvažovaných sietí)

1989/210

Zi;)/2}

+ sin {(Zli

-

Z;j)/2}

+ E;j/2
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Pre funkcionálny model odhadovacieho postupu
(vyrovnania) na základe (13), (16), možeme písať
Qz

+'

= A9

E(/)

0

e

a ak namiesto
a pseudomeraní
máme

skutočných hodnot parametrov
E(I) budeme uvažovať ich odhady,

=

=

A9*-(/-lo)

9;.~

=

=

Qdii

= f( o, ... ) = f( 0

(j~iiel(j~,

+ do, ...
+ Bdo

0

Qv

=

~/(j~

•

)

= f( 0

0,

•••

)

+

Qlť13.l3) = Bť13.46)QO(46.46)B~6.l3),

A9*-I',

kde maticu koeficientov

kde znamená (vzhradom na sieť na obr. 1):
-

(j~/~,

Kofaktorovú maticu pseudomeraní Q1 dostávame
aplikáciou zákona o prenášaní stochastických vlastností pre linearizované vzťahy (16)
I

VI

=

[d V'h d V'h d Vh d V~4]

B = (~~)
00 o

vektor odhadovaných parametrov,

lIlI,]

možeme napísať ako blokovú maticu
B

=

(23)

[BZll3.26) Bdll3.13)Bv<13.7)],

konfiguračnú maticu výškovej siete,
'-I;:!.l

= 1-10

= -lBlPllB2Pl-

(VBl

-

VPlO)

(VB2

-

VPlO)

Nenulové prvky matice B. ležia v diagonálnom páse,
nenulové prvky matice Bd na jej diagonále a nenulové
prvky matice Bv majú hodnoty 1,-1 tvoriace štruktúru riedkej matice. Ak vo vztahu (22) dosadíme
blokové matice (21), (23), po vynásobení bude
Ql

=

vektor absolútnych členov (rozdiel výšok bodov Pi
určených z meraných hodnot a približných)
-

VT = [V1BlPl V,B2Pl

.•.

V,P3Pl

•.•

V,B2P4]

=

Jednotkovú varianciu pseudomeraní možeme získat'.
napr. aplikáciou zákona o prenášaní stochastických
vlastností pre jeden zo vzťahov (15), v ktorom dosadíme priemernú hodnotu d1žok d, priemerné hodnoty
zenitových uhlov pri nižšom a vyššom konci zámer,
výšok v a jednotkové variancie (j~z, (j~, (j~v'
Na základe uvedeného funkcionálneho a stochastického modelu riešenia výškovej siete vektor odhadov výšok objektových bodov bude

vektor opráv pseudomeraní.
Stochastický model bude predstavovať

Q*

kde Eo, E1 sú kovariančné matice bezprostredných
meraní a pseudomeraní I, Qo a Q1 sú príslušné kofaktorové matice a (j~, (j~, sú apriórne variančné faktory
priamych meraní a pseudomeraní.
Kofaktorová
meraní
0[,46

=

Z'e2P4

matica Qo vektora

l-

=

(ATQll

A-I) ATQlll'

,

=[ Vh] = V + 9* =[ V
po

++ dV~2
dVh]
+ dV~3
+ d Vh

PlO

V':>2
V~3
V~4

V P20
V P30
V P40

a kovariančná matica vektora odhadov

[ZPlBl

Z~lPl

dBlPl dB2Pl

diagonálnu štruktúru,

=

v~

bezprostredných

ZPlB2

Z~2Pl

dB2P4

.•.

•..

Eé =

ZP4B2

VBl VB2 .••

t. j.

QZ26.26

]

=

diag

(Qz

(j~lQ~

= (j~ť(ATQll

Ap,

kde aposteriórny variačný faktor je

VP4]

za predpokladu, že korelovanost medzi jednotlivými
meranými veličinami je zanedbaterná, bude mať

Q046.46

+ BdQdBJ + BvQvBJ =
+ B<tQdBJ;13.l3) + QvBvB~13.J:JJ·

BzQzB~

QzBzB~(l3.l3)

(j~I:

=

VT

Qll

vi! ,

pričom stupeň vornosti (počet nadbytočných meraní)
pre uvažovanú
sieť je ! = N - k = 13 - 4 = 9
(N - počet určovaných prevýšení-pseudomeraní).

•••

Qdl3.13

Q,7.7
•••

QZQdBlPl

=

•.•

diag

QdB2P4 QvBl

(QzE,

diag

Qd,

•••

QVP4)

QvE)

,

=

(21)

Výškové posuny bodov Pi v časovom intervale !i.t
medzi základnou epochou merania a rubovornou t-tou
epochou vyjadríme ako rozdiel vyrovnaných výšok
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VPIOb Vpw v nultej a t-tej epoche
11Vito) = Vrt) - v('O) = 9(tl - 9(0) = d9(/oj,
(24)

t.. j. ako rozdiel odhadov parametrov

v prislušných
epochách. Ak budeme mocť predpokladať, že dosahovaná presnosť meraných veličÍn, t. j. ich kofaktory
budú v každej epoche rovnaké a že nedojde k zmenám
v štruktúre siete a v model i jej spracovania, teda
budeme mocť predpokladať, že sa v epochách na určenie 9* použijú tie isté matice Qo, B, Ql, A, potom 9*
v nultej epoche bude
Q(O)= (AT Qll A)-l AT Qll (IlO> -'o)

Zo vzťahu (25) vyplýva, že výškové posuny trigonometricky určovaných výšok bodov na objekte možeme
určovať v určitom období merania (s dížkou p::>dfa
charakteru pohybov bodov a celkovej situácie), t. j.
medzi základnou a určitou epochou, resp. aj medzi
fubovofnými dvoma epochami tak, že maticu C, vypočítanú v základnej epoche vynásobíme vektorom
rozdielov pseudomeraní 11'(lO) = '(O-'(0)
určených
v základnej a t- tej epoche.

a v t- tej epoche
Q(t) = (AT Qll A)-l AT Qll (lw -'o).

Predpok~adáme tiež použitie tých istých približných
hodnot pseudomerani
v každej epoche, a potom pre
ich rozdiel p::>dfa(24) máme

'o

dQ(to)

= I1V(tO) =

(ATQll

A)-l ATQll·(lw

-'(0))'

alebo keď označíme maticu (AT Q,l A)-l AT Qll = C,
ktorá bude mať platnosť v určitom období merania
(vo viacerých epochách), potom výškové posuny ob.
jektových bodov budú

11VitO) =

C(lw -

'lO»)

= C 11'(/0) ,

(25)

[I] BAHNERT, G.: Mi:iglichkeiten nnd Grenzen der
trigonometrischen
Hi:ihenmessung. Arbeiten a. d.
Vermess.·u. Kartenwes. d. DDR, B. 24,25. Geod.
Dienst. Leipzig 1970.
[2] BAHNERT, G.: Die Berechnung trigonometrischen
Hi:ihenunterschiede. Vermessungstechnik, 25, 1977,
Č. 12, s. 417~420.
[3] HRADILEK,
L.: Vysokohorská geodézie. Praha,
Academia 1984.
[4] PELZER, H.: Determination of heights and height
changes. Bonn, Diimmler Vlg 1986.
[5] ŠŮTTI, J.: Vyrovnanie pseudopozorovani. Geod.
a kartogr. obzor, 20/62, 1974, Č. 12, s. 333-336.
Do redakcie došlo: 24. 10. 1988

kde 11'(tO) je rozdiel hodnot pseudomeraní z epoch t
a O. Presnosť výškových posunov bude charakterizovať kovariančná matica

Lektoroval:
Ing. Ján Pecár, CSc.,
VÚGK v Bratislave

Ing. Zbyněk Souček,
Výzkumný ústav geodetický, topografický
a kartografický

Rozvoj automatizace
evidence nemovitostí

Nasazení výpočetní techmky na vedení písemného
operátu evidence nemovitostí (EN) se datuje od roku 1973. Podrobnému popisu programového systému pro registr evidence nemovitostí (REN) bylo
věnováno celé číslo tohoto časopisu (viz [lJ). Desetileté výročí automatizace EN bylo připomenuto
v [2 J. ROZVOjautomatizovaného
zpracování písemného operátu EN v dalších pěti letech je obsahem
tohoto článku.

Registr evidence nemovitostí jsou údaje písemného
operátu EN uložené na paměťových médiích počítače a pravidelně aktualizované. Až do roku 1987
byl REN veden po krajích, ale od 1. ledna 1989 jsou

údaje REN z celé ČSR sousUeděny na resortním počitači EC 1045 ve výpočetním středisku státního
podniku Geodetický a kartografický podnik Praha.
Údaje REN jsou rozděleny do čtyř subregistrů:
A - údaje o katastrálních
územích a obcích,
B - údaje o uživatelích a vlastnících nemovitostí,
C - údaje o nemovitostech (parcelách),
D - doplňkové údaje o vlastnictví.
Rozsah jednotlivých subregistrů REN v celé ČSR
koncem roku 1988 je uveden v tabulce 1 a současně je porovnán se stavem před pěti lety.
Rozsah subregistru A se prakticky nemění, počet vět se mírně snížil v důsledku slučování obcí.
Počet vět subregistru B v uplvnulém období ro-stl
zejména proto, že bylo dokončováno komplexní založení EN, tj. vyšetření a zapsání všech vlastníki\
nemovitostí na listy vlastnictví. Objekt tohoto sub-
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SllbrcgistI·

Počet vět v tis.

I

1983

I
A B C D -

I

181

územní jpdnotky
uživatelé
a vlastníci
nemovitost i
vlastnictd

Rozdíl

I

I

1987

dení evidence vlastnických vztahů k nemovitostem
(listy vlastnictví a výpisy z EN). V letech 1984 až
1985 byly údaje subregistru D vyšetřeny pro všechny listy vlal;tllictví okres!1 Mělr,ík a Písek a od te
doby se pravidelně aktualizují společně s ostatními ~ubregistry a využivají se pro Výpisy z EN.

I

vět

I

0/

,o

I

17

--I

3927
4469
II 656111 793
61
387

542
137
326

-6
14

I

I

534

1

Celkem REK

I

i

I: 15 662

'I

,

I

16 666

'II 004

6

'[ Počet vět "

Skupina

:

Jell uživatelé
Uživatelé i vlastníci
Jpll vlastníci

o-

I

!

I,
I

y

tis.

ID

I

611
I 842
2016

I,

14
41
45

I
I

,

Celkem vět B

I 4469

Organizace
Občané

i
i

100

,

I

266
420:l

I

()

I

!l4

(-ctnost zmčn ,. tis.
~púsob (mediunl)

I rok 1988
I počct I

~{)

aCH -- ruční
aCH - B strojové
Tcrmínál SM-4
Pružnýd isk
Mikropočítač
Děl'llé štítky
Děmá páska
Magnetická páska
Celkem

7!l4
687
88()
703
52
-

I

--

!

197:1-1988

Po('ct

~~

l--ELIS.
18
44
12
7
O
10
8
1

I

100
1

I

25 I 663!l
22
76:l
I 15
28
4544
23
2502
2
52
3382
2883
442
_'"TC>"'_.,

3122

1

I

Vedení Rť:N spočívá v aktualizaci údajú změnamI.
Změny údajů REN zjišťují a vyšeti'ují pracovníci
středisek geodézie ve všecll okresech v průběhu
celého roku a zapisují je do výkazu změn, který je
jednak prvolním dokladem pro vstup změn do automatizovaného zpracování a jednak trvalým dokumentem provedených
změn v EN. Pořízení dat
z uvedených dokladů není v celé ČSR jednotne, ale
odpovídá podmíilkám v jednotlivých krajích, popi'.
i okresech.
V posledních letech je ročně zapsáno
a zpracováno cca 3 milióny změn, tj. asi 20 q.o všech
údajů REN. Data z výkazll změn se pořizují v dávkdch (4 až 8 ročně) těmito zpúsoby:
a) optické snímání originálll dokladli s ručním pí::;·
mem OCR (zápis změn je ve speciálním výkazu
změn popsaném v i4] ),
b) přepis údajů na psacím stroji písmen OCR-B
s následným optických snímáním,
c) záznam na terminálu počítače SM-4/2D i popi'.
SM 52/1] I v dialogovém režimu,
d) záznam na pružné disky na zatízení
h:d y
CONSUL 271.
e) záznam na pružné disky na mikropočítači SAPI

I

.,•.

36 207

I

100

registru - občan nebo organizace - může být v daném katastrálním
území bud jen uživatelem, nebo
jen vlastníkem nebo současně uživatelem i vlastníkem. Zastoupení těchto skupin vět subregistru B,
uvedené v tabulce 2, bylo určeno automatizovaně
při kontrole obsahu subregistru v roce 1988.
Nejrozsilhlejší
subregistr
C se mírně zvětšuje
dělením pozemků zejména pro výstavbu a sledOváním dočasných změn ve využití zemědělského púd1iího fondu tak, že jsou vytvářeny díly parcel. Naopak v některých okresech se počet parcel snížil
slučováním pozemků lesní půdy. Zavedení kódů využití nemovitosti pro pozemky dočasně nevyužívané pro zemědělskou Výrobu v letech 1983 až
1985 umožnilo automatizovat
pomocnou evidenci
této půdy, vedenou do tě doby na sti'ediscích geodézie ručně.
Subregistr D byl experimentálně
založen v omezeném rozsahu v letech 1980-1981 v sedmi okresech (viz [3]) a je určen pro automatizované
ve·

V minulých letech l;yly j8ště používány zpCisoby:
f) děrování do 80s10upcových děrných štítků (pouze do roku 1981),
g) děrování do děrné pásky pětistopé (v letech
197-1až 1981),
h) pi;ímý záznam na magnetickou pásku (v letech
1978-1980).
Použiií jednotlivých zptlsobů pořizování da t v roce
1988 a za celých patnáct let je v tabulce 3. Z porovnání obou částí tabulky je vidět, že zatím co
dlouhodobě
dosud převažuje přepis dat písmem
OCR-B, v poslední době jl;OU celkem rovnoměrně
zastoupeny způsoby uve~ené pod písmeny a) až d).
Jednotlivé způsoby pořizování dat v EN jsou rúzně náročné na spotřebu lidské práce. Údaje o této
spoUebě jsou sestaveny do tabulky 4. Z ní je patrné, že nejnáročnějším
způsobem je děrování do
děrné pásky a naopak nejméně náročné je pořizován'í dal na terminálu počítače zejména pru jednoduchost oprav chybně pořízených dat. Pořízení dat
při optickém snímání výkazů změn s ručním písmem OCR vyžaduje lidskou práci pouze při doplňování názvů, jmen uživatelú a vlastníku, které podle odhadu jsou u 15 % všech změn, a spotřebuje
asi 5 SH na 1000 změn. Použití optického snímání
ručního písma pro pořizování dat v EN tedy v ČSR
za období od zavedení v roce 1979 ušetr-ilo cca 100
tis. hodin, tj. 5 pracovníků ročně.
Optické snímání obou typů písma je zajišťováno
v kooperaci n':1zaříwních LASER OCR DNE (v PVT
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Tab. ci SpoHeba SR na poHzení dat v EN za období
1984--11)88
Počet
;;';púHob

sn

MJ

Děrná páska

SIl/MJ

Hok

1984
1985

23
5

-_._-_.

692
172

30,1
32,3

864

30,9

37702
20627
19015
19424
14876

27,0
21,1
23,5
23,4
24,3

1I1644

24,2

--------

28

-----Přepis

OCR-B

1984
1985
1986
1987
1988

1 393
976
809
831
613
4622

Terminál
SM-4j20

1984
1985
1986
1987
1988

748
766
905
838
883
4140

II 312
13493
13 103
12804
11 882

15,1
17,6
14,5
15,3
13,4

62594

15,1

3219
10 813
11 747
13015
13947

28,6
23,7
22,6
20,6
19,8

-_._- ---Pružný disk

1984
1985
1986
1987
1988

1I3
457
519
631
703

._---

Celkem

2423

52741

ľ

II 213

227843

I
I

---21,8
20,3

Hradec Králové, Brno a dříve též České Budějovice - pcuze písmo OCR-B], SCAN DATA 2250 [Čokoládovny Modr'any a Škoda Plzeň) a IBM 3868
{Lespro jekt Brandýs nad LaDem).
Významným racionalizačním
prvkem v přípravě
změnového souboru pro aktualizaci REN bylo vy·
užití počítačů SM-4/20. První počítač byl instalován v Severomoravském kraji v roce 1982 a v dalších letech jím byly vybaveny podniky ve všech krajích. V posledních letech se převážná většina změn
připravuje na těchto počítačích (v roce 1988 !:l6 %
změn). Přípravu změn zajišťuje programový systém
GEOREN, větev GENZ, jejíž popis je v uživatelské
příručce [5]. Příprava postupuje v těchto krocích:
a) inicializace datové základny na disku (program
GENZ01),
h J konverse vstupních dat z médií podle způsobu
pořízení, formální kontroly a vytvořenI dávky
změnových vět (programy: GENZ02 pro děrnou
pásku, GENZ10 pro předpis písmen OCR-B,
GENZ12 pro ruční písmo OCR, GENZ13 pro záznam na pružný disk a GENZ21 pro změny subregistru D),
c) uložení dávky změn do datové základny s přímým přístupem k jednotlivým větám, logické
kontroly obsahu vět, vytištění protokolu s chybami a přehledem
o počtu zpracovaných
vět
(program GENZ06),

d) pořízen'í dat a odstranfmí chyb podle oprav vy
značených v protokolu v dialogovém rezimu na
terminálu počítače (program GENZ03 pro poříze ní dat, GENZ04 pro opravy dat, GENZ22 pro
subregistr D),
e) pomocné operace s da tovou základnou - hromadné
opravy,
výpisy (programy
GENZ0'7,
GENZ08, GENZ~)9, GENZll a GENZ23),
f) výstup opraveného změnového souboru z datové základny v jednotné formě a v kódu počítace
EC na magnetickou pasku, soubor je určen k aktualizaci
údajů REN [program
GENZ05 pro
subregistry B a C a GENZ24 pro subregistr D J.
Předpokladem pro racionální přípravu zmenového souboru na počítači SM-4 je jeho u:ožení v datové základně s přímým přístupem ke vsem větám
souboru. Přístup je zajištěn tabulkamI směľl1íkll,
které pracuji postupně s klíčovými údaji; císlo
okresu, obce, katastrálního
území, rok změny, číslo položky výkazu změn a řádku změny uvnitř položky, které jednoznačně definuji každou změnu.
Hlavním přínosem využití počítačů SM-4 v procesu vedení REN je zjednodušení oprav změnového
souboru, což umožiiule odstranit prakticky všechny chyby zjištěné při formálních a logických kOlltrolách a tak zVýšit kvalitu aktualizace REN. Přínosem je též snížení nákladl'1 na kooperace.
V roce 1988 byl v Severočeském krají poprvé nasazen na pořizování dat a přípravu změnovéllO souboru osmíbitový m:kropočítač SAPI 1-ELlS. Spojuje
přednosti
dosavadních
nejrozšířenějších
zpllsob~l
pořizování dat (kromě ručnfho písma OCR):
pořizování dat přímo na pracovišti, kde vznikají
výkazy změn, jako při pi'episu dat na psacím
stroji písmem OCR-S,
možnost okamžitých kontrol obsahu pořízené
změnové věty počítačem jako při záznamu dat
na terminálu počítače SM-4.
Mikropočítač uloží změnový soubor na pružný
disk do dávkového souboru, který je dále zpracován na počítači SM-4. Pořizování dat na mikropočítači je možno považovat za perspektIvní a v souladu s možnostmi zabezpečeni potřebné výpočetní
techniky se na nej bude postupně přech:ízet.

Registr evidence nemovitostí tvoří obsáhlý soubor
údajů. Udržování těchto údajů v aktuálním stavu na
počítačových médiích je poměrně nákladné a proto
od počátku automatizace
písemného operátu EN
je cílem výzkumných prací kromě zajištění kvality
zpracování též jeho optimalizace a racíonalizace.
Náklady na vedení REN jsou proto každorocně sledovány a vyhodnocovány. Tvoři je dvě hlavní složky: vlastní práce v podnicích Geodézie a kooperace v různých jiných podnicích. Pracovníci Geodézií
zajišťují pořízení vstupních dat, přípravu změnového souboru na počítačích SM-4 a duplikaci mikrofiší písemného operám EN. Z uvedených nákladů
je sledována zejména spotřeba lidské práce při pořizování dat. V kooperaci je zajišťováno optické snímání dat, zpracování na počítači (aktualiz.ace REN,
výstup písemného operátu a podkladů pro sumarl-
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zaci na magnetickoli
pásku, kontroly údajů REN)
a vyhotovení mikrofiší s písemným operátem
EN
na zařízení COM.
REN byl v letech 1984 až 1980 veden v krajských
závodech
Podniku výpočetní
technIky
[PVT) na
počítačích
EC 1030, EC 1033, EC 1027 a EC 1055
a v resortním výpočetním sU;edisku v GKP Praha na
počítači EC 1030, později EC 1045. Na všech těchto
počítačích je provozován stejný programový systém
vyvinutý v letech 1977 až 1979 pro počítač EC 1lJ30.
Mikrofiše s písemným operdtem EN jsou vyhotovovány na zařízení CALCOMP v Ústředí vědeckotechnických a ekonomických
informací v Praze a od
roku 1987 též na zařízení AGFA v Kancelářských
strojích Teplíce. Nejméně jednou za rok se operát
EN v každém katastrálním
území obnoví, což umoži1uje právě jeho uložení na mikrofiších.
V tabulce 5 jsou sestaveny
náklady na vedení
REN v posledních
pěti letech a pro porovnání též
v roce 1980. Náklady na práce v kooperaci tvoří přibližně tyto složky:
optické snímánI dat 4 q'rl,
- zpracování na počítači 87 %,
- vyhotovení mikrofiší 9 %.
Údaje tahulky ukazují, že náklady na vedení REN
se postupně snižuji v souladu s rychlejšími
počítači a optimalizaci
postupu zpracování.

lJy plánování
a řízení zemědi:JIské Výroby a pro
sldování využití půdního fondu. Automatizace
písemného operátu EN přinesla právě při sumarizaci
údaJú EN největší úspor u lidské práce. Zatím co
při ručním zpracování
byly v sumarizačních
pracích zapojeni prakticky všichni pracovníci střediska geodézie, v současné
době díky automatizací
zajistí potřebn'ě prdce pouze dva pracovníci v okrese. Navíc výsledné údaje jsou v maximálním souladu s obsahem pisemného operátu EN, což dřive bylo obtížné zajistit. Urnožúuje to algoritmus sumarizace popsaný v [6 J. Základem zpracování
je soubor U sumarizačních
údajŮ, v němž každá věta obsahuje souhrnné
údaje o užívání určité skupiny
uživatelů púdy [sektoru) v katastrálním
území, členěné podle druhů pozemku [kultur).
Tyto údaje
jsou odvozeny přímo z údajů jednotlivých
subregistrů REN. V prúbehu sumarizačních
prací se prověřuje kvalita souboru U a zjištěné opravy a případné změny údajl1 EN došié po jeho vyhotoven"í se
promítají přímo do souboru U v samostatném aktua·
lizačním chodu. Celkovou pracnost automatizované
sumarizace
je tedy možno charakterizovat
jednak
velikostí souboru U [počtem jeho vět] a jednak
množstvím změn jeho údajů. Tyto ukazatele za posledních pět let a pro srovnání též v letech 1979
[rok prvni automatizované
sumarizace j a 1982 jsou
sestaveny do tabulky 6. Tato tabulka obsahuje též
obdobné údaje pro soubor UO. sumárních
údaju
o dočasných
změnách
v zemědělském
půdním
fondu, které se sumarizují
od roku 1986 v návaz·
nosti na zavedení příslusnych
kádí'! využiti nemovitosti do REN. Kvalitu souboru U odvozeného z REN
je možno posoudit mimo jiné též z třetího řádku ta'bulky 6, kde jsou uvedeny úbytky vet U aktualizací v procentech.
Ke snížení počtu vet U docházi

Údaje REN představují
rozsáhlý zdroj informací
o půdě, které se automatizovani:J využívají pro různé účely.
Již od založení EN se její (Ida je sumarizují v rámci územních i hospodářských
celků různých stupňů a výsledné 5umarizačrií výkazy slouží pro potře-

i

Ukazatel

Rpotřeba SR v tis. na pořízení
dat

1980

72,1

i

1985

62,8

47,8

,
1986

,

1987

;

1988

43,0

46,8

47,3

--

Náklady na kooperace
- celkem v mil. Kčs
- na 1 změnu v Kčs
- na I větu REN

8,19
2,70
0,55

Počet změn v tis.

5,40
1,70
0,34
3171

3030

1979

Počet vět U v tis.
~měny vět U v %
Ubytek vět U aktualizací

I

1984

I

v

%

I

5,42
1,64
0,34

I

3281

1982

198.5

1

1

=

I

Náklady na kooperace
- celkem v tis. Kčs
- na I větu U + UD v Kčs

· 387,6

i

I

i

I

1

1~~:~'

II

II,

3,20

345,5
2,89
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,

.

3 143
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i
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3208

4.16
1,32
0,25

4.28
1,37
0,26

4,90
1,53
0,30

I
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1
2151',3,'15,7
18,8

283,2
283,0
2,:~8 ,
2,30 '
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_
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I
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16,2

17,2
19,7

211,1
1.5!1

214,7
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převážliě
tím, že jsou ruseny
věty vzniklé vlivem
chybných
údajú REN (např. nulový sektor, nulová
poznámka
k sektoru
19 apod.).
Tabulka
doř\.awje
postupné
zvyšováni
kvality
údajů REN z hlediska
potřeb sumarizace.
V posledních
dvou rádcích
tabulky 6 jsou pak uvedeny náklady na kooperace
pří
zpracov.1ní
souboru
U (včetně
optické\.o
snímání
na po:'ízení dat se změnami
souboru
U) a na vyjlOtoveni všech poti'ebných
sUlTI3rizačnich
výkazi'I
a to jednak celkové náklady a jednak v přepoUu
na
jednu větu sU11l5rizačních
soubori'I U + un. Přesto.
že počet vyIJOloven~-ch tiskových
výstupů
v průběhu let stou pa] (spotřeba
papíru
k 1. 1. 1979 byla
234'.)0 listi'I, h 1. 1. 1985 '176ul) listú),
náklady
na
zpracování
klesaly
v z8.vislosti
na použití
výkonnejši výpočetní
techniKY a lepší orgal11zaci
prací.
Náklady
na kooperace
také pozitivně
ovlivllll postupný
pi'echod
na využití
podnikových
počítaó'j
SM-4/20 pro ahluiJlizaci
souboru
U a UD od 1. lednu 19'!7. V posledn[m
roce se takto zpracovalo
již
73 % v.sech změn. Před tim, v sumarizacích
k 1. lednu 18'54 až 1936, byly sumarizační
soubory
v Jiho,;eském
a Severomoravském
};raji aktualizovány
na počítačích
v krajských
závodech
PVT.
Pravidelně
roene se údaje REN využívají
k vyho·
tovení
podkladú
pro VJdnikovou
evidenci
půdy,
Tyto podklady
tvoří tiskové výstupy soupisu všech
v)Zemki'l,
které
organIzace
užívá ve všech katastrdlnich
územích,
popr.
i okresech
a sestavení
v\'m~r organizace
podle druhll pozemku
(kultury)
a podle katastrálních
území. Pro některé
organiZace se tyto údaje
předdvají
na magnetické
pásce
iJ
pou~í\'ají
se k založeni
nebo
kontrole
vlastní
autoIDatizovan8
evidence.
Údaje REN se využívají
též k vyhotovení
podkladlI pro místní šetření
při obnově mapy EN n'ovým
mapováním,
kdy pro každý náčrt se vytiskne soupis
nemovitostí,
seznam u~ivatelů
a vlastníki'l
a doruční listy pro korespondenci
s uživateli
ci vlastníky
nemovitostí.
V okresech,
kde je založen subregistr
D, je možno vyhotovovat
výpisy z EN jako zvětšeniny
listů
vlastnictví
na mikrofiši.
Jeho obsah je upraven
tak,
aby vyhovoval
požadavkúm
na výpis z EN: doplnění
výměry, uživatele
a dalších
údajů o parcele,
doplnění nabývacích
titulů (chybí pouze pozemky v užívání socialistické
organizace,
ale ve vlastnictví
občanaJ ). Možnost
vyhotovování
automatizovaných
Výpisů z EN je limitována
pouze na výpisy z těch
liStll vlastnictví,
které byly vytvořeny
pí'ed poslední aktualizací
REN, jsou na mikrofiších
a nebyly po
aktualizaci
měněny. Tuto nevýhodu
odstraní
až výpočetní
technika
pľímo na středisku
geodézie,
na
níž bude možno vést a využívat lokální soubor REN,
Pro různé účely a potřeby
jsou připraveny
a využívaJí se standardní
výběry údajů REN. Ze subregistru
li je možno
požadovat
výběr
uživatelft
(pop!;. i vlastníků J v závislosti
na hodnotě
údaje
"sektor"
a vytisknout
ve třech altemativách
uspořádání:
podle územního
členění,
abecedně
podle
názvu nebo podle sektorů
a identifikačních
čísel.
Ze subregistru
C lze vybrat
všechny
parcely
se
stejnou
hodnotou
jednoho
z údaji'I: "druh
pozemku", "využití
nemovitosti",
"ochrana
nemovitosti"
a "vlastnický
vztah"
nebo parcely
s evidovanými

díly parcel. Vybrané
parcely
se vytisknou
do jednotného
soupisu parcel. Ze subregistru
D je možno
vytisknout
seznam části parcel, zapsaných
na ri'lzných listech vlastnictví.
U všech uvedených
druhů výstupů z REN umožnila automatIzace
získat
údaje levněji
a rychleji.
Náklady
na počítacové
zpracován'í
účelových
výstupů se v jednotlivých
letech mění podle skuteč·
né potřeby.
V posledních
pěti letech bylo na výstupy z REN pro vlastní
činnost
podl1lků Geodf~zie (s výjimkou
sumarizace
údajů EN) vynaloženo
průměrně
1,1 mil. Kcs ročne a stejnou
částlm zaplatily za vystupy z REN i jiné organizace.
6. Závěr
)iž patnáct
let jsou údaje EN vedeny automatizovaně, tzn. že jsou uloženy na paměťových
medJiciI
počitačú
nejdříve
2. a později 3. generace
a na nich
pravidelně
udržovány.
)edině tyto údaje jsou používány k vyhotovení
pisemnéllO
operátu
EN. z něitOz
se pak podávají
informace
o nel11ovitostecl~
všem
Gprávněn~-ll1
ziljemcul11. Díky
automatizaci
b~,10
možno písemný operát pfevest z papíru na l11ikro;'iše, což snížilo výrazne nároky na prostory pro uchování operátu
a současně
umožnilo
každým
rokem
obnovovat
celý operát místo vyhotovování
dodatkú
se zmtmami za uplynulý
rok. Současný
programový
systém REl\' je provozován
plných jedenáct
let bez
podstatných
zlllěn a tato skutečnost
značnĚ' přispěla k celkové racionalizaci
automatizovaného
vedení EN. Přesto se v poslednícn
letech ukazuje,
že do
budoucnosti
s tímto systémem
není možné vystal:i 1.
Požadavky
na operativní
výstupy zejm8na
pro rCL~né informační
syst,~my ani aktualizaci
v reálném
čase současný
systém neumožřlUje.
Proto se dlou·
hodobě
připravuje
převod
údajů REN do
ll1for
macního
souboru
EN, součásti
automatizovanélw
informačního
systému
geoctézie a kartografie,
pracujícím pod databázovým
systémem
IDMS. rro přímé využití v okresech
budou vytvořeny
lokálni báze
dat EN na výkonnýcll
mikropo(~ítačich,
které v budoucnu
nahradí
dosavadní
písemný
operát
EN
s možností
automatizovaně
podávat informace
prCIběžně aktualizované
a to včetně údaji'I o vlastnictví. Uvedené
inovace
by měly být realizovány
v 9.
pětiletce.
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vývoj oboru geodézie a kartografie
na Vysokém učení technickém

Doc. Ing. Jii'í Pažourek, csc.,
katedra geodézie,
Vysoké učení technické, Brno

v Brně

V rozvoji vědní disciplíny geodézie zaujímá významné postavení příprava a výchova odborník II na vysokých školách. Studium oboru geodézie a kartografie má na území bývalé Moravy svou dlouholetou tradici na Vysokém učení technickém v Brne
V roce 1849 bylo v Brně založeno technické učiliště. V~'ukou praktické geometrie byl pověřen prof.
PhDr. a Dr. techn. h. c. rytíř Karel Kořistka. Po něm
přednášeli praktickou geometrii Dr. Antonín Winkler do roku 1860 a pak Gustav Niessel. V roce 1873
došlo k přeměně tohoto utrakvistického
učiliště na
vysokou
školu technickou s německým vyučovacím jazykem. Česká císařsko-královská
vysoká škola technická Frantlši~a Josefa (ČV5T) vznikla v Brně až v r. Hi99. Studium zeměměřictví bylo na ní
zahájeno dvouletým kursem. Výuku zajišťovala I.
stolice nižší a vyšsí geodézie pod vedením prof.
ing. Josefa Líčky, později prof. ing. dr. Augustina
Semeráda. Škola získala v r. 1911 nový komplex
budov na Veveři ulíci. V f. 1921 byla zřízena II.
stolice nižší a vyšší geodézie, jejím předn'ostou hyl
jmenován prof. PhDr. Bohumil Kladivo. ČVŠT byla
VI'. 1936 přejmenována
na Vysokou školu technickou
Dr. E. Benese (VŠT). Studium zeměměřictví bylo
již koncem dvacátých let prodlouženo na tříleté se
dvěma státními zkouškami. Tento vývoj byl přerušen druhou světovou válkou, kdy došlo k násilnému uzavření česKých vysokých škol. Ze studentských Kauaicových kolejí vytvořili okupanti obávané vězení s popravištěm, budovy školy byly pi'eměněny v kasárny.
2. Studium zeměměřického
(1945-1951)

inženýrství

na VST Brno

Po druhé světové válce byl provoz na škole obnovován postupně. Budovy byly poškozeny. Po odklizeni trosek probíhala rekonstrukce ústavů a výukových prostor. Podařilo se zajistit literaturu
a zbytky přístrojové techniky z německé vysol,é
školy technické,
kam v r. 1939 přesly sbírky
a J(núJOvny VŠT Brno. Od června do září 1945 probíhal prázdninový kurs pro studenty zapsané v r.
1939--1940.
Došlo k reorganizaci
studia. Výulm
geodézie pro studenty iriženýrského
staVitelství
a zeměměřického inženýrství zabezpečovaly až do
r. 1948 dva ústavy. Ústav nižší geodézle vedl i po
roce 1945 prof. ing. dr. Augustin Semerád. Ústav
vyšší geodézie byl značně postižen ztrátou několika
pracovníků v době okupace. Přednosta ústavu prof.
PhDr. Bohumil Kladivo zemi'el na následky věznění
za války, asistenti prof. in memoriam RNDr. Jaroislav Mrkos a dl'. techn. in memoriam ing. Jaroslav Potoček, zahynuli v koncentračních
táborech.
Suplováním byl pověřen ing. dr. Josef Bohm, který

pak byl v r. 194G jmenován profesorem. Výuka některých předmětů byla svěřena externistům. Tříleté studium bylo v r. HW7 zákonem upraveno na
čtyřleté. Ve studijnim roce 1950-1951 bylo na oboru zeměměřickél10 inženýrství 5 ústavů. Ústav nižší geodézie vedl doc. fng. dr. Bedřich Chrastil, ústav
vyšší geodézie prof. ing. dr. Josef Bol1m, ústav
praktické geometrie proL ing. dr. Antonín Štván,
ústav geodetické astronomfe a geofyzfky prol. ing.
dr. Jarosiav Procházka, ústav fotogrammetrie
doc.
ing. Adolf Fiker. Škola dostala k dispoziCi budovu
právnické fakulty na Veveří ul. 70, kam se pľestehoval ústav vyšsí geodézie. Všechna uvedená pracoviště byla pi'ejmenována na katedry.

Studium zeměměřického
inženýrství v Bruě bylo
v r. J951 přerušeno, a to v souvislosti se zrušením
VŠI' a se zřízením Vojenské technické akademie,
nynější VAAZ. Geodetické katedry s výj!mkou pr[.ktické geometrie se staly její součástí. Posluchcci
posledního ročníku VŠT dokončili studium
zeměměřického inženýrství v r. 1951-1952 na nově zřízené Vysoké škole stavitelství v Brně. Výuka geodéz:e ve zmíněném období probíhala na sta~'ebních
oborech této vysol,é školy a zajišťovala ji katedra
geodézie a fyziky pod vedením prof. ing. dr. Antonína Štvána. Katedra sídlila na ulici Veslařské.
později na Koněvově. V r. 1956, kdy došlo k obnovení Vysokého učení technického v Brně se přemístila do budovy v ulici Barvičova 85. V r. 196Q
se stal vedoucím nově založené samostatné katedry
geodézie prof. ing. Matěj Pokora. Koncem šedesátých let se začal v obou moravských krajích projevovat nedostatek inženýrů-geodetů
v resorbl geodézie i v organizacích jiných resortů. Vznikl tím,
že středoškoláci bydlící v těchto krajích neměli po
maturitě zájem studovat obal' geodézie a kartografie (GaK) ve vzdálené Praze. Po důkladném průzkumu potřeby vysokoškolských kádrů byla v r. 1969
úspěšně zakončena rozsáhlá jednání o obnovení
studijního oboru GaK na stavební fakultě (FAST)
Vysokého učení technického
(VUT) Brno. V cele
tohoto úsilí stáli vedoucí katedry geodézie prof.
ing. Matěj Pokora a zástupce vedoucího katedry
ing. Miluslav Veselý.
4. vývoj po obnovení studia GaK na VUT v Hrně
Ve studijním roce 1969-1970 byl otevřen
ník denního studia oboru GaK na stavební
Počet přijímaných studentů byl stanoven
Toto směrné číslo mělo podle dlouhodobé
zy zajišťovat reprodukci inzeriýrů-geodetů
moravských krajích. Od r. 1979 bylo denní
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kana stavební fakulty působil také doe. ing. Miloslav Veselý, CSc. (1976--191.\0), prof. ing. Zbyněk
Maršík, DrSc. od r. 193U dosud a doc. ing. Josef
Weigel, CSc., od r. 1987 dosud.

Katedra geodézie zajišťuje výuku ve studiu denním
1 ve studiu ph zaměstání
na pěti oborech fakulty.
Těži!:;tě pracovlií náplně katedry je na oboru GaK.
Vzhledem k malému počtu piánovaných posluchař.ll
je výuka na ohoru GaK VUT FAST v Brně zamei'ena
na základní studium.
6. Styk s praxí, expertízní a vědeckovýzkumná
činnost

Obr. 1 Prof. ing. Matěí Pokora, nositel státnULO vyznamenání "Za zásluhy o výstavbu",
vedoucí katedry geodézie v letech 1960-1981, děkan stavební fakulty VUT u letech 1976-1982

zkráceno z pěti na čtyři roky. K zabezpečení výchovy nových inženýrů přijímala katedra geodezie
do svého kolektivu významné pedagogy a zkušené
odborníky z praxe a mimo to řadu mladšícll pracovníků s perspektivou úspěšné vědecké a pedagogické čirmosti. V r. 1982 měla katedra geod!~zie
4 profesory, dva docenty a 11 odborných asistentú,
z nichž mnozí dosáhli hodnosti kandidáta ved. Na
výuce se podíleli a dosud podílejí i externí učltelé
z VAAZ a odborníci z podniků. Tato soudružská
spolupráce
a pocbopení
významně přispívá ke
zkvalitnění výul<y geodetů a kartografů. Cílevědomě je zachována kontinuita s érou, jejímiž představiteli na oboru byli a jsou zkušení pedagogové. VUT
PAST Brno získalo oprávnění k obhajobám z vědního oboru 11-50-9 geodézie. Řada učitelů patří mezi
akademické funkcionáře školy. V minulosti to byl
prof. ing. Josef Líčka, který od r. 1908 do své smrti
v r. 1909 zastával funkci rektora ČVŠT a v období
1901-1902 byl děkanem oboru stavebního inien~TstvL Na stejném oboru byl pak v letech 1915-1016
a 1918--1919 děkanem prof. ing. dr. Augustll1 Semerád. V pozdější době 1924-1925 a 1933-1934 byl
do této funkce jmenován prof. PhDr. Bohumil Kladivo, který ve školním roce 1926-1927 byl také
děkanem oboru architektura a pozemní stavitelství.
Prof. ing. František Hromádka CSc., zastával funkci
děkana stavební fakulty [1970-1974] a prorektora
VUT (1974·-1976]. Prof. ing. Matěj Pokora llyl děkanem stavební fakulty (1976-1982]
a proděkanem (1961-1964 a 1970-1976). Ve funkci prodě-

Kromě výuky se učitelé podíleli a podílejí na ~'ešení
konkrétních úkolí'l geodeticli:6 pra~e. Výsledky s)ouží pro potřeby n'árodního hospodářství, příp. i pro
vědeckovýzkumné účely. Již v minulém století vykonal prof. PIIOr. a dr. techn. h. c. rytír Karel Kořistka rozsáhlá výškopisná měření na Moravi':! 11 v rakouských Alpách a vytvořil podklady pro riÍznú
techniká díla, pi'edevším komunikace,
které se
v té době začaly budovat. Z tohoto měření vznikla
např. výskove upravená mapa okolí Brna 1 : 14·4DOD,
která byla první barevně vytištěnou vrstevnicovou
mapou v Rakousku-Uhersku. Prof. Kořistka byl autorem hypsometrické metody pro názorné zobrazení
třetího rozměru v mapách podle barevných vrstev.
Patřt! k zakladatelům VŠT v Brně. V pozdějsí době
[1899-1909]
byl významným organizátorem zeměměřickéllO studia v Hrne prof. ing. Josef LíCka.
Zúčastiíoval se měření pro regulační plány měst
a stal se prí'lkopníkem číselné metody mapování polohopisu. Mimořádně bohatá byla vědecká a odborně praktická činnost prof. ing. dr. Augustina Semeráda. Na čvsr Brno působil v letech 1910- -1948.
Získal zkušenosti při trianť,ulačních
pracícll rakouského měľení stupl1.ového, prováděných na Moravě; podílel se na triangulaci
a polygonometrli
v řadě měst a na provádění pozemkové reformy.
Byl znám také sVýllli odbornými pracemi z fotogrammetrického mapování. K jeho nejznámějším dílům
patří Rozbor přesnosti výsledků triangulace v Království českém, Přepracování triangulace
rakouského stupňového měření, Příručka praktické geo·
metrie, Instrukce pro přesné nivelace, atd. Založil
časopis Zeměměřický věstník [dnešní Geodetický
a kartografický obzor), jehož redaktorem byl od r.
1913 celé desetiletí. Stal se odborným poradcem
v mezinárodní komisi pro stanovení hranic ČSR,
později
členem
čs. národní
rady
badatelské
a předsedou geodetické sekce čs. národního komitétu geodetIckého a geofyziká.lního. Významných
vědecl\:ých úspěci1Ů dosáhl např. prof. PhDr. Bohumil Kladivo v geofyzice. Během svého působení na
škole (1912-1939] vybavil svůj ústav moderní přístrojovou technikou, tehdy jedinou svého druhu
v ČSR. Zahájil budování čs. gravimetrické
sítě 1.
i·ádu. Hlavním dílem celostátního významu se staly Jeho práce souvisejíCí s mčením tíže na tílJových
bodech v prostoru Moravy s připojením na body
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Vídeřl a Postupim. První referenční tíhový bod pro
celý stát se dodnes nachází v suterénu
budovy
tehdejší ČVŠT v Brně. Prof. ing. dr. Josef Bohro, DrSc.,
s bohatými zkušenostmi z triangulační
kanceláře
ministerstva financí v období působení na VŠT Brno
(1945-1951]
zabezpečil
mj. náležitou
reorganizaci studia geodézie a kartografie
na této škoie.
Vydal tehdy mimoťádně potřebnou studijní literaturu (např. Matematická kartografie 1. a 11.], a další
týkající se zejména disciplíny přesné nivelace a vyrovnávacího počtu. Jako specialista v oblasti vyšší
geodézie vyřešil řadu teoretických úloh vědeckého
rázu, zadaných čs. národním komitétem geodetickým a geofyzikálním, např. provedl transformaci čs.
trigonometrické
sítě na Krasovskél1O elipsoitl a vypracoval
studii zákonitostí
nivelační
refrakce.
Prof. ing. dr. l-\ntoníl1 Štván vyutoval v leter.Jl 19·i5
až 1960. Přf!dlím se účastnil budování Jednotné trigonometrické sltě katastrální.
Jako bývalý pracovník Osti'ední sprúvy katastru na ministerstvu finan·
ci se podílel na vy lv()ření Instrukce A. V řadě odbornýclJ pubhkací a skript se zabýval otázkami geodetických základú, katastrálního
mapování, geodet:ci,éllo počtúřstvi a vyrovnávacího
počtu. Dal}o,ihovýzn311melJo peoélgoťa či vědce vysokých kvalit získala katedra v osobě prof. ing. dr. Josefa Vykutna. který ve službách VZÚ a při větlecko-pedagogické i:innosti na VAAí: nabyl rozsáhlé zkušenosti 8. výrazné přispěl k dosažení nÉl1ežité úrovně
výuky studentů i výchovy vědeckých pracovnik~.
Na VUT působ II v letech 1973-1988. Vydal i'adu

samostatných
děl z oboru geodetických
základll
a geofyziky, vypracoval např. postup pro určení tíhových korekcí v baltském výškovém systému pro
ČSSR. Studenti a odborníci v praxi vysoce ocettUjí
vědeckou úroveň a přitom náležitou srozumitelnost
jeho publikací, ať už se jedná o vysokoškolskou
učebnici Vyšší geodézie, skripta Teorie chyb a vyrovnávací počet nebo články v geodetických
časopisech. Je znám jako aktivní pracovník v Ov
ČSVTS a v Mezinárodní unii geodetické a geofyzikální. Oblast mapování a evidence nemovitostí pozvedl na novou kvalitativní úroveň doc. iug. dr.
Oldřich Válka, CSc. (1974-1984]. Ve své výzkumné činnosti se orientoval na racionalizaci
podrobného měření na zavedení výpočetní techniky při
zpracování dat a zobrazování polohopisu na automatickém koordinátografu.
Prof. ing. Matěj Pokora vyučoval na VUT Brno
od r. 1960 do své smrti r. 1984. Po dobu 21 jet byl
vedoucím katedry geodézie a představitelem oboru.
S jeho jménem je spojeno obnovení studijního oboru
GaK v Hrně r. 1969 a jeho rozvoj, na němž mu největší zásluhu. Pro katedru vytvořil vhodné podmLnky pro rozsíření výuky zejména přijímáním nových
pracovníku, získáním potřebných výukových prostor a vybaveni. Je autorem tří celostátuích učebnic
geodézie.
Prof ing. František Hromádka, CSc., je uznávaným odborníkem v železniční geodézii. Vydal l'adu
odborných publikací. Během púsobení na VUT (1959
až 1986] zastával vysoké akademické funkce a pod-
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poroval budování oboru GaK v Brně. Desítky ročníků absolventů
oboru GaK i stavebních
prošly
v letech UJ45-1984 teoretickou příp. i praktickou
průpravou pod vedením doc. ing. dr. Josefa Zemana, CSc. Celý svůj život věnoval výuce a rozvoji studia. V oblasti vý-zkumu se zabýval problematikou
refrakce a sledováním deformací staveb. Byl znám
jako organizátor akcí ČSVTS.
V čele katedry geodézie je od r. 1981 doc. ing. Miloslav Veselý, CSc. Patří k budovatelům oboru; na
VUT Brno vyučuje od r. 1948 s přerušením 9 let
praxe. Vyvinul velké úsilí o rozvoj vědeckov}'zkumné činnosti katedry, o vědecký růst jejích členů
a tím i o zkvalitnění
výukového procesu. Svými
zkušenostmi z praxe na stavbách přispěl k obohacení poznatků v náročné tlisciplíně inženýrská geodézie řadou odborných publikací u nás i v zahraničí.
K představitelům
oboru GaK na brněnské stavební fakultě p3tří od r. 1976 také prof. ing. Zbyněk
Maršík, DrSc. Své zku3enosti z dlouholeté činnosti
ve VÚGTK, ze zahraničních studijních pobytů i poznatky ze současného výzkumu v disciplíně fotogrammetrle uveřejllUje v různých odborných publikacích a ve studijní literatuře. Zab}'vá se. integrovanou metodou
fotogrammetrickéhll
mapování,
a také vyhodnocováním údajů DPZ. Je aktivně činný
v ÚV ČSVTS a dlouhole1ý-m předsedou čs. ncirodního komitétu pro ISPRS.
Katedra geodézie zajíš(ovala v posledních třech
desetiletích pro podnll{y a organi:z.ace různé geodetické práce speciální povahy: především sledovlÍní deformací objektů elektráren, vodních děl, nhných vý3kových staveb; kontrolní měření jeřábových drah a mostů, mikronívelaci základů velkých
soustrojí,
rLl.znorodé práce pro ČSD, mapování
Moravského krasu a rozsáhlé geodetické prúce pro
výstavbu VUT BrnO na různých lokalitách při výkonu funkce odpovědného geodeta. Pro výuku v terénu se studenty stavebních oborů nacházejí učitelé
katedry vhodná témata v praktických úkolech pro
NV, různá JZD apod. Tyto akce jsou významnp. z politickovýchovného hlediska a pi'inesly kolel{tivlI katedry řadu ocenění, mj. i čestné uznání ministerstva
školslví ČSR za pracovní iniciativu. V poslední době
řeší kolektiv doc. íng. Miloslava Veselého, CSc.,
výzkumný úkol státního plánu, který se týká vyšetření vlivu atmosférických
podmínek na měření
účelových povrchových a drllních sítí. Údaje pro
tento v}'zkum poskytují mj. i výsledky kontrolního
měření stability přehradní hráz'e Dalešice; iniciátorem těchto akcí je doc. ing. Josef Vitásek, CSc.
Problematiku týkající se vlívu prostředí při sledování vývoje deformací objektů hydrostatickou nivelací v Jaderné elektrárně Dukovany řeší v rámci uvedaného výzkumného úkolu pracovní tým, který vede
doc. ing. Jiří Pažourek, CSc. Realizační výstupy
z dlouhodobých měření byly oceněny řadou uznání
ze strany jaderné elektrárny
a katedra geodézie
získala veřejné ocenění ministra paliv a energetiky. V obla~ti výzkumu byla zahájena přímá dru-

:lební spolupráce katedry s Politechnickým
institutem v Jerevanu a také s Vysokou školou technickou v Lipsku. Navázané osobní kontakty ullloŽií.ují
operativní výměnu poznatl{ů, společné využívání
přístrojů a publikování výsledků. Neméně v}'znamným úkolem státního plánu je výzkum nazvaný
.,Analogové a analytické řešení transformací
družicových a leteckých záznamů geosystémů". Případl
pracovnímu týmu pod vedením prof. ing. Zbi'ňka
Maršíka, DrSc., ve spolupráci s Geografickým ústavem ČSAV.
Každým rokem se posluchači zúčastiíují studentské vědecké odborné a umělecké činnosti (SVUOé I,
která je rozvíjena jako vyznamná součást komunistické výchovy. Do SVUOČ) bývá zapojeno přes 60 %
učitelů lmtedry. Výběr tém3t pro řešitelsk4 týmy
je diferencovaně
zaměřen na aktuální požadavky
národríího hospodářství a předložené práce bývají
často vítaným přínosem. Řada z nich byla obhájena v celostátním kole a např. práce studenta Pavla
Marka pod vedením ing Jaroslava Culka, CSc.,
a doc. RNDr. Zdeiika Pezlara, CSc., "Matematická
analýza terénní plochy" získala cenu ČSAV a byla
oceněna ČÚGK.

Kolektiv katedry geodézíe na VUT FAST Brno si
klade za cíl připravovat odborníky s náležitou úrovní znalostí i praktických dovedností a svým podílem přispívat ve spolupráci s kolegy na ČVUT Praha a SVŠT Bratislava k úspěšnému rozvoji československé geodézie a kartografie ve vyspělé socialistické společnosti.
Všem pedagogúm. zejména průkopníkům a lmclovatelúm oboru, ktej'[ ui dnes nežijí nebo jsou na
odpočinku, n'áleží patřičné uznání a dík za v)'znc;mný podíl na výchově kvalifikovaných
kádrfl a na
rozvoji vědeckovýzkumné
činnosti v oblasti geodézie a kartografie. Na své učitele vzpomínají a budou vzpomínat četné generace inžen}Tů, které brněnská vysoká škola připravila na cestu do zivota.
LITERATURA:
[1] Program

na studijní ruk 1911-1912.
C:sařsko-královská vysoká škola technická
Františka
Josefa
v Brně 1911.
[2J Studijní plán a seznam ústavťi VST v Brně 1950-1951.
s. 18-21.
[31 Studijní program. Fakulta stavební VUT Brno 198R.
[.i] VESELÝ, M.: vývoj a stav výchovy geodettl na VUT
v Brně. Sborník see sympózia Odborná výchova geodetů a kartografů.
CSVTS Hradec Králové 1982, S,
107-114.

[5] BtjHM, J.: Ústav vyšší geoM'zie na Benešově technice
v Bmě 1945--1951. Nepublikováno. 10 S,
[5] Mchivní materiály VUT Brno.
Do redakce došlo: 20. 3. 1989
Lektoroval :
Doc. ing. Josef ~midrkal, CSc.,
proděkan oboru geodézie a kartografie
FSv ČVUT v Praze
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Vyhodnocení socialistické soutěže
v resortu ČÚGK za rok 1988

K zajIštění
úkolů hospodářského
plánu resortu
Českého
úřadu
geodetického
a kartografi
ckého
(ČÚGK) přispěla
v roce 1988 nemalou
měl'ou iniciativa
pracujicfch.
Všechny hospodářské
organizace
začiitkem
roku 1988 uzavřely
ceiopodnikové
socialistické
zá',-azky,
jimiž se přihlásily
do soutěže
o Rudý prRpor pi'edsedy
ČLGK a předsednic·
tva ČVOS pracovníků
státních
orgánů,
peněžnictví
a zahraničního
obchodu.
Vyhodnocení
soutěže
bylo provedeno
o rok později
podle šesti základních
a čtyř dopliiujících
kriténí.
Při
hodnocení
nebyly
opomenuty
ani výsledky
plnění
podnikových
závazkú
a kontrolní
činnosti.
Pracovní
skupina řízená
náměstkem
předsedy
Madu vypracovala
podklady pro projednáni
vysledků
rozvoje
socialistick()
iniciativy, které proběhlo
ve vedení úřadu 6. března 1989 za
účasti s. Feterové,
pracovnice
ČVOS a předsedů
PV ROH
Geodézie
státní
podnik
Praha
s. Grychníka
a Geodézie
státni podnik Brno s. KraČovskéJlO.
Předsednictvo
ČVOS ná svém zasedání
projednalo
a schválilo
návrhy
předsedy
ní nejlepších
hospodái'ských
organizací:

12. dubna
1989
ČÚGK na oceně-

1. Propůjčit
Rudý prapor
předsedy
ČÚGK a předsednictva ČVOS za rok 1988 krJlektivu
pracovníků
Geodézie
Lioerec, státního
podniku,
který výrazně zlepšil úrovell
hospodaření
proti roku 1987.
2. Udělit diplom
předsedy
ČÚGK apředsedJnictva
ČVOS
za rok 1988 kolektivu
pracovníků
státního
podniku
Geodetický
a kartografický
podnik Praha za dynamiku
vývoje hospodářske
činnosti
a další zlepšení
úrovně
hospodaření
proH roku 1987.
3. Kladně hodnotit
výsledky
dosažené
v rozvoji pracovuí iniciativy
za rok 1988 kolektivu
pracovníků
státního
podniku Geodézie České Budějovice.
Rudý prapor
propůjčil
zástupcům
státního
podniku
Geodézie
Liberec 5. května
1989 na slavnostní
konferenci v Liberci předseda- ČÚGK ing. Jaroslav
Ondrůšek
a tajemník ČVOS pracovníků
sl,~tních
orgánů,
peněžnictví
a
zahraničního
obchodu, s. losef Boháč.
Diplom předsedy
ČÚGK a předsednictva
ČVOS za druhé
místo v socialistické
soutěži
hospodářských
organizací
předal
zástupců,n
státního
podniku
Geodetický
a kartografický
podnik
na slavnostní
konferenci
v Praze náměstek
předsedy
ČÚGK ing. Miroslav
MHller a tajemník
ČVOS s. Josef Boháč.

Zrcadlo úspěchů státního podniku Geodézíe Liberec
v roce 1988

CEODEZIE
LIBEREC

Do socialistic;ké
soutěž"
bylo v roce 1988 zapojeno 91 % pracovníků
podniku, pracuje
zde 25 bri·
gád socialistické
práce a
další
3 kolektivy
o tento titul
soutěží.
Počet
pracujících
v brigádách
socialistické
práce s oceněním
některým
ze tří
odznaků
dosáhl
395 pracovníků.
Střediska
a provozy jsou nositeli
čestného názvu
"provoz
socialistické
práce".
Podnik
je nositelem
čestného
názvu "podnik
socialistické
práce" od roku 1987 jako
jediný v resortu
i v rám-

ci českého odborového
svazu.
V roce 1988 podnik splnil a překročil
všechny
ukazatele
státního
a prováděcího
hospodái'ského

závazné
plánu

ol1r. 1 Předseda ČOGK s. ing. Jaroslav Ondr,lšek a tajemník é[.'oS s. Josef Boháč předávají
zástupcům Geodézie,
s. p., Liberec - řediteli s. ing. Pavlu Nedvědovi a předsedolJ,iPV ROH s. Antonínu
Strykslovi
- Rudý prapor.
Foto: lnq. Korei Povolný,
SG Osli nad Labem
i rozhodné
ukazatele
stanoven~
pro uzavírúní
v}'sledků
hospodářsk~
činnosti.
Proti
plánu
překročil
výkony
o 678 tis. Kčs a plánovaný
zisk o 2795 tis. KČl;. Nejlepšího výsledku
dosáhl v dynamice
růstu produktivity
práce. Do::.ahl hodnoty
(lg 884 Kčs na jednoho
pracovnika,
tj. o tl,5 % více. než stanovil
plán. V nákladovosti
je na
druhém
místě, na 1 Kcs výkonu vydával
0-75 Kčs nákladíl. Tvorbou zisku 21867 Kčs na pracovn:l{a
je také na
druhém
místě.
Z věcných
úkolů plánu pudnik zabezpečil
pi'ední úkol
resortu
- tvorbu Základní
mapy ČSSR velkRho měr:tka,
kterou v uvedeném
roce zahájil na 16 lokalitách
o ce:kové
rozloze 30 366 ha proti 26 000 ha na stanoveným
ukazatelem. Dokončeno
bylo 10 zakázek o výměre 13278 ha. Vyřízeno bylo 5787 objednávek
geometrických
plánů a 25172
obJednávek
informací
pro
občany
v celkové
hodnotě
2 300000 Kčs. Pro socialistické
organizace
bylo vyřízeno
3051 objednávek
geometrických
plánů
a 10843
objed·
návek
různých
informací
Q
celkovém
objemu
6 120800
korun.
Na 115 zakázkách
byly dokončeny
geometrické
práce ve výstavbě
pJdle uzavřených
hospodářských
smluv
na 13885600
Kčs. Splněny byly rovněž úkoly gestora
pro
zpracování
výstupů
registru
evidence
nemovitostí
na
mikrofiších.
Dobrých výsledků
dosáhl podnik v oblasti VTR. V rámci výzkumu
bylo vyřešeno
5 výzkumných
úkolů.
Bylo
podáno 71 zlepšovacích
návrhli, z toho 39 vlastních
a 32
rozšířených
a 1 přihláška
vynálezu.
Společenský
přínos
z přijatých
ZN činil 1 570000 Kčs. Ne náhodou
byl z kolektivu pracujících
podniku vyhodnocen
ing. Martin Kraus
nejlepším
zlepšavateip.m
resortu za rok 1988. V šesti komplexních
racionalizačních
brigád
řešilo
úkoly
28 pracovníků.
Vynikajících
výsledků
dosáhl kolektiv
podniku
zejména v iniciativě
ÚRO. Produktivita
práce z upraveených
vlastních
výkonů
vzrostla
o 13,5 o,Íl, náklady
byly nižší
o 1143000
Kčs tj. 0,9 %. Rovněž kvalita
prací byla dodržena.
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Podnik se také vypořádal s úkoly plánu personálního
a sociálního rozvoje. V prohlubování realizace 2. etapy
ZEOMS je podnik průkopníkem brigádní formy organizace práce a odměňování a jeho zkušenosti účinně využívají všechny organizaco resortu.

Na slavnostním
aktivu usporádaném
25. dubna 1989
COV SSM v Praze prevzal odpovědný geodet Geodézie,
s. p., Plzeil, ing. Václav Čada z rukou předsedkyně ČÚV
SSM Zdeny Tesařové a náměstka předsedy ČOGK ing. Miroslava Mill1era čestný titul •.Mladý budovatel 8. pětiletky".
Ing. Petr Skála,
CÚGK

Ocenění pracovníků resortu ČúGK
za aktivní práci v CO

Ocenění pracovních kolektivů a jednotlivců za výsledky
v roce 1988
K oceněn: významných
znaky Vítěz socialistické

pracovních zásluh převzali odsoutěže tito j e dno t I i v c i:

Ing. Jaroslav Matys - vedoucí provozu kartografie are·
produkce Geodézie Praha, s. p.,
Ing. Josef Jirman, vedoucí útv:J.l'U 10R Geodézie České
Budějovice, s. p.,
Ing. Zdeněk Novotný, vedoucí útvaru řízení Geodézie
Plzeň, S, p.,
Vladislava Ullmanno\'á, kreslička z provozu karto-repro
Geodézie Liberec, s. p.,
Ing. Zbyněk Žižka, výrobní náměstek Geodézie Liberec,
s. p.,
Ing. Laoš Sacher, vedoucí střediska geodézie Trutnov,
Geodézie Pardubice, s. p.,.
Jiří Žák, vedoucí oddílu hospodářského
střediska polygrafie Geodézíe Brno, s. p.,
Anastázie Smělá, technička, středIsko geodézie Vsetíll,
Geodézle Opava, S, p.,
Ing. losef Kleln, vedoucí ústřední dokumentace GKP Praha, s. p.,
Ing. Zúeněk ŠImon, DrSc., vědecký tajemník VOGTK,
Zdihy,
Ing. Bohumil Kuba, \'edollcí oddělení ČOGK,
DIplom vlády ČSSR, ÚRO a OV SSM převzaly
I e k t i v y:

tyto k

U příležitosti
44. výročí osvobození ČSSR Sovětskou
armádou byli na návrh vedení ČOGK ocenění náčelníkem
štábu CO ČSSR za dlouholetou aktivní činn0st na úseku
civilní obrany udělením:
odznaku "Vzorný pracovník CO"
Marie KREJZOVÁ
Miroslava Bf:LovA
Václav MICHAL, všichni ze státního podniku Geodézie Plzeň
Jiří HLAVAčEK
Květoslav KAKRDA
Václav JAROLIM
Ing. Jiří ŽILA
Ing. Robert PATRIK
Ing. Mirosla'" PAZDERSKÝ, všichni ze státního podniku Geodézie Pardubice
čestným uznáním náčelníka štábu CO ČSSR:
Ing. Leo SACHER
Jaroslav ŠTEFAN, oba ze státního podniku Geodézie
Pardubice.
Všem oceněným děkujeme
muto ocenění blahopi'ejeme.

za vykonanou

práci a k to-

JUDr. Milan

Solnický.
CÚGK

0-

BSP oddílu kancelářsských
prací provozu 112 Geodézie,
s. p., Praha, vedená s. P. Landíkem,
středisko geodézie Písek, Geodézie, s. p., České Budějovlce, vedené ing. Václavem Fifkou,
oddíl provozu speciálních
prací Geodézle, s. p., Plzeň,
vedený ing. Milošem Gotthartem,
oddíl mapování SG Děčín Geodézie, s. p., Liberec, vedený Ing. Miloslavem Hlaváčkem,
oddíl inženýrské geodézie SG Louny Geodézie, s. p., Liberec, vedený Lubomírem Fenclem,
středisko geodézie Svitavy, Geodézie, ::;. p., Pardubice,
BSP střediska geodézie Břeclav, Geodézle, S, p., Brno,
BSP výpočetní střediska Geodézie, s. p., Opava, vedená
ing. Annou Zemanovou,
oddíl sestavitelskokartografického
provozu GKP Praha,
s. p., vedený ing. Ludmilou Krčmářovou,
tvůrčí tým podílející se na tvorbě systému MAPA 2 z výpOčBtního střf!diska GKP Praha, s. p., vedený ing. Ví. tp-m Suchánkem.

Pro příští GaKO připravujeme:
D.: Využitie robustných odhadov v inžinierskej geodézii

CEBECAUER,

M.: Kvantifikace morfologické náplně
třírozměrných zobrazení topografických ploch

VENCOVSKÝ,
HÁNEK,
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ROZVOJ PRACOVNEJ INICIATívy
A SOCIALlSTICK~HO SÚtAžENIA

Čestné uznanie predsedu SÚGK
a Predsedníctva SVOZ kolektívu
KSGK v Banskej Bystrici

Obdobie pred 1. májom - sviatkom práce už tradične
patrí hodnoteniam
výsledkov
socialistickej
súťaže jednotlivcov a celých kolektívov za uplynulý rok. V takomto
duchu sa ni eso I aj slávnostný
aktív, ktorý sa konal 17.
apríla 1989 v učebno-rekreačnom
zariadení
Studnička
pri Námestove, okres Dolný Kubín.
V s o c i a 1 i s t i c k e j s ú ť a ž i rozpočtových
a príspevkovej
organízácie
rezortu
Slovenského
úradu geodézie a kartografie
(SÚGK] s a z a r o k 1988 u m i e s tnil
kolektív
Krajskej
správy
geodézie
a kartografie
[KSGK] v Banskej
Bystrici
n a p r v o m m i e s t e. Bol odmenený Čestným uznaním
predsedu
SÚGK a Predsedníctva
(P] Slovenského
výboru odborového
zviízu (SVOZ] pracovník ov štátnych orgánov, peňažníctva a zahraničného
ohchodu.
?racovníci
KSGK v Banskej Bystrici prijali v roku
1988 - socialistický
záviízok v hodnote 106,3 tisíc Kčs
ktorý v priebehu roka spevnili o dalších 75 tisíc Kčs. Sku~
točné plnenie závazku predstavovalo
hodnotu 233 tisíc
korún. Zvlášť cenné je zníženie neinvestičných
prostriedkov na správu hlavne v úsporách na zadávaní písomných
informácií
z evidencie nehnutefností
(EN] pre potreby
štátnych orgánuv. KSGK v Banskej Bystrici zabezpečila
aj realizáciu matematického
definovania
hraníc a výmer
okresov Čadca, Žilina a Dolný Kubín, čo výrazne posilní
sporahlivos(
EN ako informačného
systému. Postupne sa
digitalizujú
aj dalšie okresné a krajské hranice a repubIiková hranica ČSR-SSR.
Priaznivá situácia je aj v budovaní a obnove mapového
fondu tvorbou
Základnej
mapy ČSSR vel'kej mierky. V preskúmaní
súladu EN so
skutočným
stavom za uplynulé tri roky pafročnice
boli
už preverené evidované údaje v 66 % katastrálnych
území kraja.

Čestné
uznanie
z rúk
predsedu
SÚGK
Ing. Ondrej,a M i c h a I k u a č len a P-SVOZ Pavla T 0máša
prevzal
riatlitel
KSGK v Banskej Bystrici
f n g. Milan M e š ť a n a p r e d sed a Z V ROH Ing.
Jozef Káč e r í k.
Na slávnostnom
aktíve (obr. 1], ktorý sa niesol v duchu osláv 35. výročia vzniku rezortu geodézie a kartografie bolo vyznamenaných
70 vzorných
a zaslúžilých
pracovník ov rezortu SÚGK. Dva kolektívy a traja jednotlivci dostali spoločenské
ocenenie vlády ČSSR a ÚRO.
Súčasne politický
pr&covník KV KSS RSDr. Ján Štrba
odovzdal dvom kolektívom
a dvom jednotlivcom
vyznamenanie .,Za zásluhy o rozvoj Stredoslovenského
kraja".
Morálne ocenenie práce kolektlvov
a jednotlivcov
je
vždy závazkom pre ďalšiu prácu. Súčasná etapa prestavby hospodárskeho
mechanizmu
svojimi nárokmi
lieto
závazky voči spoločnosti,
kolektívu, ale aj kitždého, voči
sebe samému rohí ešte výraznejšími.
InlJ. Eduard Maták,
Kra;ská správa geodézie
a kartografie,
Banská Bystrica

Ma p y pro

h o s P o dá ř s k o u v Ý st a vb u

SILNiČNÍ MAPA KRAJO KRAJ VÝCHODOčESKÝ
v měř. 1: 200000, vydal ČÚGK jako zájmový náklad pro
ministerstvo
vnitra a životního prostředí ČSR - Správu
pro dopravu a pro Východočeský
KNV v Hradci Králové,
2. obnovené vyd. v r. 1988, náklad 2500 výt., F 76 X 89 cm,
po složení 21 X 29 cm, cena 13 Kčs, distribuce: odbytové
středisko
map pro hospodářskou
výstavbu
Geodézie
Pardubice.
Obsah: viz GaKO 10/88 (KRAJ JIHOČESKÝ J
Publikace
pro
veřejnost
(distribuci
zajišťuje Knižní velkoobchod,
n. p., Praha,
především prostřednictvím
n. p. Kniha J.
Mapy
pro
turistiku
ČESKÝ RÁJ a PODf:BRADSKO - soubor turistických map
Č. 13 v měi'. 1: 100 000, 5. vyd. v r. 1988, náklad
30 000
výt. (celkem 230000 výt. od 1. vyd.], F 44 X 84 cm, po
slození 10,5 X 22 cm, cena 8,50 Kčs.
Rozsah: od Železného Brodu na severu po Velím na jihu,
od Poříčan na západě po Novou Paku na východě, CHKO
Český ráj a města Turnov, Semily, Mnichovo Hradiště,
Mladá Boleslav, Jičín, Nymburk, Poděbrady,
Nový Bydžov a Chlumec n. Cid.
Obsah - mapová strana:
hlavní mapa v měř. 1: 100 000
a 3 podrobné
výřezy Mužský-Příkazy,
Hruboskalsko
a Maloskalsko
v měř. 1: 40000. Textová strana: téměř
370 hesel o 'turistických
zajímavostech,
text o CHKO
Český ráj a seznam turistických
map 3. edice.

Obr. 1 Predseda

SlJCK Ing. O. Michalko
pre;ave

pri

slaunostn'JTI1

BESKYDY - soubor turistických
map Č. 42 v měřítku
1 : 100 000, 4. vyd. v r. 1988, náklad 50 000 výt. [celkem
330000 výt. od 1. vyd.], F 84 X 44 cm, po složení 10,5 X 22
centimetrů, cena 8 Kčs.
Rozsah: Moravskoslezské
Beskydy, Vsetínské vrchy, část
pohoří Javorník, CHKO Beskydy a města Příbor, Frýdek-Místek, Třinec, Nový Jičín, Kopřivnice. Frýdlant n. Ostr.,
Jablunkov, Valašské Meziříčí, Frenštát p. Radh., Rožncv
p. Radh., Čadca a Vsetín (ČSSR] a Wisla (Polsko J. Textová strana: více než 220 charakteristik
turistických
zajímavostí, text o CHKO Beskydy.
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Plány
měst
GOTTWALDOV - plán města v měř. 1: 15000, 2. vyd.
v r. 1988, náklad 17 000 výt. icelkem 37 000 výt. od 1.
vyd.), F 84 X 63 cm, po složení 10,5 X 21 cm, cena rJ,5D
korun.
Obsah mapová strana: plán v měl'. 1: 15 ODD, zobrazující celou centrální část města a 78 % území města,
pětijazyčné
vysvětlivky.
Textová
strana:
standardní,
rejsU'ík ulic v rozsahu 310 názvů, seznam vydan)'ch
plánů měst, 7 barevných fotografií a přehledná mapa
města v měl': cca 1 : 125 000.
KLADNO - plán města v měř. 1: 12 ODD, 1. vyd. v r.
1988, náklad 15 000 výt., F 73,5 X 56 cm, po složení 10,5 X
X 28 cm, cena 8 Kčs.
Obsah - mapová strana: plán v měř. 1: 12 000 zobrazující 96 % území města a pětijazyčné vysvětlívky. Textová
strana: standardní,
rejstřík ulic v rozsahu více než 510
názvů a 6 barevných fotografií.
LUHAČOVICE - plán města v měř. 1: 10 ODD, 2. vyd.
v r. 1988, náklad 15 000 výt. (celkem 30000 výt. o'l 1.
vyd.), F 42 X 42 cm, po složení 10,5 X 21 cm, cena 4,50
korun.
Obsah mapová strana: plán v měř. 1: 10 ODD, zobrazující celou centrální část města a asi 35 % území mě,;ta
a pětijazyčné vysvětlivky, standardní obsah doplněn hranicí lázeňského území. Textová strana: standardní, navíc
seznam lázeňských zařízení a zotavoven ROH, rejstřík
ulic v rozsahu 47 názvů, 4 barevné fotografie a přehledná
mapa města v měř. cca 1 : 115 000.
Automapy
PRAHA PRO MOTORISTY - dopravní plán města, 1. vyd.
pro veřejnost v r. 1988, náklad v 80000 výt., F 94,5 X 56
cenťmetrů,
po složení 10,5 X 28 cm, cena 12 Kčs. Popis
viz GaKO 9188.
Obsalz - přední strana: hlavní mapa v měř. 1: 9 200, doplněny značky parkovišť odtažených vozidel, stanovišť
taxi a přístavišť osobní lodní dopravy, doplněny 2 detaily křižovatek
západního
a východního
předmostí
mostu A. Zápotockého.
Zadní strana: v mapě v měř.
1 : 160 000 doplněny
názvy a výplně průjezdních
ulic,
seznamy důležitých
informací
pro motoristy seřazené
podle obvodů, pěti]azyčné vysvětlívky.
ZÁPADOČESKÉ LÁZNE - automapa ČSSR Č. 3 v měř.
1: 200 ODD, 1. vyd. v r. 1988, náklad 50000 výt., F-mapa:
66 X 47,5 cm, publikace
12 X 24 cm, 16 str. textu, cena
13,50 Kčs.
Rozsah: části okresů Chomutov, Most, Louny, Rakovnll"
Rokycany, Tachov, Plzeň-sever a -jih a celé okresy Cheb,
Sokolov, Karlovy Vary a Plzeň-město.
Obsah mapa: standardní;
zadní strana: standardtlí
a průjezdní plánky měst Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Cheb, Stříbro a Plzeň a vyobrazení plánů měst a kladu listů turistických map zasahujících do automapy. Te:,tová brožura: standardní,
8 schematických
plánků příjezdu k autokempům.
Poslední
(jedenáctá)
automapa
ČSSR ze souboru vydaná GKP.
Všeobecně
vzdělávací
mapy
ZÁPADOČESKÉ LÁZNt: - vlastivědná mapa ze souboru
Poznáváme Československo
Č. 3 v měř.
1: 200 ODD, 1.
.vyd. v r. 1988, náklad 35 000 výt., F-mapa: 66 X 47,5 cm,
publikace 12 X 24 cm, 40 str. textu, cena 21 Kčs.
Rozsah: stejný jako u automapy.
Obsah - mapa: standardní;
zadní strana: plánky městských památkových
rezervací Františkovy Lázně, Plzeň,
Žatec, Kadaň, Loket a Cheb a vyobrazení plánů měst
a kladu turistických
map zasahujících do mapy. Textová
brožura: na 18 str. popis více než 220 obj'ektů a sídel
v češtině a na 22 str. popis 50 objektů a sídel v ruštině,
angličtině,
francouzštině
a němčině.
Poslední
( jedenáctá) vlastivědná mapa ze souboru Poznáváme Československo vydaná GKP.
ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA
obecně zeměpisná mapa v měřítku 1: 1000 ODD, 4. vyd.

v r. 1988, náklad 34000
vyd.), cena 9 Kčs.
Obsah: viz GaKO 6/88.

výt. (celkem

304000

výt. od. 1.

Ostatní
publikace
tMÉNA STÁTů A JEJICH ÚZEMN!CH ČÁSTI - vydaly
CÚGK a SÚGK, 2. aktualizované
vyd. v r. 1988, náklad
2500 výt. (celkem 6500 výt. od 1. vyd.), F 17,7 X 25 cm,
204 str. textu, cena 29 Kčs.
Obsah: textová hrožura a 7 černobílých
mapových pří·
loh (svět 1: 40 mil. s výřezem Antil a Řecka, NSR, Rakousko, Španělsko, Švýcarsko, SSSR, západní část Malajsie, Spojené arabské emiráty, Pákistán, Nig6rie, Komory, VenezueJa, Mexiko). Textová brožura: 3 hlavní
části, seznam jmen států a jejich územích částí uspořádaný podle kontinentů,
2 samostatné
seznamy česl,ých
a slovenských běžně užívaných jmen států a jejich územních částí, dále změny po redakční uzávěrce, vysvětlivky
používané terminologie, seznam zkratek, tříjazycné resumé a seznam pramenů (46 položek).
Mapy
pro
školy
SSSR - PRůMYSL - čtyřdílná nástěnná mapa v mel'.
1: 5 mil., 1. vyd., v r. 1988, nákiad 3370 výt .. F 179 X 134.5
centimetru, cena 180 Kčs, distribuce: Komeniul1l, n. p.,
Praha.
Obsah: geografická
síť, břehové čáry, vodstvo s popisem,
státní hranice, hranice svazových republik, zeleznice.
9 druhů průmyslové
výroby, 36 druhů těžby surovin,
3 druhy elektráren, přístavy, plynovody a ropovody, vyznačena splavnost řek.
ČSSR - V"Y'ROBAA ZPRACOVÁN! OBILOVIN - nástěnná tabule ze souboru ČSSR-hospodářství
v měřítku
1:800 000, 1. vyd. v r. 1988, nÉ.Oklad2850 výt.. F 97 X 56 cm,
cena 26 Kčs, distribuce: Komeniul1l, n. p., Praha.
Obsah - podklad: viz GaKO 4/89, navíc okresní hranice.
Tematická náplň: podíl ploch obilovin na celkové ploše
orné půdy a podíl plochy pšenice na orné půdě pro
okresy, výroba hlavních obilovin pro kraje a velkokapacitní mlýny ve 2 velikostech.
ČSSR - PRůMYSL PALIV A ENERGETIKY - aástěnná
tabule ze souboru ČSSR - hospodářství v měř. 1 : 800000.
1. vyd. v r. 1988, náklad 2850 výt., F 97 X 56 cm, cena 26
korun, distribuce: Komenium, n. p., Praha.
Obsah - podklad: viz GaKO 4/89. Tematická náplň: oblasti a střediska těžby paliv, výroba svítiplynu a koksárenského plynu, ropovody, plynovody, dálkové elekti'ovody a elektrárny.
ČSSR - HUTNICTVf - nástěnná tabule ze souboru ČSSR
- hospodářství v měř. 1 : 800 ODa, 1. vyd. v r. 1988, náklarl
2850 výt., F 97 X 56 cm, cena 26 Kčs, distribuce:
Komenium, n. p., Praha.
Obsah - podklad: viz GaKO 4/89. Tematická náplň: těžba hutnických
surovin, hutnictví železa a neželezných
kovů ve 2 velikostech podle významu a doprava hutilických surovin a materiálů po železnici, spotřeba železné
rudy podle původu v československém
hutnictví v roce
1986.

Publikace
pro
jiné
odběratele
OKRES TŘEBfč - příruční vlastivědná mapa ze souboru
školních map ČSSR v měř. 1: 100000. 1. vyd., v r. 19R3,
náklad 10 000 výt., F-mapa: 59 X 57 cm, publikace 16.5 X
X 28,5 cm, neprodejně,
vyrobeno jako zájmový náklad
pro ONV Třebíč.
Obsah mapa: polohopisn}' podklad doplněn popisem
sídel a pomístními názvy, terén zobrazený vrstevnicemi,
barevnou hypsometrií,
stínováním a popisem geomorfologických celků a vrcholů. Tematický obsah: viz GaKO
6/88 (okres
Frýdek-Místek).
Textová brožura: 34 str.
textu, popisuje polohu, přírodní poměry, životní prostředí, obyvatelstvo,
hospodářské
a kulturní
poměry
a historický přehled okresu Třebíč; text doplňuje 8 dvoubarevných tematických
map okresu, 1 graf, 13 tabulek
a plánek Třebíč\l.
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ŠIMA, J.: Cesko-ruský slovnik :pro experty z resortu Ceského úřadu geodetického a kartografického Geodetický
a kartografický
podnik v Praze, n. p., Praha 1988. 200 str.,
lit. 21, formát A 5, neprodejné.

S odstupem dvou let vychází po Rusko-českém
slovniku
jeho obrácená
ve,rse, Česko-ruský
slovník pro experty
z resortu Českého úřadu geodetického
a kartografického. Počet hlavních a podřazených
hesel, kterých je 6460,
byl oproti slovníku
rusko-českému
poněkud
omezen,
přibližně o 200 hesel. To však není niktwak
na závadu. Kromě hesel je na 6 stránkách
uvedeno 198 ruských ekvivalentů
nejčastěji
používaných
zkratek v českém písemném projevu a na 4 stránkách,
obdobně jako
u pi'odešlých slovníků, jsou uvedeny vzory základní úřední korespondence
a překlady
názvů vybraných
českoslovr-nských podniků a institucí.
Slovník opět zahrnuje
nejčastěji
používané
termíny
z oborů: nižší (užitá) geodézie, vyšší geodézie a družico-vú geodézie,
inženýrská
geodézie,
fotografie,
fotogrammetrie
a dálkový průzkum,
mapování
a evidence
nemc,vitostí, reprografie
'a kartografická
polygrafie,
automatizace
výpočetních
a zobrazovacích
prací, tvorba
a vedení dat v informačním
systému geodézie a kartografie. České te1rmíny jsou v souladu se slovníky geodetického a kartografického
názvosloví z edice VÚGTK.
Ruské termíny
byly revidovány
ing. Jiřím Lechnerem
a ing. Galinou Lechnerovou
z VÚGTK Zdiby, což přispěIv k dobré kvalitě slovníku.
Výběr termínů jak odborných,
tak i všeobecných,
byl
proveden se stejnou pečlivostí a přehledem, jako u předchozích slovníků. Zaručuje to, že slovník se stane dobrou příruční
pomůckou
pracovníkům
zúčastněným
na
integračních
akcích v rámci RVHP, stejně jako vědeck)'m pracovníkům
a účastníkům
me,zinárodních
seminářů a symposií.
Slovník je dalším významným
příspěvkem
slovníkové
literatury
našeho oboru. Jako předešlé slovníky je určen
pro potřebu resortu
a proto je neprodejný.
Škoda, že
edic€ slovníků nebylo využito po ekonomické
stránce,
tak jako u jiných resortů.
Ing.

Ředitel Výzkumného
ho a kartografického
vypisuje

Ondře;

ústavu geodetického,
ve Zdibech, okres

Teřábek,

CSc.,
Praha

topografickéPraha-východ,

,"

na místo vědeckého
praoovníka
v oboru
kartografie
s těmito
kvalifikačními
předpoklady:
Vysokoškolské
vzdělání
příslušného
směru,
vědecká hodnost, 12 let
praxe v oboru, jazykové znalosti.
Platové

podmínky

27. listopadu

a vý~jové

upravuje Výnos SKVTRI č. 3 ze dne
odměňování
pracovníků
výzkumné
základny přímo řízených ústředními
orgány.
1987

10

Konkursní
přihlášky
se stručným
životopisem
zaměřeným na odbornou i polLtickou činnost a se seznamem
svých publikací zašlete v termínu do 15 dnů po zveřejnění konkursu
na adresu: Výzkumný ústav geodeUcký,
topografický a kartpgrafkký,
kádrový a personálnf
útvar, 25066 Zdiby, okres Praha-východ.
Ing. Hynek Kohl,
ředitel VÚGTK

Jubileum RNDr. Ing. Ludmily
Kubáčkovej, DrSc.

Význumně životně juhileum oslavila vedúca vedecká pracovníčka RNDr. Ing. Ludmila K u b á č k o v á, DrSc., vedúca oddelenia
geofyzikálnych
interpretačných
met6d
Geofyzikálneho
ústdVI.: (GfÚ) Centra p,eovedného výskumu (CGV) Slo'lenskej akadémie vied (SAV) v Bratislave.
Jubilantka

sa narodila 5. 5. 1934 v Přerově, kde v roku
na reálnom gymnáziu. Po skončení zememeračnského
inžinlerstva
na Fakulte
inžinierskeho
sravitefstva
Slovenskej vysokej školy technickej
v Bratislave (SVŠT) v roku 1957 llastúpila na Geodetický ústav
v Bratislave, kde vykonávala najmll. ~peciálne geodetické
výpolty. V roku 1962 prešla na GfU SAV. V roku 1965
skoncl1a štúdium matematickej
štatistiky
na Prírodovedeckej
fakulte
Univerzity
Komenského
v Bratislave.
V roku 1969 získala vedeckú hodnost kandidátky
vied,
v roku 1970 Wul RNDr. a v roku 1982 vedeckú hodnosť
doktorky fyzlk.ílnomatematických
vied. Od roku 1988 j3
vedúcou oddelenla
geofyzikálnych
interpretačných
met6d GfÚ CGV SAV.
1952 maturovala

L. K u b á č k o v d se v rokoch 1971-1980
intenzívne
podlelala ne medzinárodnej
spolupráci
v rámci Komisie
akadémií vied socialistických
krajín pre mnohostranná
spoluprácu
na komplexnom probléme "Planetárne
geofyzikálne
výskumy"
(KAPG) ako koordinátorka
niekorkých pod těm, týkajúcich
sa rozvoja a aplikácie
metód
te6rle pravdepodobnosti
a matematlckej
štatistiky
pri
rlešení geofyzikillnych
interpretačných
úloh. Je členkou
komlsie pre obhajoby
doktorských
dizertačných
prdc
z vedného odboru geofyzika, komisie pre obhajoby kandldátsKych
dlzertačných
pi'ác z vedných odborov geodézia a geofyzika, komisle pre štátne závsrečné
skúšky
odboru geodézla a kartografia
Stavebnej fakulty SVST
a Iných komisií.
Osobitne treba ocenH publikačnú,
prednáškovú
a vedeckovýskumnú
činnost
RNDr. Ing. K u b á č k o v e j,
DrSc. Ako autorka, respektive
spoluatorka
napísala takmer 70 vedeckých a odborných prác, 7 vedecko-popularizačných prác, 3 dočasné vysokoškolské
učebnice a 2 monografie,
z ktorých
"P r a vde pod o b n"o s ta. š t at i s t i k a v g e o d é z i I a g e o f y z i k e (BratIslava,
Veda 1982) v prepracovanej
verzi! vyšla v koed!cli s vydavatefstvom
Elsevier (Holandsko)
v roku 1987 v angličtine. Ospešne referovala na viacerých domácich a medzinárodných
vedeckých
konferenciách
a symp6ziách.
výsledkv jej prác sú citované v našej i v zahranlčnej
Uteratúré a využívajú sa v riešení základných
teoretických
problěmov fyzikálnej geodézie a geofyziky.
Pracovná aktivita a dlhoročná
vedeckovýskumná
činnost jubilantky
bola ocenená
týmito vyznamenaniami:
Verejným uznaním Predsedníctva
(P) SAV a P-Sioven~kého výboru Odborového
zvllzu pracovníkov
školstva
a vedy" -(1975), "Plaketou 25. výročla vzniku rezortu geodézie a kartografie"
(1979) a "Strlebornou
čestnou plaketou SAV Dionýza Stúra" za zásluhy v prírodných
vedách (1989).
Do dalších rokov že láme RNDr. Ing. Ludmile Kubáčkovej, DrSc., pevné zdravie, stále ten istý nezlomný pracovný elán a aby nadalej pracovala podla zásady, že dobrá
te6ria je preverená praxou.
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K ~esťdesiatke doc. Ing. Viktora Gregora,

CSc.

Čas sa zastaviť nedá a aj stále mladý doc. ing. Viktor
G r e g o r, CSc., pedagogický pracovník Katedry geodézie
(KG J Stavebnej fakulty (SvF J Slovenskei vysokej školy
technickej v Bratislave (SVSTJ sa dňa 22. 4. 1989 zaradil
medzi šesťdesiatnikov.
Jubilant, významný a skúsený pracovník vo fotogrametrii, sa narodil v Necpaloch nad Nitrou (dnes časť
okresného mestu PrievidzaJ. Maturoval na Štátnom reálnom gymnáziu v Prievidzi v roku 1948 a zememeračské
inžinierstvo absolvoval na Fakulte stavebného a zememeračského inžinierstva SVŠT v roku 1952. Po absolvovaní SVŠT pracoval v rokoch 1952-1953 v Banských
projektoch Teplice v Čechách. Potom nastúpil vojenskú
službu. Po jej skončení pracoval od 1. 1. 1956 vo fotogrametrickom
oddelení
Geodetického,
topografického
a kartografického
ústavu v Bratislave. Od 1. 6. 1956 posobí ako pedagóg na KG Fakulty inžinierskeho stavitelstva [od roku 1960 SvF J SVŠT. Okrem vedeni a cvičení
z predmetov Fotogrametria
a Geodézia bol poverovaný
aj prednáškami z predmetu Fotogrametria. V roku 1966
z:skal vedeckú hodnosť kandidáta vied a za docenta pre
odbor fotogrametria
bol vymenovaný 1. 12. 1981 na základe habilitačnej práce v roku 1980.
V pedagogickej a vedeckovýskumnej
činnosti sa doc.
G r e g o r, CSc., zameral na oblasť f1otolgrametrie, pričom
sa aktívne zúčastňoval na jej vývoji. Osobitné miesto
v tvorbe jubilanta majú dočasné vysokoškolské učebnice, ktorých napísal 9, z toho 3 v spoluautorstve. Ďalej je
autorom 25 odborných a vedeckých prác (aj na stránl<ach nášho časopisu), z toho 5 v zahraničnýc):J. časopisoch a spoluautorom celoštátnej vysokoškolskej učebnice "F o t o g r a m m e t r i e a dál k o v Ý p r ů z k u m
Zem ě" (v tlačiJ.
Doc. G r e g o r má bohatú výskumnú činnost. Bol zodpovedným riešitelom 5 a spoluriešitelom 12 výskumných
úloh. lch realizačná výstupy našli uplatnenie v praxi.
Pedagogická činnosť doc. G r e g o r a vzbuzuje zaslllženú pozornosť i v zahranič( V rokoch 1970-1973 prednášal na Univerzite v Sulajmánii v Iraku a v rokoch
1980-1982 na Univerzite v Bagdade [lrak], kde nap:sal
tlčebný text "P h o t o i n t e r p ret a t i o n" a internú
učebnú pomocku pre cvičenia z fotogrametrie.
Činnosť jubilanta sa nesústreďuje len na pole pedagogické a vedeckovýskumné.
Bol národným dopisovatelom
6. komisie Medzinárodnej
fotogrametrickej
spoločnosti
(1968-1970J a členom Československého fotogrametrického komitétu ČSVTS (1966-1973J.
Má aj rozsiahlu
expertfznu činnosť. V súčasnosti aktfvne pracuje v Terminologickej komisii pre odvetvia geodézie a kartografie pr!-Slovenskom
úrade geodézie a kartografie
a je
školitelom vedeckých ašpirantov.
Pracovné úsilie a činnosť V. G r e g o r a b01i
týmito vyznamenaniami:
"Za zásluhy o rozvoj
výchovy" a "Čestné uznanie Slovenskej rady
(1980). K životnému jubileu 60 rokov mu bola
"S t r i e bor nám e d a i 1a S V Š T".

ocenené
telesnej
ČSVTS"
udelená

Do dalších rok ov žieláme doc. Ing. ViktoI1ovi Gregorovi, CSc., pevné zdravie, vela OSObllého šťastia, tvorivej
invencie a nové pedagogické úspechy.

Ing. Miroslav Pouč se narodil 4. září 1939 v Olomouci. Po
absolvování střední průmyslové školy stavební v Brně
začal pracovat od r. 1957 v n. p. Geotest Brno. Během
své praxe zeměměřického
technika vystudoval dálkově
v r. 1966 ČVUT v Praze, obor geodézie a kaTtografie. Od
r. 1970 je zaměstnancem S. p. Geodézie Opava, kde prošel od funkce vedoucího čety, vedoucího měřického oddílu až k současné funkci výrobního náměstl,<a ředitele
podniku, kterou lIspěsně zast,ívá jit od r. 1976.
V řídící činnosti prokazuje dobré teoretické znalosti
i pral,tické zkušenosti. Má nemalý podíl na tom, že v posledních sedmi letech se podnik umísťoval pravidelně
na 1. neho2. místě v rámci socialistické soutěže o Rudý
prapor předsedy ČÚGK a ČVOS pracovníků státních orgánů, peněžnictví a záhraničn:ho obchodu.
Své odborné a politické znalosti si doplnil postgraduálním studiem v roce 1973 na CVUT v Praze a Vysoké škole politické v Praze v roce 1985.
Ing. Pouč je politicky vyspělý řídící pracovník. Respektuje vedouci úlohu strany a iniciativně zajišťuje realizaci vyšších strallickýr.h orgánů a ZD KSČ do podmínek
podniku. Je aktivistou Srn KV KSČ v Ostravě, lektorem
stranického vzdělávání, předsedou ZD Svazarmu, místopředsedou KV ČSVTS společnosti geodp.zie a kartografie.
Za úspěšnou hospodářskou, politickou a veřejnou činnost mu byla udělena řada vyzmimp.nání a čestných
uznání. Mimo jiné v roce 1977 "Nejlepší pracovník resortu ČÚGK", v roce 1984 III. stupeň okresního vyznamenání "Za výstavbu okresu Opava". Od května letošního
roku je nositelem státního vyznamenání "Za vynikající
práci."
Přejeme Ing. Miroslavu Paučovi do dalších let mnoho
zdrav!, spokojenosti a úspěchů v další práci.

Z GEODETICKÉHO
A KARTOGRAFICKÉHO

KALENDÁŘE

(červenec, srpen, září)
Výro!!í 50 let:
24. července 1989 - Ing. Petr 2ižka, vedoucí střediska
geodézie Vsetín, s. p. Geodézte Dpa va. Dlouholetý stranický a veřejný funkcionái', nositel čestného odznaku
",Nejlepší pracovník resortu ČÚGK" z roku 1981, "Vítěz
socialistické
soutěže o vysokou efektivnost a kvalitu"
z roku 1978 a (]alších čestných uznání OV KSČ a ONV
ve Vsetíně.
2. září 1989 - doc. Ing. Josel Vitá sek, CSc., docent na
katedře geodézie fakulty stavební Vysokého učení tech'nického [VUTJ v Brně. Střednl průmyslovou školu stavební vystudoval v Brně (1958 J a obor geodézie na
ČVUT v Praze (1963 J. Na VUT v .Brně přešel po devítilet(l praxi u GeO'testu, n. p., Brno. Kandidátskou
vědeckou práci obhájll na ČVUT v Praze (1981), docentem byl
jmenován v r. 1983. Kromě pedagogických
povinností
věnuje se soustavně vědeckovýzkumné
činnosti, z níž
Výsledky publikoval v i'adě článků, referátů a recensí
v našich i zahraničních
časopisech.
Jeho práce jsou
převážně soustředěny na výzkum vlivu refrakce při průchodu záměrného paprsku nehomogenním
prostředím.
Absolvoval Večerní universitu marxismu-leninismu
a na
fakultě se angažuje ve funkcích ROH, SČSP a ČSVTS odborná skupína inženýrské geodézie, což bylo oceněno
čestnými uznánímI.
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8. září 1939 - Ing. Adolf Vjačka, vedoucí útvaru racionalizace s. p. Geodézie Opava. Dlouholetý pracovník s bohatými zkušenostmi z oblasti racionalizace práce, výzkumné činnosti a technického rozvoje. Tvůrce technických
předpisů velkoměřítkového
mapování. Nositele ocenění
"Nejlepší pracovník resortu ČÚGK" z roku 1966. Angažuje se především v ČSVTS a Svazarmu.

dézie a kartografie, Oblastný ústav geodézie a SGKJ do
funkcie
vedúceho
Okresného
meračského
strediska
(OMSJ v Zlatých Moravciach. V roku 1955 je poverený
vedením OMS ,v Topolčanoch (od roku 1960 SG), kde
pracuj.e dodnes. Je nositelom vyznamenaní: "Najlepší
pracovník ÚSGK" [1962], "Zaslúžilý a Najlepší pracovník organizácie" (1978, 1979).

Výročie 55 rokov:

6. srpna 1989 - Ing. Ivan Pod horský, CSc. Rodák z Chocně. Po maturitě na gymnáziu v Praze na Vinohradech
vystudoval obor zeměměřicke inženýrství na tehdajší Vysoké slwle speciálních nauk ČVUT v Praze Po studiích
v roce 1953 zůstává na fakultě jako asistent prof. PotuMka. Souběžně však pro získávání praktických zkušeností spolupracuje s geouetickými pracovišti v terénu,
jako např. se SÚPPOP při geodetické dokumentaci památkových objaktů, se s. p. Geodézie při pracích v bodovém poli, při podrobném mapuvání a v evidenci nemovitostí, s n. p. '3eoindustria při geologickém průzkumu,'
se HDB Sokolov při sledování pohybů horninového masivu aj. Je také spoluautorem
geodetických
příručel<
a především učebních pomuc2k pro předměty mapování n evidence nemovitostí. Tyto Jva předměty také od
r. 1964 přednášel posluchačúm oboru GK. Kromě pedagogicko-výzkumné práce pťísobí \líce jak 35 let jako odborářský funkcionář, ve ČSVTS, je soudním znalcem
a alouhá léta aktivně sportoval. Jeho činnost na fakultě
I v odborech byla nekolikrát oceněna rmedaile ČVUT,
bronzový odznak ROH aj.).

21. augusta 1989 - Ing. Michal Nazad, riaditel ekonomického odboru
(EO) Slovenského
úradu
geodézie
a kartog'rafie (SÚGK). Rodák z Košaroviec (okres VranOtV
nad Toplou). Po absolvovaní zememeračského
inžinierstva na Fakulte inžinierskeho stavitelstva Slovenskej vysokej školy technickej ,v Bratislave (SVŠT) v roku 1959 nastúpil na Oblastný ústav geodézie a kartografie v Prešove
(neskor
Ústav geodézi9 a kartografie, Inžinierska geodézia, n. p., a Geodézia, n. p.),
kde do 30. 11. 1976 vykonával a ,riadil práce mapovacie
a inžini'erskej geodézie v roznych funkciách až po vedúceho prevádzky.
V 'januári 1975 skončil prvý beh
postgraduálneho
štúdia (PGŠ) odboru geodézia a kartografia na Stavebnej fakulte SVŠT a ,v roku 1984 PGŠ
organizátorov systémov riadenia na Vysokej školeekonomickej v Bratislave. 1. 12. 1976 prešiel na SÚGK. 1. 1.
1980 bol poverený
vedením
plánovacieho
oddelenia
a 1. 1. 1986 bol vymenovaný za Iriaditela EO. Záslužná
je jeho činnosť v ROH a IV CSVTS. Je nositelom vyznamenaní: "Najlepší pracovník ÚSGK" (1966), "Čestného
uznania Ústrednej rady CSVTS 1. stupňa" (1986), "Zaslúžilý pracovník rezortu SÚGK" (1988) a "Priekopník socialistickej práce" (1989 J.
1. září 1989 - Ing. František Kocina - vedoucí provozu
triangulace a mapování Geodetického a kartografického
podniku Praha, s. p. IGKP). Po absolvování ČVUT, obor
geodézie a kartográfie, v r. 1957 nastoupil do GKP. Postupně vykonával práce v mapování a v triangulační síti
jako vedoucí čety a vedoucí oddílu. Od r. 1973 zastával
funkci odpovědného geodeta pro práce na povrchovýc;l
síllch metra a dalších významných stavbách v Praze.
V letpch 1981 a 1982 půsubil jako (;s. expert pi"i výstavbě
mostů, silnic a letišť v Iráku. Od r. 1985 zastává současnou funl<ci vedoucího pruvozu triangulace a mapování.
Za výborné pracovní výsledky, společenskou a politickuu angažovanost obdržel řadu ocenění a čestných uznání, z nichž uveďme "Nejlepší pracovník resortu CÚGK",
vyznamenání udělené primátorem hl. m. Prahy "Budovatel Prahy" (13801, "Vítěz socialistick6 soutěže" (1983J
a pod jeho vedením získal provoz ocenění vlády ČSSR
a ÚRO za pracovní výsledky v r. 1987.
19. září 1989 - Ing. Bohumil Kuba, vedoucí oddělení státních zakázek v technickém odboru Českého úřadu geodetického a kartografického
(ČÚGK). V resortu pracujc
od roku 1957, nejdhve na sti'etiisku geodézie v Českém
Krumlově, odkud přešel z funkce vedoucího střediska
v roce 1974 na ČÚGK. Je uznávaným odborníl<em pro
oblast evidence nemovitostí a aktivně se zapojil při řešení problematiky zál,ladni mapy velkého měřítka. Rozhodující měrou se podílel na tvorbě ucelené řady resortních teclmických předpisů. Je dobrý organizátor, který
dovede spojovat hospodářská
a politická hlediska pro
sp!nl'ínf úkolů. Anga7.uje se také ve veřejné činnosti,
zvláštně v odborech, kde je od roku 1980 předsedo,1 ZV
ROH ČÚGK. Za výsledky práce a společenské přínosy
obdržel různá ocenění. z nichž uveďme: "Nejlepší pracov·
ník resortu ČÚGK" (1970], "Vzorný pracovník resortu
CÚGK" (1984), "Vítěz socialistické soutěže" (1989).
Výročie &0rokov:
11. júla 1989 - Ing. Vladimir Pánsky, vedúci Strediska
geodézie( SG J v Topolčanoch Správy geodézie a karto·
grafie (SGKJ v Bratislave. Narodil sa v Radošine (okres
Topolčany). Po skončení Fakulty lesníckej Vysokej školy' zemědělské .v Brne v roku 1952 nastúpil na KNV
VI Košiciach.
1. 11. 1954 prichádza
na Oblastný ústav
geodézie a kartografie v Bratislave (neskor Ústav geo·

7. srpna 19!19 Ing. Ladislav Vopalecký vedoucf
technick03konomické
připravy Výroby Geodetického a
kartografického
podniku Praha, s. p. (GKPJ. Narodil se
ve Smrkovci, okres Klatovy. Po absolvováni vysoké školy
pracoval v Oblastním ústavu geodézie a kartografie
v Českých Budě]ovicích a od r. 1955 v Geodetickém a topograficl,;ém ústavu v Praze (od r. 1983 GKP). Postupně
prošel všemi odbornými disciplínami v základní geod,~tické síti. ve funkcích vedoucí čety, vedoucí oddílu, zástupce vedoucího provozu čt vedoucí TEPV (od r. 1975 J.
Patří mezi přední odborníky v problematice geodetických
sítí a na úseku proj8ktové přípravy zakáz:k. Podílel se
na zpracování i;ady projektú pL"Opráce v zahraničí. V letech 1970-7971 vykonával na základě mezinárodní dohody expertizní činnost v Alžíru. Je členem první Zlaté
brigády socialistické práce v resortu ČÚGK, která byla
zapsána do Knihy cti Revolučního odborového hnutí
(1986). Podílí se na řešení racionalizace a zkvalitňování
praLí v rámci Komplexních racionalizačních
brigád.
Pracovní výsledky a společenská angažovanost ing. Vopáleckého byla oceněna řadou uznání a vyznamenání,
z nichž uveďm3 medaili za rozvoj čs. atletiky [1978J
a zlatý odznak BSP (1986J.

15. septembra 1989 - Ing. Vladimir Petrulák, inžinier
špe~ialista pre mapovanie Geodézie, š. p., Bratislava.
Rodák z Bobrova (okres Dolný Kubln). Po absolvovan[
zememeračského
inžinierstva
na Fakulte
stavebného
a zememeračského inžinierstva Slovenskej vysokej školy
technickej v Bratislave v roku 1954 nastúpil na Oblastný
ústav geodézie a kartografie v Bratislave (neskOr Ústav
goodézie a kartografie, Inžinierska geodézia, n. p. a Geodézia, TI. p. J, kde do 31. 12. 1988 vykonával a riadil mapovacie práce v roznych funkciách až po vedúceho prevádzky. Oď, 1. 1. 1989 vykonáva funkciu inžiniera špecialistu pre mapovanie. Je :nositelom vyznamenaní: "Najlepší pracovník rezortu SÚGK" (1973J, "Cestného odznaku ZČSSp" (1974), "Čestného odznaku vlády ČSSR
a ÚRO" (1976), "Budovatel Bratislavy" (1979], "Zaslúžil Ý pracovnik reto·rtu SÚGK" (1979 J a "Priekopnfk socialistickej práce" (1989 J.

Výročí 70 let:
10. srpna 1989 - Ing. Václav Mathauser, v aktivní službě
pracovník n. p. Geodézie PJzeň. Vystudoval zeměměřické
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inženýrství na ČVUT v Praze, s přerušením doby okupace. Ve válečných letech pracoval v Zeměměl'lckém ústavu, po dokončení studia v Krajskfim zemědělském projektovém ústavu v Plzni. V r. 1963 přešel ke Geodézii,
n. p., v Plzni. Jeho práce měla vždy vysokou technickou
úroveň. Za výsledky odborné i veřejné činnosti byl oceněn čestnými uznáními a vyznamenáními,
v roce 1974
byl vyhodnocen jako "Nejlepší pracovník resortu ČOGK".
Výroěi 80 let:
19. července

mie ve Lvově. Byl zakladatelem
a prvním ředitelem
astronomické observatoře akademie [1878 J. Napsal v něneckém
a polském
jazyce několik
vysokoškolských
učebnic. Vědecké studie z oboru geodézie, astronomie
a meteorologie publikoval ve Zprávách Krakovské akademie věd a VI časopisech "Przegl~d techniczny" a Czasopismo techniczne".
Ve školním roce 1888-1989
byl
rektorem akademie. Narodi! se 1. 8. 1832 v Samboře.
20. júla

Ing. Vladimir Brázda, v činné službě vedoucí oddělení v zemělllěřickém
odboru ministerstva financí stavebnictví, techniky (v letech 1940-1953),
potom u Ústřední správy geodézie a kartografie jako vedoucí plánovacího odboru [19G7-1970).
Před nástupem
do ústřední resortní služby pracoval jako asistent v ústavě profesora Semeráda na České vysoké škole technické
v Brnij (od r. 1935) a na katastrálních
měi'ických úřadech v Moravské Třebové a v Brně - odd. nového mě·
ření. Byl veřejně činný v ROH a SČSP. Jeho odbornfi
a uvědomělá činnost byla zhodnocena "čestnými uznáními": ÚSGK (HJ6B), OV SČSP (1969) a ONV Praha 7. Na
odpočmek odešel v r. 1973.
1989 -

25. júl3 1989 - Ing. Jozef Hazucha. N3rodll S:l v Trstíne [okre, Trn1Va). Do štátnej zemem8račskej služby nast::ípll v roxu 1926. Zememeračské
inžinierstvo absolvoval na Slove"lskej vysokej škole technickej v Bratlslave
v roku 1952. Prehlal o Jeho pracovných a funkčných zaradeniách, ako aj pracoviskách,
je velmi pestrý. Za 47
rokov pracovnej činnosti vykonával práce rozneho druhl', až zako~vil na evidencii nehnutelností
(EN). Posobil Da Kat'lstrálnych
meračských
úradoch
v Trnave,
v Prie"li:l7i a v Bratislave, ďalej na Povereníctvach
fin:lnc'í a stólVebného priemyslu a Slovenskom zememeračsko:n a kertografickom
ústave v Bratislave. V rokoch 1954-1960
pracoval na Správe geodézie a kartograf;e na Slovensk'.l ako vedúci ·o·ddelenia EN a v rokoch 1960-1969
na Ústave geodézie a kartografie
[neskol' Oblastnom ústave geodézie) v Bratislave na úseku
EN. Od roku 1969 až do odchodu do dochodku, t. j. do
1. 3. 1973, pracoval n3 Slove:lskej správe ge::Jdézia a kal'tognfie ako vedúci oddelenia EN. Zaslúžll S3 o rozvoj
EN na Slovensku. Je nositelom rezortných vyznamenanl:
"Čestného uznania za zásluhy o rozvoj geodézie a kartografie" (1968) a "Najlepší pracovník ÚSGK" (1968).

1909 pred 80 rokmi sa narodil v Rovne
[ZSSRJ Ing. Jozef Horička. Štúdium
zememeračského
inžinierstva začal v I:vove a skončil na Slovenskej vysoke'j škole technickej v Bratislave [SVŠT J v roku 1941.
Na! SVŠT posobi! ako odborný asistent do 20. 12. 1974,
t. j. do 'Odchodu do dochodku, s výnimkou rokov 1946
až 1952, keď pomáhal budovat Vysokú školu polnohospodárskeho
a lesného inžinierstva
v Košiciach. Okrem
pedagogickej
činnosti, ktorú vykonával vermi svedomitel a až s otcovským prístupom k študentom, mal tiež
bohatú odbornú a expertíznu činnost pri úlohách v pornohospodárstve,
v priemysle a v stavebníctve. Bol autorom dvoch dočasných vysokoškolských
učebníc. Známe
sú jeho "Taburky na výpočet polyg6nov tah ov" (1961)
a "Tachymetrické
tabulky (1963). Zomrel 14. 12. 1975
v Bratislave.
30. července 1764 -- před 225 lety byla patentem císařovny Marie Terezie zavedena v bývalém Rakousko-Uhel'sku jednotná sáhová mira. V těto míře byly vyhotoveny
všechllY staré katastrální mapy.
31. júla 1969 -

pred 20 rokmi vyšla čiastka 1-2 Spravodaja Slovenskej správy geollézie a kartografie, od
31. 7. 1973 premenovaného
na Spravodaj Slovenského
úradu geodézie a kartografie [SOGK J a od 29. 3. 1983,
ročník a XV, čiastky 1 označovaného Spravodajca SŮGK.
Spravodajca, určený orgánom a organizáciám SÚGK, argánom a organizáciám mimo rezortu SOGK, ktoré vykonávajú geodetické práce na území SSR, pedagogickým
a vedeckým pracovníkom v 'odbore geodézie a kartografie a ostatným zainteresovaným
orgánom a organizáciám :v SSR, sa stHl významným pomocníkom pri skvalitňovaní prác vše:tkých zainteresovaných
orgánov a pri
zlepšovaní i::h informovanosti.
1. septembra

Výročí 85 let:
17. července 1989 Ing. Karel Tomsa, CSc., dříve vědecký pracovník VÚGTK v Praze. Vystudoval vysokou
školu speciálních nauk ČVUT - zeměměřické Inženýrství. Po studiích pracoval na této vysoké škole jako
asistent u akademika Ryšavého, později pak jako asistent
u prof. Tichého na Vysoké škole zemědělské
v Brně.
Rozsáhlá byla jeho praktická I:lnnost u Vojenských lesfl,
ministerstva zemědělství a Státních lesů - Lesprojektu.
Zabý\'al se zejména fotogrammetrií
a je nestorem fotogrammetrických
pracovníků. Vědecké zaměření jeho práce jej přivedlo nakonec do \lOGTK. Jako jeden z prvních
v CSSR podal osobité řešení analytické aerotríangulace
a zavedl je do praxe. Bohatá je jeho činnost literární
věnovaná
jak fotogrammetrickým,
tak i geodetickým
problémům. Stěžejním jeho dílem je učebnice "Praktická geometrie lesnická" vydaná v r. 1966 v nakladatelství
Academia ČSAV. Jeho práce byla vždy vysoce hodnocena.
Blahopřejeme!

Z dalšich výrofi pfipomináme:
1. července

1889 - před 100 lety, zemřel v Samboře na
západní Ukrajině, Dominik Zbrolek, profesor geodézle
na Technické akademii ve Lvově (nynější Lvovskij politechnitechničeskij
institut),
člen Krakovské
akademie
věd, Technické a politechnické
společnosti
ve Lvově.
Studoval ve Lvově, Vídni a v Praze. V r. 1858-1866
byl
žákem a spolupracovníkem
prof. K. .Kořistky a K. Jelínka. V r. 1867-1871
působil jako asistent na české Technice u prof. F. MUllera. Od r. 1871 byl první vedoucí katedry geodézie a sférické astronomie Technické akade-

1959 - pred 30 rokmi bol otvorený prvý
roi!nik odboru geodézia na Strednej priemyselnej iikole
stavebnej v Bratislave ako dvojročný abiturientský kurz
pre študujúcich
popri zamestnaní.
V školskom
roku
(šk. r.) 1960/1961 bol otvorený dvojročný kurz aj na
dennom štúdiu a v šk. r. 1961/1962 sa otvorilo štvorročné štúdium odboru geodézia.
1. septembra

1979 - pred 10 rokmi bol otvorený prvý
ročnik odboru geodézia na Strednej priemyselnej iikole
stavebnej (SPŠS) v Banskej Bystrici ako nadstavbové
dvojročné štúdium absolvent ov gymnázií. V školskom
roku 1984/1985 bol odbor geodézia premiestnený
na
SPŠS Klementa Gottwalda v Lučenci. Za 6 rokov svojej
existencie opustilo brány SPŠS v Banskej Bystrici 185
absolventov odboru geodézia.
1. septembra

1979 - pred 10 rokmi bol otvorený prvý
ročnik odboru geodézia na Strednej priemyselnej iikole
stavebnej [SPŠS) Klementa Gottwalda
v Lučenci ako
nadstavbbvé
dvojročné štúdium. V školskom roku (šk.
r.) 1981/1982 sa otvorilo štvorročné štúdium odboru geodézia a od šk. r. 1982/1983 sa vyučuje aj v maďarskom
jazyku. Odbor geodézia bol premiestnený
zo SPŠS v Ziline a v Banskej Bystrici.
1. septembra

1979 - pred 10 rokmi, bol otvorený prvý
ročnik odboru geodézia na Strednej príemyselnej iikole
stavebnej v Preiove ako dv·ojročné nadstavbové štúdium.
V šlmlskom roku 1982/1983 bol zrušený. Za 4 roky svojej
existencie škola vychovala 102 absolventov odboru geodézia.
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30. září 1909 - před 80 lety se narodil v Drážďanecl1
prof. dr. Ing. Horst Peschel, profesor a rektor Technické
univerzity ITUJ v Drážďanech. Byl významným geodetem a vysokoškolským pedagogem NDR. Po studiu zeměmPr'ického inženýrství pracoval jako asistent u prof.
Werkmeistera. Po dosažení doktorátu odešel do praxe.
V r. 1950 se vrátil na školu, kde se stal vedoucím Geodetického mstitutu. Zasloužil se o založení Národního
komitétu geodeticl<.ého a geofyzikálního Německé akademie věd. Byl též ředitelem známého Geodetického institutu v Postupimi. Byl spoluzakladatelem
časopisu
"Vermessungstechnik".
Rozsáhlá byla i jeho literární
činnost, stejně jako činnost veřejná a mezinárodní. Jeho
zásluhou byla rozvinula dobrá spolupráce s českoslovensl{ými geodety. Jako rektor TU v Drážďanech se rovněž
zasloužil o uzavření družby s ČVUT v Praze. Zemřel
v Drá~ďanech.
1889 - před 100 lely byly ukončeny ve vídeňském VZÚ
práce na speciální mapě 1: 7500G, jež byly započaty
roku 1873. Po obsahové stránce byla spec. mapa koncipována tak, aby podávala úplný kartografický obsah listů
původních topografických map 1: 25000.

f. N.: Zkušenosti z využívání speciálních velkoměřítkových map, S, 34-36.
Budylova, T. P. - Gubanova, Te. P.: Astrometrické zpra·
cování při určení orientace kosmického přístroje, s. 36.
až 38.
Lebska;a,

Košl'e;ev,

A. 1. -

Rum;ancev,

D. P. -

Zjednodušená metoda. kalibrace
rychlosti zvuku ve vodě, s. 39-40.
Morozov,

B. N. -

Spiridonov,

FOTošl'a,Te.

přístroje

M. A. -

na

Tarovo;,

S.:

měřenf
B. D.:

Otázky tvorby bathymetrického základu mapování Finského zálivu, s. 40-42.
Černi;, A. N.: Řešení rentgenotopografické
úlohy ze stereoskopické dvojice nakloněných snímků, s. 43-47.
Melnikova,
Te. B.: Zaznamenávání
dlouhodobých antropogenních změn přírodního prostředf, s. 47-5L
Galazin, Te. Tu.: Geografický atlas "Irkutsk", S, 51-52.
Miropolski/,
Ta. A.: K otázce normalizace ruského přepisu
geografických názvů Číny, s. 52-55.

Przegl~d geodezyjny, č. 6/88
Hopjl:r,

A.: Informační systém o terénu, s. 3-8.

W. Preuss, R.: Analogové zpracování výšek
s vyliší přesností na autografu, s. 9-12.
Wyrzalek,
1.: Testování analytického
stereokomparátoru
1818 IiC64, s. 12-15.
Wo;clk, M.: Přesnost měření vertikálních úhlů, s. 16-18.
BIlCholc, 1.: Ustanovení Nejvyššího soudu v oblasti práva
na nutnou cesIu, Část. II, S, 19-22.
Tankowski,
R.: Model tematickýt;h dat v systému informací o okolním prostředí, s. 23-25.
Bllczek,

Přestavbu

-

do konkrétní

práce každého

kolektivu,

s.

1-3.

Vítězové určení, s. 3.
Nejlepší zlepšovatelé, s. 3-4.
Larin, A. G.: Velké možnosti brigádní formy práce, s.
4-6.
Nasedkina,
L. 1.: Jediný přříkaz ve stereotypografickém
cechu, s. 6-7.
Kišinski;, V. V. - Klinkov, A. A.: Hodnocení činnosti podniku (provozu) v nových hospodářských podmínkách,
s.8-1L
Solovicki;,
A. N.: Technogenní změny tíhového zrychlení na nalezištích uhlí, s. 11-12.
Solov;eIJ, A. 1. - Trofimenko,
V. T.: Určení dělení Imbínku mikrometru pasážníku, s. 12-14.
D';akov, B. N.: Zpracování výsledků měření s použitím
principů zpětné vazby, S, 14-16.
Genike, A. A.: Přístrojové opravy světelných dálkoměrů
- refraktometrů, .S. 17-18.
Vi,nogradov, V. V.: Prokázání refrakce při trigonometrické
nivelaci, s. 19-22.
Karlson,
A. A. Pik, L. 1.: Vyrovnání polohových sítí
klenbových přehrad, S, 22-24.
Alekse;ev-Sem;akin,
V. P.: Dokumentace skutečného provedení staveb naftového a plynárenského
hospodiířství, s. 25-26.
Gudzi;.

taktní

R. M. -

llkiv,

Te. Tu. -

Kuzmenko,

Z. D.: Kon-

hydrostatický
nivelační přístroj, s. 26-27.
Modina, O. D.: Metodika zkoušení automatických koordinátografů, s. 27-3L
Kadnil'anski;,
S. A.: VYUžití diferenciálního počtu pro řešení úloh ve fotogrammetrii a kartografii, S, 31-34.

Vermess!lngtechnik, č. 8/88
Deumlich,

aktivních
-256.

F.: Registrátory

systémů

dat - důležitá součást interv geodézil a kartografil, s. 254-

Anita: Stav a směry rozvoje požadavků a možností tématickýčh
map pro národní :h05podářství,
s. 257-258.
Lieberasch, R.: K rozvoji geodézie a k'artografle ve Venezuele. s. 258-262.
SplettstOsser,
1-: Univerzální přístrojová konzola pro
úlohy inženýrské geodézie, s. '262-263.
Kindler,
M. - Kusch, M.: Využití ~ancelářského
počítače A 5120 při průběžném plánování 'V tématické
kartografil, s. 264-266.
Diete, N.: Od balónové .fotografické ,komory po mikroprocesorový fo·tografický letecký systém LMK, s. 267-271.
Bernau, U.: Geodetické práce při stavbě 96kt sila metodou posuvného bednění, s. 271-273.
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Obsahuje základní poznatky v tomto oboru a je zpracována v moderním pojetí. Dává přednost těm oblastem geo·
logie, které jsou důležité pro hornickou geologii a báň·
skou činnost.
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Seznamuje s neurčitým integrálem definovaným na základě primitivní funkce a s určitým Riemannovým integrálem funkcí jedné i více reálných proměnných.
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Probírá teritoriální i zbožová specifika výzkumu zahraničních trhů a pro potřeby dalšího teoretického zkoumání
i hospodářské praxe interpretuje vývoj světových tendencí v této činnosti.

