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Geodetický a kartografický obzor

528[437.1/.3) ,,1971/1975"
KOUBEK, F.
Vstup resortu Ceského úřadu geodetického a kartografického do pátého pětiletého plánu 1971 až
1975.
Geodetický a kartogreHc'ký obzor, 17, 1971, Č. 1,
s.1-2.
Zhodnocení výsledků práce resortu CÚGK v roce
1970. Problematika
řídících funkcí a rozvoje resortu, spolupráce
v rámci federálního
státu a
v mezinárodním
měřítku. Koncepce úkolů pětiletého plánu a rozvoj iniciativy pracujících.

528:330.413.2[437.6)
MICHALKO, O.
Slovenská správa geodézie a kartograUe na prahu
piateho piiťroěného plánu.
Geodetický ,a kartografický
obzor, 17, 1971, Č. 1,
s.2-3.
Zhodnocooí dosavadní činnosti resortu geodézie
a kartografie.
Hlavní úkoly v komplexním dobudování slovenské geodézie a ,kartogoofie a základní
úkoly reso'rtu pro pátý pětiletý plán le,t 1971-1975.

528.1
ŠOTTI, ].
ZákoiRprenálania
chýb meraných a vyrovnaných
veličín.
Geodetický a k,artografický obzor, 17, 1971, Č. 1,
s. 4-7, 1 obr., 1 tab., 2 lit.
Obecné odvození střední
chyby funkce veličin,
z nichž část je získána z přímého měření, část
z určitého vyrovnání. Použití odvozeného vzorce
přenášení chyb měřooých a vyrovnaných
veličin
na praktickém vyrovnání polygonového pořadu.

528.236
SEDLAčEK, A.
Příspěvek k řešení transformací souřadnic v geodézií.
Geodetický a kartografic'ký
obzor, 17, 1971, Č. 1,
s. 8-12, 5 obr., 4 tab., 10 lit.
Zjednodušené vedení tralnsformace souřadnicových
soustav [matematické odvození, výsledné rovnice-,
praktický výpočet a rozbor přesnosti).
Transformace souřadnic nestejnorodých.
Možnosti využití
lineární plošné transformace.

528.236:513.761
]ACHlMSKI, ].
Příspěvek ke geometrické interpretaci koeficientů
afinní transformace.
Geodetický a k,artografic'ký obzor, 17, 1971, Č. 1,
s. 13-14, 2 obr., 2 lit.
Užití transformací
při zkoumání přesnosti ortofotop lánů. Afinní tr,ansformace a rozbor jejich koeficientů.

528.936.063.9:347.235.11[437)
SOUCEK, Z.
První zkuŠ1!nosti z automatizace výpočtů při údr!bě map evidence nemovitostí podle nových zásad.
Geodetický a 'kartografický
obzor, 17, 1971, Č. 1,
s. 14-18, 2 obr., 3 tab., 2 lit:
Zhodnocení automatizace výpočtů. Nedostatky v záz:nlamech podrobného měřooí. Posouzoo[ '1)řesnoo~i
rtiěření 'změn. Číse-lné zpracování starších měření.
Automatizace zobrazovac[ch prací.

528( 437.11.3) ,,197111975"
KOUBEK, F.
Elntrltt des Ressorts
des Tschechlschen
Amles
nnd Kartographle
ln den fiinften Fiinfjahresplan
Geod,elický a kartografický
seile 1-2.

obzor,

fiir Geodasle
1971-1975.

17, 1971, Nr. 1,

Wertung
der Arbeilsergebnisse
des Ressorls
des Tschechi·
schen Amtes fUr Geoddsie und Kartographie
im lahre 1970.
Problematik
der Leitfunklionen
und der Entwicklung
des
Ress<Jrts, zusammenarbeit
im Rahmen
des Federalstaates
und im internationalen
MaBstab. Konzeption
der Aufgaben
des Filnfjahresplans
und Entwicklung
der Initiative
der
Werktatigen.

528: 330.413.2{437.6)
MICHALKO, O.
Stowaklsche
Verwaltung
fur Geodasle und
der Schwelle
des fiinrten
Funfjahresplans.
Geodetický
a kartugrafický
Seite 2-3.

obzor,

Kartographle

auf

17, 1971, Nr. 1,

Wertung
der bisherigen
Tatigkeit
des Ressorts
Geodasie
und Kartographie.
Hauptaufgaben
des komplexen
Aufbaues
der slowakischen
Geodasie
und Kartographie
und Grundaufgaben
des Ressorts im filnften Filnfjahresplan
1971-1975.

528.1
SOTTI, ).
Fehlerfortpflanzungsgesetz
GriiSen.

gemessener

und

ausgegllchener

Geodetický a kartografický
obzor, 17, 1971, Nr. 1,
Seite 4-7, 1 Abb .• 1 Tab., 2 Lit.
Allgemeine
Ableitung
des mittleren
Fehlers
der Funktion
von GriiBen, deren
Tei! durch unmittelbare
Messung,
der
zweite
Tei! aus einer
bestimmten
Ausgleichung
erhalten
wurden.
Anwendung
der
abgeleiteten
Formel
fUr die
Fehlerfortpflanzung
gemessener
und ausgeg!ichener
GriiBen
bei der praktischen
Ausgleichung
eines Polygonzuges.

528.236
SEDLAčEK, A.
Beltrag
zur
Geodasle.

Liisung

der

Koordinatentransformation

ln der

Geodetický
a kartografický
obzor, 17, 1971, Nr, 1,
Seite 8-12,
5 Abb., 4 Tab., 10 Lit.
Vereinfachte
Ausfilhrung
der Transformation
van Koordinatensystemen
(mathematische
Ableitung,
endgilltige
Gleichun.
gen.
praktische
Berechnung
und
Genauigkeitsanalyse).
Transformation
unhomogener
Koordinal'en,
Ausnut:<ungsmiig!ichkeiten
der !inearen
Flachentransformation.

528.236 : 513.761
jACHIMSKI, I.
Beltrag
aUlnen

zur geometrlsl:hen
Transformation.

Koef(lzlenteninterpr.,tation

Geodetický
a kartografický
obzor,
Seite 13-14, 2 Abb., 2 Lit.
Anwendung
der Transformation
suchung
der
Orthobi!dpliine.
Analyse ihrer Koeffizienten.

der

17, 1971, Nr,. 1,

bei der GEmauigkeilsunter·
Affine
Transformation
und

528.936.063.9: 347.235.11(437)
SOUČEK, Z.
Erste
Erfahrungen
aus der Automatisierung
arb9lten
bel der Laufendhaltung
der Karte
schaUenevldenz
nach den neuen
Grundsatzen.

der
der

RechenLlegen-

Geodetický a kartografický
obzor, 17, 1971, Nr. 1,
Selte 14-18,
2 Abb., 3 Tab., 2 Lit.
Bewertung
der Automatisierung'
der R.ec1Íenarbeiten.
Mangel in den EinschrHten
der Detai!meSsung.
Genauigkeitsbeurtei!ung
der
Einmessung
von Verahderupgen.
Numerische
Bearbeitung
alterer
Messungen.
Aufomatisierung
der Zeichenarbeiten.

Geodetický a kartografický obzor

528(437.1/.3]" ,,1971/.1975"

528[437.1/.3) ,,1971/1975"

KOUBEK, F.

KOUBEK, F.

Czech ofnoe of Geodesy and Carlography
of Ihe Flfth ·Flve·Year Plan 1971-1975.
Geodetický

a kartografický

obzor,

al Ihe Deglnnlng

17, .1971, No. I, pp. 1-2.

Critical
examination
of the work of the Czech Office
Geodesy and Cartography
in the year 1970. Problems of
leading
posts
and development
of the
department.
operation
withiri
the Federation
and international
operation.
Conception
of the Five·Year
Plan tasks
development
of working
initiative.

of
the
Cocoand

Le plan qulnquennal
1971_1975 du ressorl
tion Teheque de Géodésle el Carlographle
Geodetický

a kartografický

obzor,

de l'Admlnistra.
(ČŮGK).

17, 1971, No 1, pag.

1-2.

Evaluation
des résultats
obtenus par ČŮGK en .1970. Problěmes émanant
des fonctions
dirigeantes
et du développemenl du ressort.
Cooperation
dans le cadre de I 'Etat fé.
déral et sur plan internationa!.
Conception
des 1aches du
plan quinquennal
et essor de l'initiative
des travaiJleurs.

528: 330.413.21437.5J
528: 330.413.2[ 437.6)

MICHALKO, o.

MICHALKO, O.
Slovak Offlce of Geodesy and Carlography
nlng of tbe Flflh Flve-Year
Plan.

at

the

Dogln-

L'Admlnlstratlon
Slovaque
de Géodésie 01 Carlographle
le seuU du cinquleme
plan qulnquennal.
Geodetický

Geodetický

a kartografický

obzor,

a kartografický

obzor,

17, 1971, No. 1, pag.

sur
2-3.

17, 1971, No. 1, pp. 2-3.

Remarks
to the past and present
activity
of Ihe deparlmeTlt of geodec/
and
cartography.
Chief tasks
in the
complex
development
of Slovak geodesy
and cartography
and
fundamental
tasks
for the
fifth
Five·Year
Plan
t971-1975.

Evaluation
de l'activité
existante
du ressort
de géodésie
et
cart~graphie.
Tachcs
principales
pour
I'édification
com.
plexe de la géodésie
et cartograpbie
slovaques
el taches
fondamentales
pour Je. 5e plan quinquennal
1971-1975.

528.1
ŠOTTT, J.

526.1
ŠOTTI, J.
Law of Ihe
Values.

Transfer

of

Brrors

Geodetický
a kartagrafický
1 fig .. 2 ref.

of Observed

obzor,

and

Adjusled

17, 1971, No. 1, pp. 4-7,

Common derivation
of a function
of values part of which
is obtained
by direct
observation
and another
part
by
a certalll
adjustment.
Use of thc derived formula
defining
the transfer
of errors
of observed
and adjusted
values
[or a practical
adjustment
of a traverse.

d'erreurs

Geodetický
a kartografický
4-7,
1 iJlustr.,
1 tab!.,

de

obzor,
2 lil.

levé

et des

grandeurs

17, 1971, No 1, pages

Déduction
généralo
de I'erreur
moyonno
des grandeurs,
dont une partie est obtenue par levé dírect, une partie par
une cm·taine compensation.
Emploi de la formule
déduite
de propagation
d'erreurs
mesurées
et des grandeurs
compensées
SUl' alignement
pratique
du cheminemenl
po Iygona!.

528.236

528.236

SEDLASEK, A.

SEDLAčEK, A.
Conlributlon
ln Geodesy.

La 101 de propagalion
eompensées.

to Ibe

solotlon

Geodetický a kartografický
5 fig., 4 tab., 10 ref.

01 Co-ordlnale
obzor,

Transformallon

17, 1971, No. I, pp. 8-12,

Simplífled
transformation
of co-ordinate
systems
(mathematical
derivation,
final equations,
practical
computation
and accuracy
analysis].
Transformation
of non-homogeneous
co-ordinatcs.
Possibility
of appJication
of !inear
plane transformation.

Geodelický
a karlografický
8-12,
5 illuslr.,
4 lableaux,

des coordon.

obzor, 17, 1971, No.
10 lil.

1, pages

Conduite
simplifiée
de la transformation.
des systemes
de
coordonnées
[Clěduclion mathématique,
équalions
résultantos, calcul
pratique
et analyse
de la précisionj.
Transformation
des coardonnées
hétérogěnes.
Possibilités
de
l'utilisalion
de la transformation
linéaire
superficielle.

JACHlMSKI. J.

JACHIMSKI, J.
Conlrlbutlon
10 Ibe Goometrical
01 Afflno Translormation.

Inlerprelatlon
obzor,

Use of transformations
in accuracy
p1'otilmaps.
Affine transformations
coefficients.

17,

of Coelficlenls

1971,

examination
and analysis

No.

1,

pp.

of orthoof their

ConlrlbutloJl
li. I'lnlerpl'étalion
de la Iransformation
alflne.
Geqdetický
a kartografický
13-14, 2 iJlustr.,
2 lit.

géométrlque
obzor,

des

coefflclenls

17, 1971, No.

1, pages

Ernploi des Iransformations
POUl' I'examen
de la précision
des plans
orthopholo.
Transformation
affíne
et analyse
des coefficients.

528.936.063.9 : 347c235.11[437)

528.936.063.9 : 347.235.11( 437)

SOUČEK, Z.

SOUČEK, Z.
Flrsl
Experlence
ln Aulomatlon
of Compulatlons
ln Up·
datlng of Land Reglslralion
Maps Uslng Ihe New Prlnclples
of Measuremenl.
Geodetický
a kartografický
2 flg., 3 tab., 2 ref.

des transformalions

528.236 ; 513.761

528.236 : 513.761

Geodetický
a kartografický
13-14, 2 fig., 2 ref.

Contrlbutlon
li. la solullon
nées en géodésie.

obzor,

17, 1971, Č. I, pp. 14-18,

Critical examination
of automation
of computations.
Errors
in field recording
of detail measurement.
Examination
of
measuremeltt
accuracy
of new detail.
Numerical
evaluation of oHler theasuremenls.
Aulomalic
plotting.

Premleres
I'enlretlen
princip es.

expérlences
avee l'aulomatlon
des culculs
pour
des
carles
cadastrales
selon
les nouveaux

Geodetický
a kartografický
14-18, 2 illustr.,
3 tab!.,

obzor,
2 lit.

17, 1971. No.

1, pages

Appréciation
de l'automat1on
des calculs.
Déficiences
présenlees
dans les prénotalions
du levé en détai!. AppréciaIion de la précision
du levé des changemenls.
Elaboratión
numériquD des anciens levés. Automation
des travaux de
projection.
.

Geodetický a kartografický
ročnik 17/59, čislo 1/1971

Koubek, F.: Vstup resortu Českého úřadu geodetického
a
kartografického
do páté/lG pětiletého
plánu 1971-1975

Vstup resortu Českého úřadu
geodetického a kartografického
do pátého pětiletého plánu 1971-1975

Společnou usilovnou prací všech pracovních kolektivů výkonných orgánů a organizací Českého
úřadu geodetického
a kartografického
ve spolupráci s vědeckovýzkumnou základnou, vědeckými
pracovníky našich vysokých škol, organizacemi VTS
a ROH se pod vedením Komunistické strany Československa podařilo v uplynulém roce zabezpečit
hlavní konsolidační úkoly, které byly v únoru 1970
uloženy resortu
byrem Ústředního výboru KSČ.
Konsolidační proces byl v podstatě ukončen, společné úsilí bylo orientováno k tomu, aby plán roku
1970 byl splněn v plánovaných relacích mezi produktivitou práce, mzdami, cenami a vlastními náklady. Můžeme konstatovat, že díky společnému
úsilí se podařilo náročný plán roku 1970 v hlavních ukazatelích nejen splnit, ale dokonce i překročit a vytvořit tak první důležitý předpoklad pro
úspěšný nástup do pátého pětiletého plánu.
, V kádrové oblasti po provedené očistě našich
řad od pravicových sil byli na řadě úseků postaveni do funkcí noví pracovníci, kteří celým svým
dřívějším životem prokázali kladný vztah k budování socialismu a kteří chtějí naše společné úkoly
beze zbytku zajišťovat. Tím byly vytvořeny nezbytné předpoklady pro úspěšné a cílevědomé řízení.
Nemohla být však provedena zásadní opatření
v kádrové oblasti, protože, jak je známo, neexistuje
v našem odvětví velká skupina pracovníků ve věku
od 40 do 50 let, zejména proto, že za okupace byly
vysoké školy uzavřeny a že tato věková skupina
byla v podstatě likvidována nacistickými brutálními opatřeními proti naší národní inteligenci. Je
proto nevyhnutelně
nutné orientovat kádrovou
práci v příští pětiletce na přípravu našich mladších
spolupracovníků pro řídící a vedoucí funkce. Je to
klíčový úkol naší perspektivní kádrové práce a řešení tohoto úkolu, které není jednoduché, přímo
ovlivní intenzitu našeho dalšího rozvoje. Chceme-li
tedy stanovit hlavní devizu našeho pětiletého plánu, je to na prvním místě orientace na mladé kvalifikované spolupracovníky.
Uplynulé období do značné míry zabrzdilo rozvoj resortu v jeho materiální základně a především
jeho mezinárodní vědeckotechnickou
spolupráci.
Proto druhým hlavním úkolem je vybavit naše pracoviště nejmodernější
soudobou technikou. Pětiletka 1971-1975 v našich podmínkách je pětiletkou automatizace a racionalizace. Proto vedle řešení kádrové problematiky soustředíme veškeré síly
k tomu, aby resort Českého úřadu geodetického a
kartografického byl vybaven nejmodernější výpočetní a zobrazovací technikou. Za tím účelem jsou
kolem vedení Českého úřadu geodetického a kartografického soustředěni nejlepší vědečtí pracovníci a organizátoři a již 'dnes je možno hodnotit
výsledky jejich nadšení a úsilí při zdolávání obtIžných úkolů velmi kladně.
Velmi náročné úkoly pětiletky, tj. zavedení a
rozvoj automatizačních procesů, mohou být úspěšně řešeny jedině za vydatné mezinárodní spolu-

obzor

1

Ing. František Koubek.
předseda Českého úřadu
geodetického a kartografického

práce. Již ke konci minulého roku se tato spolupráce, zejména se soudruhy ze Sovětského svazu a
Německé demokratické
republiky, velmi úspěšně
rozvíjela a byly položeny spolehlivé základy pro
její další efektivní využívání. Nejde jen o spolupráci na paralelních úkolech, ale především o integraci
potenciálních
vědeckotechnických
sil
k zvládnutí dílčích disciplin jednotlivými zeměmi
podle časového harmonogramu a tím k podstatnému zkrácení cílových termínů.
Resortní pětiletý plán současně překonává některé vážné nedostatky dřívějších období v zabezpečování
celospolečenských
úkolů.
Vzhledem
k tomu, že resortní údaje jsou výchozími údaji pro
vybudování komplexního celostátního informačního
systému, je nutno vyřešit a podstatně zkrátit termíny pro dosažení souladu mapového a písemného
operátu evidence nemovitostí se skutečností, zejména v průmyslově vyspělých oblastech, velkých
městech a v místech soustředění
obyvatelstva.
K aktualizaci našich map musí vedle elektronických zařízení platně pomoci rozšířené využívání
fotogrammetrických metod.
Evidence nemovitostí a vlastnických vztahů bude
moci být výrazněji aktualizována vydáním novelizovaných právních norem, jejichž projednání pokročilo natolik, že v prvním pololetí prvního roku
pětiletého plánu bude naše veřejnost s novými opatřeními seznámena. Lze počítat i se skutečností, že
v prvním roce pětiletky vstoupí v platnost nový
připravovaný federální zálmn o geodézii a kartografU, který vytvoří spolehlivou právní základnu
pro naší komplexní činnost.
Lze rovněž velmi kladně hodnotit, že v rámci
federalizace státu došlo nesporně k pozitivnímu vývoji mezi slovenskou a .českou geodetickou službou. Řídící orgány obou služeb dobrovolně a efektivně koordinují svoji činnost a zabezpečují tím
předpoklady postupného překonávání dřívější nevyváženosti obou geodetických služeb.
Před vedoucími pracovníky na všech stupních
řízení jsou vytyčeny velmi náročné úkoly, k jejichž
řešení byly v rámci konsolidačního procesu vytvořeny jen základní předpoklady.
Úspěšný rozvoj
bude nepochybně náročný na úroveň organizace
naší geodetické a kartografické
slUŽby, a to na
všech stupní~h řízení. Mimo jiné je třeba zabezpečit vyváženost a koordinaci úkolů ve vlastní geodézii a ve vlastní kal'tografii. Do pětiletky vstupujeme. s novou jednotnou organizací kartografické
činnosti, která je shodná v českých zemích i na
Slovensku. Nutně musí být přijata opatření, která
zajistí efektivní kapacitní využití, nejen v rámci
obou resortů, ale i v rámci celostátním.,
- Náročné úkoly v zlepšení celkové koordinační
úrovně řízení nejsou myslitelné bez důsledného
prosazování konkrétních krátkodobých a 'dlouhodobých racionalizační~h opatření. Rozvoj racionalizačního úsilí je zatím v resortu značně nerovnoměrný. V každém případě není stav uspokojivý a
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a
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do pátého pětiletého
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možno právě na tomto úseku najít značné rezervy
pro kvalitativní
podstatné překračování
plánovaných úkolů.
Hlavním zdrojem pro rÍlst produktivity práce je
rozvoj iniciativy a aktivity pracujících. Tento zdroj
byl po mnoho let ústředním vedením podceňován
a opomíjen. Přeceňovala se, lidově řečeno "nahoře", váha směrnic, direktivního řízení a myšlení,
a na druhé straně se nedostatečně
kalkulovalo
s tvůrčí iniciativou širšího okruhu našich inženýrsko-technických
kádrů, která je nespočítatelná.
V tomto směru ani mzdová politika nevytvářela
nejzákladnější
podmínky pro rozvoj iniciativy. Je
proto prvořadým úkolem všech vedoucích pracovníků, aby svoje úsilí orientovali nejen vftči resortu,
ale vůči celé společnosti především na rozvoj tvůrčí iniciativy všech svých spolupracovníků
a pracovních kolektivů. Bez rozvoje této iniciativy není
ani rozvoj automatizace úspěšně řešitelný. Postavení a úloha spolupracovníků
resortu, nositelů státních vyznamenání, nejlepších pracovníků resortu a
ostatních, kteří byli odměněni za úsilí při budování

našeho státu a kterých v žádném případě není
málo, stále není plně doceněna.
Soustavné poznatky z našich pracovišť prokazují,
že většina spolupracovníků
resortu uznává vedoucí
úlohu strany nikoli jen slovy, ale že je ochotna
prokazovat a také prokazuje skutky, praktickými
činy svi'tj kladný postoj k budování socialismu
v naší vlasti. To je také dostatečnou zárukou, že
můžeme bez obav přistoupit k plnění našich perspektivních úkolů, které jsme si v pětiletém plánu
na léta 1971 až 1975 vytyčili. Pod stranickým vedením s cílevědomou kádrovou politikou, s kvalitativně lepší technikou a s optimismem zvládneme
všechny nám svěřené celospolečenské úkoly.
Věřím všem pracovníkům resortu Českého úřadu
geodetického a kartografického
a jsem přesvědčen,
že společným úsilím, disciplinovaností,
pracovní a
technologickou
kázní, vytrvalostí,
respektováním
socialistické zákonnosti a ve vzájemných soudružských a poctivých vztazích se v resortu čestně
vyrovnáme s úkoly pátého pětiletého plánu v geodézii a kartografii.

Slovenská správa geodézie
a kartografie na prahu piateho
piťročného plánu

Ing. Ondrej Michalko,
riaditer Slovenskej správy
geodézie a kartografie

pomohlikonsolidácii
podmienok
a Ipomerov na
Vďaka politike K'omuni'Stickej strany Českoslopracoviskách.
To dosiVIedčuje .aj na širokej báze
venska sú Ivytvorené nebý,valé pr1ed'poklady aj
súťaž a závHzkové hnutie k 25. výrazv,oja gHodézie ,a kartograHe
na SlovHn'Sku. prebiehajúca
ročiu oslobodenia Československa,
k 50. výročiu
Skutočnosť, že bol, zriadený
národný ústredný
vzniku KSČSa k jubileu ,lenimkých osláIV. Preto
orgán odlv'etNi'a geodéziea
kar1:l0grafie na Slovenmažeme optimisticky poz1erať do !budúclltosti.
sku, umo~ňuje bezprostredne
rozhodovať 'v najTvorilvá iniciatílva našich technikov, Lnžinierolv
akútnejších
prípadoch
pri riešení
špeciálnych
otázok techlnológie
prác, budovani,a mapového
a rrobotníkov i'e prepotr'ebná. To preto, lebo naše
floudu, tvorby
kartografických
diel, prípadne
plány v t1ejto 'paťročnici sú-mobilizačué ,a niektoré
úlohy súnového
druhu, aké sa dosiaf na našich
ďalších špe'cifík IV obla'Sti geodézie ,a kartografie
organizáciách nevyskytovali. 'Spomeniem napríklad
na Slolvensku. 'S 'P r á IVo m 'O c o u Ipar,alelne kráča
aj z od P o IVe d lno s ť. 'Preto s plnou zodpolvedg ra IVi m e triu
alHbo Iko z mi c k ú tria n g unosťoupristupuj'eme
aj k nomu,aby
'sme mohli
l á c i u, ktoré disciplíny pracolvlníci slolvenských
urýcMene od'Strániť nedostatky, ktmé sa dlhé roky
org.anizácií dosial sami nevykO'ná,vali. Plnenie týchhromadili ak
ich od'Stráneniu sa Ineprikročilo
to, ale aj niektorých ďalších Ivyplýlvaz moozLnároddosledne
z roznych
príčin.
lde predovšetkým
ných dohod. Nároky na IVykonanie týchto lPrác s,a
o vybudovanie fondu má.p vefkých mierokako
podstupňujú, :plniť ich možu lHn vysokoklValifikolvalní
a .špecializovauí odborníci. IPredpokladáme, že aj
kladu Ipm evidenciu Inehnutefností a pre ostatné
lnvoestičné akcie.
v \ýchto nových oblastia1ch za niekolko rokolv 'vyNa aktÍive Ivedúcich hos:podárskych,
'Straníccholváme odborníkov,
rovnocenných
partnerov
českým odborníkom, ktQrí dosiaf túto probloematikycha
odborových pr'aco'vníkov rezortu 'v júni
1969. roku boli prijaté zásadné smery rozvoja
ku riešiliaj pre nás.
Je Ivšeobecne známe, že mapový fond máp
rezortu geodézie a kartografiena
dlhodobé obdobie. Po Iviac ako ročnom období plnenia, IVnOlVem- velkých miero,k na Slovensku je velmi pestrý, ča
bri 1970 'zasa na :podobnom eeloslovoenskomaktílve
do matematických zohra:Wlvacích systémov, mierok
sme mohli kOlnštat,ovať, že pri IVzniku 'Slovensk'ej
a presností a roznej, z IVa č š a ne IVy h o IVU j úsprávy geodézie a kartografie boli IVytýčené sprá'vc e i k val i t y. Veď napríklad len 8,87 % z počtu
ne smery rozvoja rezortu.
Prledbe~né výsledky
3640 kat. území Ina 'S}olvensku má taký mapový
plnenia 'podniko'vých plánova
ústa1vných prografond, ktorý po dopllllení výškopisom 'Vy h o v U j e
mOlvdosvedčujú, ž,e usHOlvná :práca Ivšetkých prapotrebám tvšetkých druhlolv illlv,estičnej lVýstavby.
cOlvných 'kolekUvov organizácií
rezortu priniesla
Naproti tomu ,až 22,25 % kat. území má IDapolVý
dobré' ovocie. Rok normalizácie možeme uzavrieť
fond p l' '0 IVi z O'r n oe budovaný bez zohrazolv,acích
s uspokojením. Uskutočneué organiz,ačné a kádrosystémo1v. Pres1lltosť týchto máp' je ne,vyhovujúca
vé zmeny v našich organizácilách podstatne naa používajú '5a len ,ako proIViz6riá preúčely
EN.
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Zostávajúcich 68,88 % kat. území má také mapy,
ktoré po doplnení výškopisu možno využiť na
inv,estičnú Ivysta'Vbu len pre menej náročné úlohy.
Pre účely EN sú Ivšak plne ,vyuzi'vatelné. Preto
otázka dobudolvania, obnovy a údržby mapového
fondu málP ,velkých mierok patrí medzi Ipr IVOr ad é úlohy slolv'enskej geodézie a kartograHe.
Uloha obno'vy mapového fondu máp veYkých
mierok je 'z IPohfadu použitia klasických meračských ,a kresl1čských metód a s,účasných pracovných kapacít re2jortu časove 'veYmi náročná. Je
pr,eto potrebná rozsiahla mechanizácia ,a ,automatizácia Ivýrobných proces-ov, ČOIvšak nutne ,vYlvoláva :p'Ožladavky na technické lvyba,v'8nie pracovísk
z'Odpo,ved.ajúcimi prostriedkami.
80 zavádzaním
nových teehnológií ,a metód ma,povania musí súčasne pri8biehať výchova ~ádrov.
Jedným zo znako,v sucasne
pr,ebiehajúcej
ved.eckotechnickej r'e'volúcie Je tlež 'automatizacia.
Automatizácia - aj keď je spočiatku náročná na
investičné prostrieúky a draná - prácu ur,ýchfuje, sklval1tňuje a zhospodárňuje.úeto
,,'vlastnosti"' r,adi ,využijeme pri buJd.olvaní map'Ového
fondu, ale aj pri dalších geodetických a kartografických prácach. Za'vedemeautomatizácie
v rezorte znamená k,valitatí<vny skok v technológii doteraz uplatňovanej
a Ivyžiada si Uež príslušné
organizačné opatrenia. 8me si vedomí toho, že by
nebolo sprá,vne,keby
sme nechali bez po,všimnuUa s'vetové vý,voJo'vé tendencie v smere uplatňowaniaautomatizácie
IV roznych oblastiach hospodárskeho života a ne'využili ich Ipráve tam, kde je
'vhodné ich uplatnenie. 'Preto otázk,e 'za,vádzania
a u tom ,a t i z á c i ,e pri Igeodetických ,a kartografických prácach v plnom rozsahu venujeme o s ob i t n ú p o z o r n o s ť. V paťročnom pláne uvažujeme so zaobstaraním príslušných automatizačných
prostri,edko,v a s ich lvhodným um~estnením. Osobitné organizačné opatr1eni.a bude treba vykonať
na zahezpečenie skorého ak'valitného
t o k u i nf o r m ác i í od praoolvníka v teréne cez automatizačné stredisko :pr'e prípra,vu dát, až po samočinný počítač a automatický koordinátograf.
Pre
Ú'Sjpešné za,vedenie ,automatizácie sa predpokladá
dostatok odborne Ipripralv,ených pracovníkov, dosledne oboznámených s problémami automatizácie. Preto budeme rozširovať 'Z,ačaté ,sústavné
škol,eniea
stupň'O'vať nároky, aby sme získali
špecialist'Ov [pre jednotlilvé druhy prác. Pr'e urýchlané a k,valitné zavedeni,ea oSivojelni,esi automatizácie je Ipotrebné
pochopenie
a spolu:práca
Ivšetkých organizácií
re:wrtu. Z limitu nárastu
prac'O'vníkov v paťročnici
Ivymedzujeme určitý
počet pracovníkolv tiež na vybud'O'Vani'e 'v Ý p o čt o IVé h o str 'e d i s k a 'V Geodetick'Om ústa,ve.
Velkú p'Ozornosť v paťročnici lvenujeme r o zvoj U ,ve d y a t ,e c hni k y a teda aj dobudovaniu Výskumného 'Ú'stalvu geodéz~e ,a kartografie
IV Bratislave. Očaká'vame,ž,e
pracovníci
ústavu
budú riešiť :problémy, ktoré umožnia organizáciám
'vo výrobnej praxi dosahovať 'O'ptimálne ,výsledky.
Ústa,v máku
koncu paťročnioe plán'O'Vaný nárast
pracovníko,v takmer 150 % OPfIOti stavu v roku
1970. Ba lviac, obrovské tempo roz,vo}avedy a technIky 1\70Sivete nás Ipriamo nabáda využílvať poznatky
tých kr,ajín, kde I\7rieš'ení problémOlv z obla'Sti
geodézie 'a kartograHe sú ďalej ako my. Preto sa
budeme usilovať o spoluprácu na riešení niektorých úloh a takto sa zapojiť do romoja socialisUck,ejekonomickej tnt'egrácie.
Náročné úlohy, ukladané organizáciám, sa dajú
plniť l,en Ipri dodrž·aní určitých IPredpoklado'V, len
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ak budú vo vzájomnom súlade o's o b n é a ve c n é
čmitel'e social1Stlckého !výrobného 'procesu. 8 r,ešpektovaním skutočnosti, že v našej r,epublike sú
taKmer ,vyčerpané zdroje pracovných síl, rátame
len s pomeflne nízkym rastom pr,acOlvníkolvv Ipriebehu lpaťročnice. Vlac Ivš,ak spoUehame na ich
sk,valitňovanie, budeme klásť Iv,eYké nároky na
političnosť, odbornosť, sveldomitosť, zodpOtverdný
prístup k 1P1neniU'Úloh a požadovať vefkú dávku
myslenia a Inici.atLvy u každého j,ednotliivca.
VHlllujeme lPo~ornosť aj 'vecným činitefom a to
hla1vne :prostr,erdníctvom IprogrHsí'vneho plánu invHstičnej Ivý'Stéllvby.Zo sta,vebných iUlvestícií 'VHnuj'8me primeranú
sumu hlavlne na v Ý s t a 1\7b u
o u d o v str e d í s k g e o rd é z i e, protože ešte
viaceré majú ne'vyho1vujúoe ,až neddstojné pracOlvné priestory. Pri zabezpečO'vaní strojov,ej inv,estič.uej 'výsta,vby sa dá'va prednosť ZÍ'skaniu týth stroj'o'v z dOIVOZU,
ktoré ,s'ÚIPotr'e'bné na Iplne'ni,enOlVých
druhov úloh, ďalej prí'Stf'Oje mechanizáci'e ,a automatizácie
a zabeZipečenie nutnej
reprodukcie
zákl,adných fondov. Z tuzemských Ivýrobkolv sa
získavajú najma motorol\7é Ivozidlá a niektoré zariadenia 'výpočtov,ej techniky.
Zmienil som sa len o ni,ektorých 'základných
úlohách r'ezortu 'v piatej ipaťročnici. Pral\7da, úloh
a: problémov je omnoho viac. Poznáme ich a budeme ich r~ešiťs reš,pekto,vaním ipožiadal\7ky maximálnej ,ef,ektílvnostia progresu. Pojde napr. o stabilizáciukádrov
a s tým sÚivisiaca tiež otázka
hmotnej zaint,eresov,anosti a ďalši,e.
Úlohy paťročného Iplánu rezortu 's ú n á roč n é,
ale
spI nit e Y n é. Využitím všetkých zdroj ov
rastu produktivity práce, usmernením socialistického sQfaženiaa roz'vojom Ipracovnej iniciatívy to
naši technici, inžinieri a robotníci iste dokážu. Za
to im už teraz vyslo'vujem uznaniea
srdečné poďakolvanie.

Koncem roku 1970, po redakční uzávěrce, jsme
se dozvěděli smutnou a nečekanou zprávu o úmrtí
Ing. Rudolfa Malivánka,
bývalého
pracovníka
Ústřední správy geodézie a kartografie.
Zesnul
27. prosince 1970 v 63 letech svého věku.
Dobrý a čestný člověk, vynikající odborník-geodet,
jeden z předních bojovníků za společenské uznání
a sjednocení československé geodézie a kartografie, v neposlední řadě též dlouholetý člen redakční
rady našeho odborného časopisu.
Čest jeho památce!

o
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t.: Zákon prená§ania chgb meranych a vyrovnaných
velii:!ín

Zákon prenáiania chýb
meraných a vyrovnaných veličín

Doc. InJ. J. Šiitti,
katedra banfckeho meralstva VST, Kolice

Pri presnostných rozboroch roznych meračských
a výpočtových postupov možu nastať také prípady,
keď je potrebné určiť strednú chybu funkcie veličin,
z ktorých časť je priamo z meraní, časť z určitého vyrovnania. V danom prípade uvedieme riešenie tejto
otázky pre prípad vyrovnania podmienkových pozorovaní.
Majme napr. funkciú

F

= F(x{, x~, ... Xk;

Ym+1' Ym+2' .. 'Ym+,,;

y{, y~,
Zl'

Z2'

Z,),

'.
+~,
Vllm+ Ym+2 + Vllm+2' ... Ym+" + vllm+
z{ + VOl' z2 + V02'· .. z; + vOr)
l'

10

+K

l

([alllll]m+n
Pil m+l

fO'

(2)

preto linearizujeme rozvojom v Taylorov rad, pričom
zanedbáme členy druhého a vyššieho rádu. Dostávame

+ IlIm+1 vllm+! + IlIm+2 vllm+2 + ... +
+ IlIm+" vllm+n + 101 VOl + 102 V02 + ... + I.,vo,

F = 10

+ [ao1o]r) +
Po

1

+ [bolo]r)+

(1)

F = F(x{, x~, ... Xk; y{, Y~, ... y;";.

Ym+1

=

K2([blllll]m+n
Pil m+l

y;;',

kde písmenami x, Y, Z sú označené tri rozne druhy veličin (ako argumenty funkcie F), pričom s čiarkou sú
označené hodnoty priamo z merania, bez čiar]iy hodnoty z vyrovnania, napr. 3 podmienkových rovníc.
Aby sme určili strednú chybu funkcie F pomocou
zákona o prenášallÍ chýb, vyjadríme ju na meraných,
nezávislých hodnotách. Funkciu

,

F

Ka{[!!III]m+n
Pil m+l

P.

1

+ [Colo]')
Po

1

Keďže koreláty v získanom vzťahu nie sú vzájomne
nezávislé, potrebujeme ich eliminovať, čo dosiahneme
nasledovne. Normálne rovnice z príslušného vyrovnama vynásobíme po riadkoch zatiaI neurčitými koeficientami Ql' Q2' Qa a pripočítame ich k rovnici (6).
Bude

F = 10 + U1Ql

+ ([ ; ] Ql

+ U2Q2 + UaQa +
+ [ ~ ] Q2 + [ ; ] Qa + [ ~ ]) Kl +

+ ([ b; ] Ql + [ b; ] Q2 + [ ~ ] Qa + [ ~ ]) K2 +

+ ([; ]Ql + [~ ]Q2 + [;

]Qa +[ ~])Ka.
(7)

Ak nemajú v tejto rovnici koreláty
zrejmé, že musí platit

vystupovat,

je

Do vztahu (3) dosadíme za opravy z rovníc opráv
príslušného vyrovnania
VII

m+l

1
(am+1 Kl
Pm+l

= --

+ bm+!

a potom z rovnice (7) zostáva
K2 -I- Cm+1Ka)

F = 10 + U1Q1

+ U2Q2 + UaQa'

tj. funkcia F je týmto už vyjadrená
funkcií
10

= F(x{, x~, ... Xk; y{,

(9)

len ako funkcia

y~, ... Y;", Y;"+l' Y;"+2" .. y;"+,,;
z{,z~, ... z;)

1971/4

Siitti,
veličin

Ul

T.:

Zákon prenášania chýb meraných a vyrovnaných

= U1(xi,

Geodetický a kartografický
ročnfk 17/59, čfslo 1/1971

obzor

5

x~, .•. Xk; yi, y~ ... y;", y;"+l' y;"+z, ... y;"+,,;

zi, z~, ... z;)
Ua

= Ua(xi, x~, ... Xk; yi, y~ ... y'"., y;"+1' y;"+a,' .. y;"+,,;

zi, ~, ...
Ua

z;)

F:)
+ ... +Pz

=moa

priamo meraných veličín, pričom odchýlky Ul> Ua, Ua
pretvorených podmienkových rovnic sú len funkciami
hodnot vystupujúcich vo vyrovnaní.
Teraz už použijeme zákon prenášania chýb a pre
skutočnú chybu CF funkcie F máme
CF = F"'lc"'l

[FzFz ]m+,,)
+-pz m+1

= m~QFF

= Ua(xi, x~, ... Xk; yi, yf ... y;", Y·'".+1'y;"+a, ... y;"+,,;

zi, z~, ... z;)

F1IF1I .Jm+n
-Pil m+1

([

(14)

kde mo je jednotková stredná chyba (aposteriorna)
získaná z vyrovnania. Keď za F1Im+1' .•• Fz dosadíme
z (12), prevedieme príslušné úkony a členy usporiadame podfa koeficientov Q, dostávame

+ F"'ac"'a + ... + F"'é"'k +

+ FlI1clIa + FlIaC1Ia +

... + FlImClIm + FlIm+1ClIm+l +
+ FlIm+aClIm+a+ F1Im+"ClIm+n+ FZ1cZ1 + Fzacza + ... +
+ Fz,cz,
(11)

+ Ql ([

;

] Ql

l~]Q2 + [ ; ]Qa +
+ l~
] + [ ; ] + [ ; ]) +

+ Qa ([

~

1

+[~

+ Qa ([

;

] Q1

+ [ ~ ] Qa + [ ; ] Qa + [ ; ]

QFF'= [ ~ J + [; ]Q1 +
FlIj -

oF
010
oYt = oyj = 11Ij'

Ql

Qa

Qa

]9 + [ ~ ]
a

+ [ ~ ]) +

Qa

(15)

= [llllll]m+" + [Mz]r
[JL].
P
P1I m+1
pz

= 1,2, ... k; j = 1,2, ... m; P = 1,2, ...

s indexy i
. . . n;

q

=

[!!L]
P

=

[a

ll/1I

1

]m+n + [ azl •. Jr

Pil m+1

P.

1

1, 2, ... r, resp. pre strednú chybu mF funk-

cie F
k

m).

= .~ F~m~i
<=1

m

n

1=1

2'=1

+ .~ F;jm~j + ~ F~m+llm~m+1l +

a podobne. Keďže výrazy v zátvorkách
podla (8) sú nulové, pre
zostáva

QFF

QFF = [ ~ ] + [; ]Q1 + [~]Qa'+
Zo vzťahu (13) ako aj z predchádzajúceho postupu je zrejmé, že prvé dva súčtové členy predstavujú
vlastne štvorce parciálnych derivácii funkcie F podla
meraných veličin násobených štvorcami príslušných
stredných chýb, teda výsledok normálneho použitia
zákona o prenášallÍ stredných chýb pre funkciu F,
ktorú v danom prípade berieme akoby len funkciu
meraných veličin.
Ďalšie dva súčtové členy vzťahu (13) predstavujú
vplyv vyrovnaných veličin a ich presnosť na mp. Vy.
jadríme ioh v inom tvare, preto píšeme
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Zákon prenášania

m~ (QFF(1I)

+ QFF(.l)

chýb meraných

a vyrovnaných
vellčín

2

=

mo (Qr[a1la'll] + Q~[b'llb.y]+
py

+ 2QIQ2[a'llb'll] + 2QIQ3[ayCy] +
+ 2Q2Q3[b'llC1l]+ 2Ql[ ayJ 'II]+ 2Q2[b.1 'II]+
+ 2Q3[ C'llJ'II]+ rJ'IIJ'II])+
o
_m (Qi[a.a.] + Q~[b.b.] + Qnc.c.] + 2QIQ2[a.c.] +
P.
2QIQ3[a.c.] + 2Q2Q3[b.c.] + 2Ql[a.1.] + 2Q2[b.j.] +
+ 2Q3[C.1.] + [f.1.]) =
+ QncyCy]

a po dosadení výrazov (18) do (17) dostávame po usporiadaní známy vzťah
'

[-7-f [SfT

+

[b~1 ]

+

[Cc;2

2

]
(19)

Ako teda vyplýva z uvedených výsledkov, stredná chyba mF funkcie F meraných a vyrovnaných veličín bude
"

I

m~

k (aF)2
-a.

=.~

.=1

X.

m~i

(aF)2
+.~
-a.
,=1
Y,
n

m~i

Pre strednú chybu funkcie F na základe (12), (13), (23)
máme teda

+ my2 (m

2' _ 2 ~ (aF)2
mF - m""i-::l aXi

+ m~·QFF

i~l

(aF )2
aYi-

+ Q \FF ) +
('11)

(20)

Z tohoto tvaru strednej chyby mF funkcie F je zrejmý
vplyv určenia a presnosť jednotlivých druhov veličín.

m~

=

m~.~

k(

•=1

aF)2
~
(IX.

+ m~

m (aF)2
.~-a.
Y,

,~1

Vzťah (25) na základe príslušného postupu odvodenia a jeho skladby možno upraviť aj pre vačší počet
veličín resp. vačší počet podmienkových rovníc .

+ m~.QFF
(21)

Z uvedeného vzťahu vyplýva aj pravidlo - zákon prenášania chýb meraných a vyrovnaných veličín,
ktorý obecne možno formulovať takto:
Ak hIadáme strednú chybu funkcie meraných
a vyrovnaných veličín, vezmeme túto funkciu najprv
ako funkciu len meraných veličín a obvyklým použitím zákona o prenášaní chýb stanovíme prvé členy
strednej chyby mF a k nim kvadraticky pripočítame
člen m~.QFF vyjadrujúci vplyv chýb veličín z vyrovnania.
Takto získaná stredná chyba mF (21) vyjadruje
však len vplyv stredných chýb· jednotlivých druhov
veličín z merania, kým vplyv stredných chýb rozných
druhov veličín z vyrovnania nie je vyjadrený osobitne,
ale súhrnne cez jednotkovú strednú chybu mo. V mnohých prípadoch, najma pri rozboroch apriornej presnosti funkcie F, z ktorých plynú praktické uzávery
pre organ~záciu a podmienky merania, zaujíma nás
však otázka, akým podielom sa zúčastňujú na veIkosti
mF stredné chyby jednotlivých druhov veličín (argumentov), vystupujúcich vo funkcii F, či už boli merané alebo aj vyrovnané. V tomto prípade pre strednú
chybu mF funkcie možno uviesť iný tvar než (20),
z ktorého bude možné zodpovedať naznačenú otázku.

Použitie odvodeného zákona prenášania chýb vyrovnaných a merariých veličín ukážeme na jednoduchom príklade.
Majme voIný polygónový ťah (obr. I), v ktorom
sú dané súradnice počiatočného bodu O, sú merané
vrcholové uhly wi, w~, w:Í, strany 8i, 8~, 8:Í, 8~ a ťah je
orientovaný na základe gyroteodolitového merania
v bodoch O a 2, tj. sú dané smerníky O'Í = 0'01> O'ÍI = 0'23'
Hfadáme strednú chybu m"'4
bodu 4, tj. strednú chybu veličiny
F

= X4 =

Xo

+ 8;' cos 0'01 + 8~ cos

m~(rF F ]m+n + [F.F'Jr)=
P.

F

== X4 =

Xo

+

8;'

cos O'J

+

8~

cos

+ 83 cos

(O'J

+

+ 8:Í cos 0'1I + 8~ cos (O'n + w:Í -

0'23

+

Wl -

200)

+

200),

ktorá je funkciou meraných dižok 81, 82,83, 84, meraného
vrcholového uhla w3, vyrovnaných smerníkov O'I, O'n
a vyrovnaného vrcholového uhla w!" Ako je známe [2],
u voIného ťahu na úsekoch medzi gyroorientáciami
dochádza k uhlovému vyrovnaniu, v danom prípade
podfa podmienkovej rovnice
O'J

= w1

+

W2 -

2 (200) -

I

!
~~(QFF(1I)+QFF('»)

0'12

súradnice

+ 8~ cos 0'34

Na základe vzťahu (14) možeme pre posledné dva
členy výrazu (13) písať
1I 1I
P1I m+l

x-ovej

(22)

1

Každý z koeficientov QFF{1I)' QFF(.>rozvedieme podIa
(15), členy usporiadame a keďže váhy v nich sú rovnaké, dostávame
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+ [ff],,}

kde koeficienty f v zmysle (4) sú parciálne derivácie
funkcie rn,q podra jednotlivých vyrovnaných veličín
a hodnoty "a" sú podra (12) koeficienty pretvorenej
podmienkovej rovnice. Index (1 resp. w znamená ich
príslušenstvo k jednotlivým druhom vyrovnaných veličín. Hodnoty koeficientov f, a udáva následovná
taburka
I

a

II

I

I
aa

I

I
1

aI

-1

au

I

P

I

I

I

1
1

I

P"
p"

----

1
1

OJ1
OJ2

1
1

I

aa

I

P

I

-

I

f

!

ft

I

-LlYo2
-"lY2.

l/p"
l/p"

-------

/jV~2

L1V~.

-LlYI2
O

L1Yi2
O

af

I
I
._-_ .._.

. ~--~----------.--

l/pw
l/pw

Pw
Pw

I

I

at

I

P

--LlYo2
Ll!!2.

-LlYo2/p"
LlY2./p"

-LlYI2
O

-LlYI2/Pw
O

z ktorej plynú ich súčtové výrazy
[aa]w = 2, [afJw = -flY12'

= 2, [af]" = JY24 -

[aa]"

l f] =
a
P _

JY02'

[ff]w =

JYi2

ltJ]" = Jyg2 -+- JY~4

JY24 - JY02 _ JY12, _aa
Pa
pw
P

2
Pa

+

2
Pw

S číselnými hodnotami: a~= 112,8505>(, (1~I = 81,23H>(;
w~ = 170,38021>:,w~ = 198,0060>(, w~ = 202,50771>:;
8~ = 175,385
m, 8; = 211,033 m, 8~ = 200,807 ID,
8~ = 185,110 m; m" = ±42,3cc,
mw =±11,7ce,
mS1 ~ mS2 ~ • " ~ mS4 = ±7,6 mm, s vorbou apriornej strednej chyby mo = 11,7 dostávame váhy pw =
= 11,72/11,72 = 1, pa = 11,72/42,32 = 0,0765 a pre m"'4
m",~ = 7,62(0,0402 + 0,0678 + 0,0844 + 0,0638) +
11,7
+ ( ~--636620

+ 2.9247

2 + 9 2472 2 -+.
-+- (203 754)2}-+-

)2 {(-179108)
(-203754)

+ ( 636423é20 )2 {92472.2 + 2.9247(-4322)

+

-+- (375578)2 -+- (371 256)2} = 14,8 -+-23,6 -+-+- 1231,7 = 1270,1
mají už ve svých rukou desetitisíce našich techniků, dělníků a studentů, kteří jsou členy Bezplatné
Informační Služby SNTL. Nic nebrání, abyste i Vy
dostali tuto knÍžečkunapište si na adresu:
[1] Bohm,

J.: Vyrovnávací počet, SNTL Praha,

SNTL -

1964

CSc.,

technické

literatury

tisková redakce

[2] Š ii t ti, J.: Polygónové ťahy s gyroorientáciou, Geod.
a kart. obzor 1969 č. 9

Lektoroval: prof. Ing. Anton Suchánek,
SVŠT, Bratislava

Nakladatelství

P r a h a 1, Spálená 51
Najdete v ní v přehledném uspořádání podle jednotlivých oborů všechny knížky, které jsou ještě
v dostatečném množství na skladě. Dostanete je
u svých knihkupců nebo si napište přímo do nakladatelství.

1971/7

Geodetický a kartografický obzor
roěnfk 17/59, ěfslo 1/1971

Sedláček,

8

A.: Příspěvek

k řešení

Příspěvek k řešení transformací
souřadnic v geodézii

transformací

souřadnic
v geodézii

Ing. Antonín Sed láček,
Inženýrská geodézíe, n. p., Brno

Transformace souřadnic v géodézii byla a stále
je i v dnešní době často používaná početní operace.
Mapová díla na našem území jsou založena v různých
mapových soustavách. Dnešní snahou je převádět
tato mapová díla do jednotné soustavy - S-JTSK.
A to se neobejde bez transformací souřadnic. Transformace souřadnic se nyní prosazuje i v oboru evidence nemovitostí, kde se začínají zaměřovat změny
v místních souřadnicových soustavách a počítá se s jejich transformacemi do jednotné soustavy.
V našem článku chceme ukázat na jednoduché
řešení transformace pravoúhlých souřadnicových soustav. V podstatě jde o dvojí (plošnou) interpolaci.
Tato interpolace je v čs. geodézii již zavedena. Používají se pravidelné obrazce - čtverce 10 X 10 km (při
převodu S-JTSK do S-42, mezi Gaussovými pásy) nebo
obdélníky (např. rohy map. listů 1 X 1,25 km k výpočtu zeměpisných souřadnic z rovinných) [10]. Pravidelná síť vztažných ("identických") bodů umožňuje
vytvářet i diference vyššího řádu a provádět tak
přesné transformace do jiného zobrazení i při menší
hustotě vztažných bodů.
• Rozšíříme způsob plošné interpolace na obecný
čtyřúhelník, jehož rohy tvoří např. trig. body s danými
souřadnicemi ve dvou soustavách (dvou zobrazení
nebo dvou triangulací nebo lokální a státní sítě).
Omezíme-li se na malý prostor, není nutné zavádět při interpolaci členy vyšších řádů, vystačíme s lineární interpolací.

Souřadnice
poměru

bodu 5, 2 získáme pomocí dělícího

Výsledné souřadJ?-ice Yó a Xó bodu 5 dostaneme
na spojnici 5,1 - 5,2 pomocí dělícího poměru

#ó

Yó -

=

,

Yó.2 -

Yó.l

.

Yó.l

Těmito úvahami je problém vyřešen.

2. Zjednodušené
souřadnicových

řešení
soustav

transformace
2.2. Výsledné rovnice:

2.1. Matematické odvození
Mějme 4 body, jejichž souřadnice jsou známy ve
dvou soustavách A a B. Soustava A je dána souřadnicemi (Xi, Yi), B je dána souřadnicemi (Xi, Yi).' Identické body označme 1, 2, 3, 4. Libovolným bodem 5,
ležícím uvnitř čtyřúhelníka 1 2 3 4, jehož souřadnice
(xó' Yó) máme transformovat na souřadnice (Xó' Yó)'
veďme rovnoběžku s osou y. Tato rovnoběžka nám
protíná spojnici 14 resp. 23 v bodě 5,1 resp. 5,2.
Platí tedy: xó•l = Xó = Xó.2'
Bod 5,1 na spojnici 14 je jednoznačně určen dělícím
poměrem

Pro výpočet souřadnic bodu 5,1 vypočteme koeficienty
Y4-Yl
Y4- Yl k
_ X4-Xl
kv •• =-----, ky •• =----,
x •• -----

~-~

= YI
= Yl
X5.1 = Xl
Yó.l

Yó.l

+ #ó.l

+
+

~-~

~-~

(Y4 -

Yl)

#ó.l

(Y4 -

Yl)

#ó.l

(X4

Xl)

-

= YI
= Yl
= Xl

+

ku.. (xó -

+ ky •• (x
+ kx ••(x

Xl) ,

ó -Xl)

ó -

Xl)

(4)

Pro výpočet souřadnic bodu 5,2 vypočteme koeficienty
Rozdělíme-li souřadnicové rozdíly bodů 4 a 1
podle dělícího poměru /-'ó'1' získáme souřadnice bodu

5,1.
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2.3. Praktický výpočet
Soustava A ( .•••.•.

Bod

) Soustava

I

1/

1
2
3
4

600911,30
601694,02
601282,36
601043,28

1167333,15
1167332,98
1167852,38
1167861,69

5
6
7
8
9

601020,01
601201,54
601656,76
601276,08
601126,67

1 167519,09
1167551,28
1167556,94
1167706,92
1 167855,13

Y5.2

=

Y5•2

= Y2
= X2

X5.2

Y2

+
+
+

1''5.2

(Ya -

1''5.2

(Ya -

Y2)

P5,2

(Xa -

X2)

Y5,2

k y. - -----,

Y5,2 -

)
X

445593,807
445524,139
445043,423
445055,480

+ ku"
+ ky"
+ kx"

Y2

= Y2
= X2

kx•

(~5-

x2)

(x5 -

x2)

(x5

x2)
(5)

-

souřadnice bodu 5
X5,2

-

= Y5,l
X5 = X5,l

+
+

= -----

Y5.1

P5

(Y5,2-

Y5,2 -

P5

(X5•2

Y5,l)
-

X5,l)

Y5.1

= Y5,l
= X5,l

+ ky•
+ kx•

(Y5-Y5,l)
(Y5 -

Y5.1)

(6)

Na první pohled je zřejmé, že rovnice (4), (5), (6)
jsou stejné jako rovnice pro výpočet bodů na měřické
přímae. Jsou vhodné pro numerický výpočet na stroji,
protože výsledky tvoříme přímo ve stroji přetáčením
souřadnicových rozdílů.
Protože body 5,1; 6,1; ... n,1 resp. 5,2; 6,2; ...
n,2 leží na téže spojnici, počítáme jejich souřadnice
na jedné přímce podle rovnic (4) resp. (5).
Rovnice (6) počítáme pro každý bod samostatně.
Obecně pro n transformovaných bodů počítáme n
2
přímek (za předpokladu, že pro výpočet použijeme
stále stejné identické body).
Koeficienty k počítáme na tolik des. míst, kolik
cifer má největší souřadnicový rozdíl.
Lze·li pokládat v prostoru daných identických bodů
obě souřadnicové soustavy za afinní, budou spojnice
5,1 - 5,2; ... ; n, 1-n, 2 rovnoběžné a bude platit:

+

ky•

= ky• =

kx•

= kx• =

Pro porovnání uvádíme hodnoty souřadnic bodů 5,6,7,
8, 9. které byly získány plošnou interpolací z tabulek
[2]. Výsledné souřadnice jsou stejné, liší se prakticky
jen vlivem zaokrouhlení posledního místa.

Otázkou je, do jakých rozměrů lze uvedený způsob transformace použít s potřebnou přesností.
-Geodetické soustavy jsou zobrazením zemského
elipsoidu do roviny podle přesných matematických
vztahů. Toto zobrazení nelze provést bez délkového
zkreslení. Omezíme-li se na konformní zobrazení (mezi
něž soustava A i B v našem příkladě náleží), je hlavní
hodnota měřítka válcového nebo kuželového zobrazení
dána vztahem m = 1

X5,l

a dosadíme do rovnic
Y5

Máme dány souřadnice bodů 1,2,3, 4, v soustavě
souřadnice bodů 5, 6, 7, 8, 9 ze soustavy A do soustavy B.
Výpočet je proveden v tab. 2.

A i B. (Viz tab. 1). Úkolem je transformovat

2.4. Rozbor přesnosti

Y2)

Y5,l

-

I

396516,157
395736,358
396192,819
396431,832

Pro výsledné transformované
vypočteme koeficienty
-

B ( •..••••

y

a;

Hodnoty k se budou lišit pouze v posledním des. místě
(které je pro výpočty potřebné). Větší diference při
jinak správném výpočtu svědčí o nesprávné identitě
výchozích bodů, nebo o tom, že soustavy nejsou afinní.
Tento druh transformace nám dává možnost
druhého nezávislého výpočtu: Vedeme.li v obr. 1
bodem 5 rovnoběžku s osou x soustavy A, protne nám
spojnici 12 v bodě 5,3 a spojnici 43 bodě 5,4. vý.
sledné souřadnice bodu 5 pak určíme na spojnici
5,3 - 5,4. Výsledky z obou početních postupů jsou
přesně stejné.

+

z2

2 R2 ' kde z je vzdálenost

od osy zobrazení a R je poloměr koule, nahrazující
v daném místě zemský elipsoid.
Protože se měřítko zobrazení mění se vzdáleností
od osy, není přesně zachován dělící poměr A pro větší
vzdálenosti identických bodů. Ůím větší rychlost
změny měřítka zobrazení (tj. derivace měřítka zobrazení), tím větší je změna dělícího poměru A. Změnu
dělícího poměru LIl. lze obecně vyjádřit funkčním
vztahem
..-

LIl.

= f (dmA

dz'

dmB)
dz

'

kde mA je měřítko zobrazení soustavy A a
zobrazení soustavy B.

mB

měřítko

Také přímost spojnice identických bodů při větší
vzdálenosti není v druhé soustavě přesně zachována.
Přímka v zobrazovací rovině soustavy A se promítá
na elipsoid jako křivka a průmět této křiv~y do zobrazovací roviny soustavy B je obecně zakřivená čára.
nost uvedeného druhu transformace je omezena vzdáleností identických bodů a také druhem zobrazení jednotlivých soustav.
Numerické vyjádření závislosti přesnosti na vzdálenosti identických bodů je v našem případě nejsnadnější provést na praktickém příkladě. Transformujme
body 5,6,7,8,9
z tab. 2 postupně pomocí identických
bodů vzdálených 5 km, 10 km a 20 km. V tab. 4 jsou
uvedeny rozdíly takto získaných souřadnic a souřadnic z tab. 3.
Z uvedených příkladů je zřejmé, že v prostoru
bodů 5,6,7,8,
9 lze provést transformaci výše uvedeným způsobem v obrazci o stranách 5 km a chyba
nebude větší než 1 cm, v obrazci o stranách 10 km
nebude chyba větší než 2 cm.

v

Pro úplnost uveďme ještě, že v daném prostoru
mA

= 0,99991 a rychlost změny měřítka zobrazení je

pomalá a mB = 1,0002 a rychlost změny měřítka zobrazení dosahuje maxima.
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dané

Body
určované

I

I

Soustava LI. (.

4

+

ky"
2
5,2
6,2
7,2
8,2
9,2
3

-'

5,1
5
5,2

•

•

.....

=

. . . .

....

I

600911,30
600957,731
600965,769
600967,182
601 004,633
601 041,642
601043,28

5,1
6,1
7,1
8,1
9,1

.)!SoustavaB(

I
I
I
I
I
I
1

167333,15
167 519,09
167551,28
167 556,94
167706,92
167855,13
167 861,69

+

131,98

+ 0,249 707
I
I
I
I
I
I
I

- 411,66
ku•• = -0,792 568

I

I

-

528,54

600957,731
601020,01
601546,515

I

6,2

519,40
ky"

7
7,2

8
8,2

549,334 .

9
9,2

586,576
-0,996250

553,151
-0,996250

=

547,274
-0,996250

-

393,014

=

391,540
-0,996249

445404,424
445398,867
445351,890

kx,

ky,

Tímto problémem se zabýval podrobně Prof. Ing.
Dr. J. B6hm DrSc. v [3]. Vyvodil, že např. pro Křovákovo zobrazení a Gauss-Kriigerovo zobrazení může
vzájemná afinní transformace v nejpříznivějším případě mít chybu 1 cm v obrazci o stranách 13 km, v nejnepříznivějším případě tutéž chybu v obrazci o stranách 4 km dlouhých. V našem příkladě je soustava A
souřadnicový systém S-J'l'SK a soustava B je S-42.
Dosažené výsledky jsou v souladu se studií Prof. Bohma.

Za nestejnorodé souřadnice považujeme m.j. takové souřadnicové sous,tavy, které vznikly dvojím zaměřením stejných bodů, zpravidla v různé době. Sem
řadíme i takové soustavy, kdy mezi několik bodů jedné soustavy (nejméně 3) byla vložena síť podrobnějších bodů a vypočtena v místní souřadnicové soustavě.

=

237,643
-0,996244

=

52,534
-0,089 225

445371,638
445350,602
445322,098
-

kx,

=

49,540
~O,089 224

445365,873
445304,346
445316,859
kx,

=

49,014
-0,089 224

445213,ll6
445188,896
445178,049
kx,

=

35,067
~0,089 226

445062,161
445054,575
445040,878

396432,879
396348,170
396 195,236

238,539

538,327
-1,018 517

- 480,716
kx •• = -0,925 522

396456,525
396186,096
396064,985

601041,642
601 126,67
601280,181

+

=

-

.

ky,
9,1

=

=

445524,139
445351,890
445322,098
445316,859
445178,049
445040,878
445043,423

396480,453
395793,461
395933,179

601004,633
601276,08
601397,647

+

+ 456,461
+ 0,878 824

-

555,233

ky,
8,1

kx"

396481,356
396246,469
395928,205

600967,182
601656,76
601 516,516

+

84,325
-0,159 543

=

-

ky,
7,1

=

.)

445593,807
445404,424
445371,638
445365,873
445213,1l6
445062,161
445055,480

396486,492
396424,447
395899,916

600965,769
601201,54
601 521,002

+

I

.

X

395736,358
395899,916
395928,205
395933,179
396064,985
396 195,236
396192,819

ky,
6

souřadnic

. . . . .......

396516,157
396486,492
396481,356
396480,453
396456,525
396432,879
396431,832

167332,98
167 519,09
167551,28
167556,94
167 706,92
167855,13
167852,38

+

.

y

ky"

601694,02
601 546,515
601521,002
601 516,516
601 397,647
601280,181
601282,36

.....

I

x

+ 588,784
6,1

transformací

v geodéziž

U

I

k řešení

kx,

=

21,283
-0,089 222

Druhý případ se začíná uplatňovat v geodetické
praxi nyní dosti intenzivně, při zaměřování změn
v evidenci nemovitostí nebo při obnově map [6].
I tyto transformace lze počítat výše uvedeným
způsobem. Stačí, budeme-li míti k dispozici 3 - 4 identické body, určené v obou soustavách, místní soustavě
i v soustavě mapového díla (zpravidla to bude S-JTSK).
Nutno však počítat s tím, že novým zaměřením identických bodů se nezachovalo stejné měřítko na spojnicíéh identických bodů, že tedy nebudou platit přes:Q.ě
vztahy (7). Tak např. při změně spojnice identických
bodů dlouhé 1 km o 0,1 m může být rozdíl v koeficientech k už na čtvrtém des. místě. Velikost odchylky
v koeficientech k je závislá na rozdílu x-ových souřadnic příslušných bodu a na vzdálenosti bodu od chybného identického bodu. (V případě 3 ident. bodů půjde
o afinní transformaci).
- Mezi transformace nestejnorodých souřadnic mužeme počítat i transformace souřadnic odsunutých
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Transformace podle těchto rovnic zachovává přímost spojnic identických bodů a dvojpoměr
odpoví.
dajících si čtveřic bodů na přímkách, nezachovává dělící poměr A.

a

396424,446
396246,469
395793,462
396186,096
396348,170

5 km

Bod

I

10 km

20 km

,Y.-Ylx.-x

Y.-Y

+
+
+

+ 0,015 -0,0091+ 0,038 +
+ 0,014 -0,009 + 0,037 +
+ 0,012 -0,010 + 0,045 +
+ 0,013 -0,009 + 0,036 +
+ 0,013 -0,010 + 0,036 +

0,004 -0,001
+ 0,006 -0,002
0,009 -0,002
+ 0,007 -0,001
0,006 -0,002

5
6
7
8
9

445398,868
445350,602
445304,346
445188,897
445054,575

IXo-Y Yo-Ylx.-x

1

0,008
0,007
0,007
0,008
0,007

z katastrální mapy do S-JTSK. Tento problém jsme
řešili při převodu katastrálních map z měřítka 1 : 2880
do S-JTSK měřítka 1 : 2000 [7]. Pro určení souřadnic
vlícovacích bodů k přenosu kresby jsme odsunovali
souřadnice bodů v originální mapě stabilního katastru
a transformovali je do S-JTSK. Dále jsme tímto způsobem zjišťovali posun kresby katastrální mapy vůči
souřadnicovému základu a identičnost zákresu bodů
v mapě. Katastrální mapa na volném papíře podléhá,
nepravidelné srážce, rám mapového listu je nepravidelně zalomená křivá čára. Nebylo možné, chtěli-li
jsme se co nejvíce přizpůsobit deformaci rámu mapového listu, provést transformaci pro celý mapový
list najednou, ale rozdělit list na více částí a každou
část transformovat samostatně. Zvolili jsme jako kostru pro transformaci body pětipalcové čtvercové sítě.
Souřadnice bodů pětipalcové čtvercové sítě jsme získali odsunutím [8] a v S-JTSK interpolací z mílových
tabulek. Rohy této sítě v S-JTSK tvoří pravidelné
čtverce, ale v soustavě katastrální (originální) mapy
jsou to obecné čtyřúhelníky.
V těchto případech je nutné
transformaci podle rovnic

x

= alx

+

+

bly
aaX+ bay+

CI

1

použít

kolinPltrní

Nevýhodou této transformace je, že dává na společné
straně dvou čtyřúhelníků dvojí výsledky, a dosti pracný výpočet koeficientů rovnic (8). Lze je počítat dosazením souřadnic 4 identických bodů do (8) a jejich
řešením. To znamená řešit soustavu 8 rovnic o 8 neznámých. Vhodnou redukcí (položíme-li obojí souřadnice jednoho identického bodu rovny nule) snížíme počet rovnic i neznámých koeficientů na šest
(CI = C2 = O). Ale i tak je to počtářsky dosti náročný
úkol, zvážíme~li, že potřebujeme koeficienty znát přesně alespoň na 5 des. míst, a že je použijeme pro transformaci jen několika bodů. Koeficienty je nutno počítat pro každý čtverec samostatně.
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Obr. 2b
Tato pracnost byla hlavním důvodem, že jsme
se rozhodli použít lineární plošné transformace souřadnic, která je popsána v tomto příspěvku. Uvedená
transformace převádí prakticky transformační výpočty na výpočet měřických přímek. Protože spojnice
identických bodů jsou společné pro 2 čtverce, a v každém čtverci se transformovaly průměrně 2 - 3 body,
byl poměr počítaných přímek a transformovaných
hodů značně příznivý (v našem případě asi 1,5).
V obr. 2a je znázorněna čtvercová pětipalcová
síť, zobrazená v soustavě S-JTSK. Body 1, 2, 3, 4, 5, 6
jsou rohy této sítě. Pro větší názornost jsou obrazce
děleny podrobnější čtvercovou sítí. V obr. 2b a 2c je
znázorněno, jak jsou čtverce 1254 a 2365 deformovány
v mapě.
Obr. 2b dále ukazuje, jakým způsobem transformuje čtvercovou síť transformace kolineární podle
rovnic (8). Deformace čtverců jsou silně přehnané, ale
v našem použitém případě by rozdíly v bodech na
společné
, spojnici byly graficky zobrazitelné.
,
Obr. 2c ukazuje, jakým způsobem je transformována čtvercová síť lineární plošnou transformací. Je
zachován dělící poměr na spojnicích identických bodů
a přímost zvolené podrobnější čtvercové sítě, ovšem
za cenu zakřivení jiných soustav přímek, např. úhlopříček. Toto tvrzení není matematicky přesné. Zachovali jsme sice dělící poměr na spojnicích 14, 25, 36
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k řešení

transformací

souřadnic
v geodézii

ale místo různoběžných spojnic 12, 23, 45, 56 jsme
počítali s rovnoběžkami s osou y, vedenými transformovanými body, a na nich zachovávali dělící poměr.
Osa y byla zvolena na spojnici jihozápadního rohu
mapy s jihovýchodním, ale přece jen sbíhavost spojnic 12 - 45, 23 - 56 způsobí, že na nich nebude přesně zachován dělící poměr ani přímočarost.
O "nepřesnosti" této transformace se můžeme
nejsnadněji přesvědčiti praktickým výpočtem.
Vyberme z praxe čtverec pětipalcové sítě s deformacemi do 0,2 mm v mapě. Je to případ, který se nejčastěji vyskytoval. Zvolme v něm 9 bodů, které tvoří
v místní soustavě odsunutých souřadnic čtvercovou
síť. Transformujeme-li tyto body lineární plošnou
transformací jednou ve směru osy y, podruhé ve směru
osy x, dostáváme výsledky, které se neliší od sebe
o více než 0,015m.
Transformujeme.li souřadnice stejných bodů pomocí rovnic (8), dostáváme výsledky, které se liší od
výsledků z lineární plošné transformace až o 0,10 m.
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Obr. Ze

I

Provedeme-li stejné výpočty ve vykonstruovaném případě, o deformacích stran čtyřúhelníka o 0,35
milimetrů, dává nám dvojí lineární plošná transformace
výsledky rozdílné maximálně 00,03 m a transformace
podle rovnic (8) proti lineární plošné transformaci
rozdíly až 0,33 m.
Z těchto příkladů vyplývá přesnost, s jakou lze
brát tvrzení, že lineární plošná transformace zachovává dělící poměr na spojnicích identických bodů. K tomu je také nutno říci. že tyto výsledky jsou dosaženy
za předpokladu místních souřadnicových soustav
malého rozsahu.
V silněji deformovaných čtvercích budou odchylky pochopitelně větší, ale takovými případy se není
nutno, z hlediska souřadnic odsunutých z mapy, zabývat. Půjde zpravidla o nějakou hrubou chybu, kterou bude nutno odstranit jiným způsobem.
Velikost 0,3 mm v deformaci čtvercové sítě je
hranice, kterou lze brát za hranici vlivu chyb n~odi.
lého charakteru.
Rozdíly mezi lineární plošnou transformací s transformací podle rovnic (8) dávají obraz o velikosti nespojitosti kolineárnf transformace na společných spojnicích dvou čtyřúhelníků. (V případě opačné sbíhavosti sousedního čtyřúhelníka by odchylky byly přibližně stejné, ale opačného znaménka).

Závěrem lze říci, že lineární plošnou transformaci
mOžno pokládat za výhodnou u stejnorodých soustav
v rozsahu obrazců o stranách 5 - 10 km. Velikost
stran je závislá na délkovém zkreslení obou soustav.
U nestejnorodých soustav (z nich jsme se v tomto
článku ome~ili na místní soustavy menšího rozsahu)
lze tohoto způsobu použít též, pokud změna měřítka
na spojnicích identických bodů bude v mezích nahodilých chyb. Jako kritérium lze brát dovolené odchylky stanovené příslušnými předpisy, např. [9].
Cílem tohoto příspěvku je ukázat širší zeměměřické' veřejnosti nový způsob výpočtu transformace
geodetických souřadnic, který převádí tyto poměrně
složité a pracné výpočty na výpočty měřických pří.
mek, tedy na druh výpočtu, který je běžný každému
technikovi. I když se v dnešní době co nejvíce využívá
samočinných počítačů,'bude
tento způsob výpočtu
výhodný v případech, kdy využití samočinných počí.
tačů bude nehospodárné nebo nemožné.
Do redakce došlo: 4. 3. 1970

Lektoroval:

·Prof. Ing. Dr. Josef Bohm, DrSc.,
FSv ČVUT v Praze
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interpretaci

Příspěvek ke geometrické interpretaci
koeficientů afinní transformace*)

= a1x + b1y + CI
Y = a2y+ b2x+ c2

+
+
sin s) +

X = x (t cos IjJ cos s - k sin IjJ sin s)
Y (-t sinljJ cos s - k cosljJsin s)

+

Y

=Y

(k cos IjJ cos s -

+ x (k sin

IjJ

cos s

t sin IjJ
t cos IjJ sin s)

+

=
=
b1 =
b2 =
a1
a2

t cos IjJ cos s - k sin
k cos IjJ cos s - t sin

IjJ
IjJ

'tj

k sin

IjJ

cos s

+ t cos

_______
!J~~::!J-'.~

IjJ

(2)'

'tj

Y

+
= 'tJl cos s + $1 sm s + C2
=

$1

cos S -

'tJl sl.·ns

I
C2

(6)

sin s

I
I
I

I
I
I
I
I

Soustava (6) dovoluje jednoznačné určení čtyř neznámých 1jJ, s, t, k, které určují polohu soustavy ortogonální afinity ($, 'tj) a také velikosti parametrů afinity.
Po algebraických a trigonometrických operacích dostaneme

= $t
= 'tJk

Osy soustavy ($1' 'tJl) jsou shodné s osami soustavy
($, 'tj). Shodnostní transformaci soustavy ($1' 'tJl) do
(X, Y) dávají rovnice:
X

(5)

~f

(1)

ve kterých IjJ je azimut osy x v soustavě ($, 'tj).
Uvažme nyní afinní změnu měřítka souřadnic $,
danou vzorci:
'tJl

I

: ~fA=~At

= XCOSIjJ-YSinljJ}
= ycosljJ+ xsinljJ

$1

sin s
sin s

CI

-t sin IjJ cos s - k cos IjJ sin s

Na obr. 1 je prvotní ortogonální soustava (x, y),
ve které jsou určeny body první skupiny a také ortogonální druhá soustava (X, Y) druhé skupiny bodů
odpoVlídajících bodům první skupiny. Předpokládejme rovněž existenci dodatečné ortogonální soustavy
afinity ($, 'tj), která pro zjednodušení výpočtu má spo.
lečný počátek s první soustavou. Shodnostní transformace (x, y) do ($, 'tj) je dána rovnicemi
$

+

Po porovnání (5) s (1) můžeme napsat

/'
}
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Při zkoumání přesnosti ortofotoplánů nebo jiných
prací, které vyžadují porovnání vzájemné polohy bodů,
patřících do dvou jednoznačně si odpovídajících skupin, jsou důležité transformace: shodnostní, podobnostní a afinní. V každém z těchto tří případů obdržíme tehdy nejlepší zapojení obou skupin bodů, když
koeficienty transformace budou vypočteny metodou
nejmenších čtverců s přihlédnutím ke všem porovnávaným bodům. Shodnostní transformace ukáže skutečné odchylky na jednotlivých identických bodech
při zachování podmínky minimálního součtu čtverců
těchto odchylek. Podobnostní transformace vykáže
odchylky optimálního zapojení při současné úpravě
měřítka. A:finní transformace dá relativně nejmenší
odchylky, protože mění měřítko ve dvou hlavních
směrech. Systém vzájemné ortogonální afinity dvou
skupin bodů nezáleží na definici transformovaných
soustav, první i druhé, a jeho polohu i velikost dvou
extrémních parametrů změny měřítka můžeme snadno určit z koeficientů afinní transformace:

x

obzor

CI }

IjJ

= - ~ (arctg b1 - b2

s

= _

,~

D, 00'

k

*) Zpracováno autorem v rámci vědecké stáže pa katedře mapování a kartografie fakulty stavební CYUT.

a1+a2

1
2 (a~ctg b1 ~
a1

b2
a2

P - b, ,in P ~ _

+ artcg

=

+

a2 cos IjJ
b2 sin
cos s

+

2

b1
b
a1-a2

)

1

+

arctg b1
b2)
a1-a2

a, ,in

cos s

(4)

ve kterých úhel sje azimutem osy $ v soustavě (X, Y).
Po dosazení rovnic (2) do (3) a pak (3) do (4) apo uspo"
řádání obdržíme

2

P - b, oos Pf

(7)

sin s
IjJ

=

al sin

+

b1 cos IjJ
sin s

IjJ

Nyní vznikne otázka, zda soustava ($, 'tj) správně
ukazuje směry extrémních parametrů afinní změny
měřítka. Jinak-řečeno, zda možno jednoznačně_ roz"
ložit parametry ortogonální afinní změny měřítka
v rámci jedné ortogonální soustavy tak, aby jedna
komponenta nabyla maximální a druhá minimální ve·
likosti mezi všemi změnami měřítka v libovolném
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Předchozí.úvaharukazuje, že jednoznačný rozklad
parametrů afinní změny měřítka v rámci ortogonální
soustavy souřadnic musí vést k určení maximálního
a minimálního parametru afinity. Určení afinity v rámci neortogonální soustavy souřadnic na základě koeficientů transformace, dané rovnicemi (1), je obtížné,
protože by vyžadovalo určení dodatečného úhlu a vytvoření páté rovnice.
Do redakce došlo: 4. 4. 1970

směru. Na obr. 2 je uvedena soustava (~, fJ) a také
(~I' fJI)' ve kterých je určena poloha sobě odpovídajících (identických) bodů A a AI' Koeficient změny
měřítka qA. ve směru OA je dán vztahem

+ k2fJ2) )~
+ fJ2

_ Sl _ ( (t2~2
S ~2

qA. -

=t

(

~2

f

+(

~2+fJ2

ffJ2 ) ~= ~(
.

(f

r

~2

Pl'eložil a lektoroval:

Prof. Ing. Dr. Josef Bohm, DrSc.
FSv ČVUT v Praze

_
[1] Bohm, J.: "Vyšší geodesie II - Souřadnicové soustavy", ČVUT Praha 1970
[2] Szangolies,
K.: "Die Arbeit mit dem Coordimeter", VEB C. Zeiss Jena Nachrichten, Sonderband
VII, Oktober 1966.

+ fJ2)~

~+fJ2

Ing. Zbyněk Souček,
Výzkumný ustav geodetický,
topografický a kartografický v Praze

První zkušenosti z automatizace
výpočtů při údržbě map evidence
nemovitostí podle nových zásad

2. Zhodnoceni automatizace výpoětů
Zaměřování změn pro údržbu map evidence nemovitostí (EN) podle nových zásad stanovených návodem ČÚGK č. 5300/1968-6: ·"Zaměřování změn pro
mapy velkých měřítek" bylo zkušebně prováděno již
před vydáním tohoto návodu v průběhu roku 1968
celkem na· 4 střediscích geodézie (SG) v českých krajích. O zkušenostech s měřickými pracemi bylo napsáno v [1].
V roce 1969 se podle nových zásad zaměřovaly
změny již na větším počtu středisek a v roce 1970 se
s těmito zásadami seznamovali již na všech střediscích
geodézie. Aby bylo možno využít některé výhody,
které nové zásady přinášejí, byl sestaven program
pro samočinný počítač ODRA 1003 na zpracování
záznamů podrobného měření, tj. na výpočet souřadnic
všech zaměřených bodů a výpočet výměr nově zaměřených· parcel (viz [2]). Způsob vyhotovení záznamů
podrobného měření byl stanoven technologickým postupem, vydaným ČÚGK v dubnu 1969.
V tomto článku jsou shrnuty první zkušenosti
z provádění automatizovaných výpočtů v roce 1969
a z části roku 1970.

Jedním z hlavních důvodů zavedeni nových zásad údržby map EN je využitelnost každého měření
pro budoucí obnovu mapy. Ta bude usnadněna tehdy,
budou-li všechny nově zaměřované body, dosud pouze
zobrazované v pozemkové mapě, též určeny v souřadnicovém systému jednotné trigónometrické sítě \
katastrální (S-JTSK) nebo dočasně ve zvolené místní
soustavě a dále bude veden přehled pevných bodů
podrobného pole a jejich vývoje. Výpočet souřadnic
všech bodů není možné provádět ručně, a· proto zde
musí nastoupit automatizace těchto výpočtů.
Výpočetní program sestavený k tomuto účelu byl
v roce 1969 ověřován za spolupráce řady středisek
geodézie. K 31. 1. 1970 zaslalo k výpočtům záznall\Y
podrobného měření 22 SG ze 37 kat. území. V této
první fázi bylo vypočteno celkem 106 záznamů podrobného měření, souřadnice 10210 podrobných bodů
a výměry H20 parcel. Od 1. 2. 1970 byly již výpočty
prováděny provozně a k 31. 8. 1970 se do zaměřování
změn podle nových zásad zapojilo již 61 SG (z celkového počtu 75) na 293 kat. územích. Rozčlenění vypo-
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Počet
Kraj

~. m. Praha
tředočeský
Jihočeský
Západočeský
Severočeský
Východočeský
Jihomoravský
Severomoravský

I

SG I

I

1
11
8
7
4
9
12
9

k. Ú.

I záznamů I

bodů

5
65
85
17
14
29
41
39

8
139
463
62
28
66
108
95

661
9986
16 165
2000
2982
4145
5333
4422

969

45694

I

I

Celkem

I

61

I

294

I

čtených záznamů podle jednotlivých krajů je uvedeno
v tab. 1.
Předmětem výpočtů býly hlavně změny nově
měřené, ale též dřívější měření pro výpočet dodatečně
zpracované do zápisníku - např. větší parcelace.
Získala se tím řada číselně určených bodů pro připojení dalších měření. Při spojování starších měření s no·
vou změnou je nutné správně identifikovat dříve za·
měřené body, na které je nová změna připojena, neboť
nesprávná identifikace způsobí, že není možno provést
výpočet z části nebo úplně. V roce 1970 byla velká
část změn zaměřených podle nových zásad měřena
pro mapy s číselným geodetickým základem - mapy
novoměřické a technickohospodářské (THM). I v těchto případech je správná identifikace připojovacích
, bodů podmínkou pro úspěšný v.ýpočet měření.
Celkem nebylo možno vůbec vypočítat asi 6 %
všech ~aslaných záznamů. Větší část z nich pylo vy.
užití dřívějšího měření, nesprávně připojeného do nové
měřické sítě, nebo záznamy s chybami v původním
zaměření připojovacích bodů, které byly při konstrukč·
ním zpracování měření opraveny, ale v zápisníku či
v polním náčrtu zůstaly neopravené hodnoty. Pokud
nebylo nutno měřickou síť původního měření doplňovat, byly i záznamy s převzatým měřením vypočteny
v pořádku.
Počítané změny byly zaměřeny metodou ortogonální i polární, obě byly použity přibližně stejným dílem. Je možné. předpokládat, že právě automatizace
výpočetních a zobrazovacích prací přispěje k častějšímu používání polární metody, která je mnohdy jednodušší při polní práci, ale dosud nebyla nevýhodná
pro zákres do map v měřítku 1 : 2880.
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bez zpětného zaslání záznamu na SG. Z počátku bylo
nejčastější závadou nesprávné vyplňovil,ní sloupce 2
zápisníku (číslo polního náčrtu - viz [2]) a dále se
ukázalo nevhodné rozptýlené umístění organizačních
údajů v záhlaví zápisníku (kód kat. území, číslo polního náčrtu, měřítko mapy, dělení kruhu, označení
souřadnicové soustavy a nejvyšší použité číslo podrob.
ného bodu) pro jejich děrování. Byla proto navrhnuta
nová úprava zápisníku uvedeného v [2], a to podle
obr. 1.
V záznamech se dále častěji vyskytovaly tyto
nedostatky:'
a) V zápisníku byly zapsány typy výpočetních
úloh, které nelze počítat základním programem: protínání vpřed (typy 22 až 26), protínání zpět (31) a polygonové pořady (43-46). Tyto úlohy nejsou základ.
ními měřickými úlohami, protože v zápisníku jsou
zapsány ve více položkách, musí se proto počítat před
vlastním výpočtem podrobných bodů. Měřené hodnoty pro tyto úlohy se v zápisníku označí vhodným
způsobem (závorkou, šrafy), aby nebyly děrovány pro
výpočet podrobných bodů.
b) V seznamu souřadnic daných bodů bylo nesprávné pořadí souřadnic x y místo správného y x.
c) Při zápisu měřených údajů nebyla dodržena
zásada postupu od známých bodů k určovaným -např.
měření na měřické přímce bylo zapsáno dříve, než bylo
zapsáno zaměření měřického bodu určujícího přímku
a tím počítač nemohl body zaměřené k této přímce
vypočítat.
d) V zápisnících byly zapsány místo kót slovní
údaje - např. n. m., když nebyla měřena vzdálenost.
Toto je nepřípustné, protože počítač může zpracovat
jen číselné údaje. Místo neměřené vzdálenosti na orientační bod nebo oměrné míry se zapíše 0,00 a není-li
měřena vzdálenost na určovaný bod, není možné jej
počítat a musí to být vyznačeno v zápisníku opět
závorkou nebo vyšrafováním.
e) V některém záznamu chyběly důležité organizační údaje: kód kat. území, dělení kruhu nebo označení souřadnicové soustavy.

Kat. vzeml (kód)

C/s. pol. naértll

/tIélJlko mapy
Pé/ent kruhl/
sou!'. JOI/stava
Ne. ·vy. SI dS/(J botill
SOlllatinlCe
Tr. ús/o bodli
'.YP
, J't4niéell/.s

r

sku.. vlastni Délka S

Vzhledem k tomu, že na všech střediscích geodézie se pracovníci teprve seznamovali se zápisy výsled.
ků měření do zápisníků, bylo nutné před děrováním
zapsaných údajů provádět důkladnou kontrolu. Proto
byly veškeré záznamy podrobného měření zasílány
v roce 1969 ke kontrole do Výzkumného ústavu geodeticMho, topografického a kartografickéh'O vPrllize,
kde byl program pro výpočty sestaven. Od 1. února
1970 převzalo kontrolu i výpočty výpočetní ..středisko
Geodetického ftstavu (GÚ) v Praze.
Většina závad zjištěných při kontrole před výpo.
čtem byla takového rázu, že je bylo možno odstranit
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f) Nesoulad v číslování bodů mezi zápisníkem
a polním náčrtem způsobil, že v některých záznamech
nebylo možno provést všechny výpočty. Stejný důsle·
dek mělo očíslování různých bodů stejným číslem.
g) Z chyb měřických bylo častěji zapomenuto
znaménko minus u kolmice vlevo od měřické přímky.
h) U zápisů opisovaných, nevyhotovených přímo
v poli, byly chyby v přepise měřených údajů. Těmto
chybám lze předejít důsledným zapisováním měřených
údajů ihned v poli do zápisníku.
Většina chyb, které byly vykázány počítačem při
výpočtu v protokolu, byla způsobena nedostatky v zápisech a jen menší část chybným měřením.
V předpise výměr parcel nebyly závažnější nedostatky, pouze v několika případech nebyl předpis
uzavřen opět na první bod, nebo byl předpis proveden
v záporném smyslu a též v předpise parcel s jinou
parcelou uvnitř byly nejasnosti.
V průběhu roku 1970 bylo provedeno školení vybraných lektorů Oblastních ústavů geodézie, kteří zajišťovali další instruktáže na SG. ,Jejich činnost se
projevila na zvyšování kvality zasílaných záznamů podrobného měření proti roku 1969.

4. Posouzení přesnosti měření změn
Z protokolů o výpočtu, které vyhotovuje samočinný počítač při výpočtu souřadnic podrobných bodů
je možno sledovat přesnost každého měření. U každé
měřické přímky určené dvěma body (typy 51, 52)
nebo u kontrolní oměrné (typ 59) je v protokolu uvedena odchylka mezi délkou vypočtenou ze souřadnic
a délkou přímo měřenou. V případě překročení dopustné odchylky pro měřické přímky stanovené směrnicí pro THM, uvede počítač i tuto hodnotu. U měřických přímek určených více než dvěma danými body
(typ 66) se transformační koeficienty počítají s vyrovnáním a v protokole je uvedena střední chyba v poloze
bodu, která se počítá ze vzorce:
m

= ±

VI

[v~

+ v~]

2n

kde n = počet daných bodů přímky,
v"" Vy = opravy v souřadnicích daných bodů z vyrovnání.
Vyhodnocení odchylek a středních chyb z 63 počítaných záznamů podrobného měření zaslaných stře·
disky geodézie v roce 1969 je sestaveno v tab. 2. Aby
výsledky uvedené v tabulce nebyly ovlivněny hrubými chybami a omyly, byly z celkového počtu vyhodnocovaných úloh vyloučeny: u typu 51: úlohy s odchylkou přesahující dvojnásobek dopustné odchylky,
u typu 66: úlohy se střední chybou větší než ±20 cm
a u typu 59: úlohy s odchylkou větší než ±40 cm.
U těchto vyloučenýc4 úloh jde často o chyby v čísle
výchozího bodu přímky nebo podobné omyly. Větší
počet vyloučených úloh u typu 66 je způsoben tím,
že tento typ byl často používán pro předpis výpočtu
souřadnic dalších rohů z oměrných měr objektu,
li něhož byly zaměřeny aspoň 3 rohy ortogonálně či
polárně. Právě v těchto případech došlo k nesprávné-

mu předpisu (nikoli měření) a byla tím překročena hodnota střední chyby 20 cm.
V posledním sloupci tabulky jsou uvedeny průměrné hodnoty z absolutních hodnot odchylek u typů
51 a 59 a u typů 66 průměr ze středních chyb.

Číslo
typu

Druh měření

Celkový
počet
úloh

Z toho
vyloučeno
počet

I

%

Průměrná
odchylka stř. chyba

51 . Měřické přím-

66

59

ky a konstr.
oměrné na 2
body
Měřické přímky a konstr.
oměrné s vyrovnáním
Kontrolní
oměrné

664

33

5,0

6cm

155

17

11,0

4cm

991

45

4,5

5cm

Z hodnot uvedených v tab. 2 vyplývá, že měřické
metody obvyklé při zaměřování změn jsou dostatečně
přesné a' vyhovují kritériím stanoveným směrnicí pro
THM (např. střední chyba v poloze podrobného bodu
při mapování v měřítku 1 : 2000 a větším má být
±14 cm). Bude pouze nutné zabránit většímu výskytu
omylů v zápisech.

5. Číselné zpracování starších měření
Určit souřadnice lomových bodů hranic parcel je
možno nejen u nově měřených změn, ale též u změn
z dřívější doby~ Toto bude zvláště výhodné tehdy,
když měření většího rozsahu (např. geometrický plán
parcelace, oprava zákresu mapy části místní trati apod.)
bylo zakresleno do mapy (katastrální nebo pozemko.
vé), která je deformována dlouholetou údržbou. Pak
obvykle zákres i graficky určované výměry neodpovídají skutečnosti a při každé další změně v tomto prostoru je nutné tyto nesrovnalosti řešit. Číselným zpra·
cováním je možné vyhotovit příložnou mapu daného
prostoru a zákres i výměry uvést v soulad se skutečností.
Takový případ je v okrese Praha-východ v obci
Kamenice. V roce 1949 bylo civilním geometrem zaměřeno několik geometrických plánů na parcelaci konfiskovaných Ringhoferových pozemků. V kat. území
Těptín bylo takových plánů zaměřeno 6 a v k. ú. Ládví
a Štiřín po 1. Na obr. 2 jsou tyto plány označeny čísly
1-8. Všechny plány byly zaměřeny na polygonové
pořady v místních souřadnicových soustavách, které
byly připojeny na pevné body ve smyslu instrukce B.
Vzhledem k tomu, že lze identifikovat některé pevné
body, některé vrcholy polygonových pořadů a řadu
podrobných bodů, které byly omezníkovány, bylo by
možné připojit původní měření na blíZké body geodetického základu, přepsat měření do zápisníku a výpočtem získat. souřadnice všech podrobných bodů v S-JTSK. Podle potřeby by bylo možné vyhotovit pří.
ložné mápy v měřítku 1 : 1000 nebo 1 : 2000, případně
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i obnovit celé listy pozemkové mapy tím, že zbývající
části kresby mimo rozsah plánů by se přenesly z dosavadní mapy.
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Skupina 16ti parcelo výměře 14 arů měla systematickou chybu 47 m2• Všechny rozdíly vznikly tím, že
výměry v pozemkovém katastru byly určeny planimetrováním a vyrovnány na výměry původních parcel.
Z obou porovnání vyplývá, že číselné zpracování
zkvalitní stav v měřickém i písemném operátě evidence nemovitostí.

Zobrazovací práce při údržbě map EN spočívajl
v zákresu zaměřené změny do pozemkové mapy. Úplná
automatizace těchto prací je těžko možná, protože
zákres se ve většině případů musí přizpůsobit dosavadnímu stavu v mapě.
Většina změn počítaných na samočinném počítači byla zobrazena na koordinátografu. První část 16 záznamů v roce 1969 - byla zobrazena na děrnoštítkovém koordinátografu ARITMA, který všechny
body vypíchal a vpichy byly označeny operátorem
tužkou, případně i číslem bodu.
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V říjnu 1969 byl ve výpočetním středisku GÚ
instalován automatický koordinátograf CORAGRAPH
švýcarské firmy Contraves. Základní program pro výpočet souřadnic podrobných bodů a výměr parcel zaměřených při údržbě map EN byl doplněn o vyhotovení zobrazovací pásky pro tento koordinátograf.
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Pro posouzení přesnosti tehdejšího měření byly
dva plány číselně zpracovány: část plánu č. 3 v k. ú.
Těptín o rozloze 10 ha (s 225 body a 57 parcelami)
a plán č. 7 z k. ú. Ládví o rozloze 31 ha (1335 bodů
a 231 parcel). V prvém případě byly pouze vypočteny podrobné body zaměřené na plánu, kdežto v druhém případě byly vyhledány všechny pozdější polní
náčrty z údržby evidence nemovitostí a geometrické
plány z daného prostoru, podle nich proveden předpis,
takže byly vypočteny všechny body podle stávajícího
stavu v pozemkové mapě.
Při výpočtu na počítači byla provedena kontrola
celkem 96 měřických přímek nebo konstrukčních
oměrných měr a zjištěné odchylky jsou sestaveny
v tab. 3. Porovnáním průměrných hodnot z absolutních hodnot jednotlivých odchylek s dopustnými od-.
chylkami pro THM je vidět velmi dobrá kvalita celého měření. Přitom tato kvalita nebyla plně využita
při zpracování v pozemkovém katastru, zvláště výměry řady parcel neodpovídají skutečnosti. V uvedeném
plánu č.·3 k. ú. Těptín byly porovnány výměry parcel
vypočtené počítačem ze souřadnic s výměrami v pozemkovém katastru. Z počtu 57 parcel s průměrnou
výměrou 16 arů byla dópustná odchylka pro výpočet
výměr parcel v měřítku 1 : 2880 podle instrukce B
dodržena u pouhých 12 parcel, z toho u 5 parcel byla
skutečná odchylka větší než 50 % odchylky dopustné.
U ostatních 45 parcel byla dopustná odchylka překročena takto:
u 9 parcel
1,2krát
7
1,2-1 ,5krát,
25
2,0~2,5krát a
4
hrubé překročení.

Rozsah délek
měřických přímek

O do 50
50
100
100
200
200
300
Přes 300 m

Počet
m.p.

Průměrná
délka

Průměrná
odchylka

Dopustná
odchylka

Od

29
20
22
19
6

39m
75
146
238
354

5,Oem
5,3
8,5
7,1
8,2

17,5cm
20,4
24,5
28,5
32,6

Celkem

96

130

6,5

23,7

Dosud byl koordinátograf použit k těmto druhům
zobrazení:
1. Vypíchání všech vypočtených bodů na transparentní fólii (astralon) - provádí se zpravidla v měřítku mapy EN. Body jsou označeny vpichem a tiskem
znaku podle druhu bodu:
body měřické a převzaté z předchozích náčrtů
(s čísly přes 500) trojúhelníkem,
body podrobné nově měřené (číslované do 500)
kroužkem,
body čtvercové souřadnicové sítě po 100 m
křížkem.
Měřítko zobrazení může být opraveno o průměrnou
délkovou srážku mapového listu.
Toto zobrazení slouží k zákresu do mapy EN.
Transparentní folie se vlícuje na mapu pomocí zaměřených a zobrazených pevných bodů a všechny body
se do mapy jemně propíchají. Pokud byla změna zaměřena v S-JTSK a v mapě je vyznačena čtvercová
síť, je možné provádět vlícování též na body čtvercové sítě.
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2. Vypícháni bodů přímo do mapy přes transpa.
rentní papírv mapě jsou vyznačeny vpichy a tisk
příslušných značek je na transparentnim papíru (pauze). V mapě se jednotlivé vpichy spojí ručně, přičemž
tisk značek slouží k snadnějšímu vyhledáni vpichů.
Tento způsob zobrazeni byl proveden v několika pří.
padech a je vhodný pouze u map na zajištěném papí.
ře. Zákres do map grafických 1 : 2880 je nutné při.
způsobovat místním deformacím, a proto je vhodnější
jej provádět vlícovánim z astralonu.
3. Vykreslení všech nově měřených parcel spoj.
nicemi bodů podle předpisu pro výpočet výměr parcel
- provádí Se na kreslicí nebo transparentní papír.
Kromě spojnic mohou být zobrazeny další jednotlivé
body podle zvláštního předpisu. Body měřické sítě
jsou vykresleny dvěma soustřednými kroužky a body
podrobné jedním kroužkem. Zobrazení je opět dopl.
něno kresbou křížků čtvercové souřadnicové sítě po
100 m.
Toto zobrazeni se používá jako podklad pro přes·
nou zvětšeninu pro geometrický plán (v měřítku
1 : 1000, 1: 500), nebo jako příložný číselný plán
a může též sloužit jako kontrola předpisu výpočtu výměr parcel.
Nejvíce je dosud používán první způsob zobra·
zení. Některé změny byly takto zobrazeny i ve dvou
měřítkách, např. 1 : 2000 pro zákres do pozemkové
mapy z THM a 1 : 2880 pro mapu katastrální za
účelem zjištění dílů parcel podle vlastníků pro geo·
metrický plán. V tomto případě se zobrazení v obou
měřítkách provádí z jedné zobrazovací pásky.
Do konce srpna 1970 bylo na koordinátografu
zobrazeno cca 65 000 bodů, včetně bodů čtvercové sítě
a bodů zobrazovaných ve dvou měřítkách.

Z jednotlivých odstavců článku je vidět, že auto·
matizace může pomoci i střediskům geodézie v jejich
hlavni činnosti - udržování map evidence nemovitostí
v souladu se skutečností - a to hlavně zkvalitněním
zpracováni výsledků měřeni a odstraněním některých
duševně únavných pracI~
Do redakce došlo 15. 4. 1970
Lektorova!:

Ing. Karel Maxmilián,

ČÚGK

Literatura:
[1] Stehlíček,
L.: Zkušenosti se zamerovamm
změn
podle nových zásad, GaKO, roč. 15, č. 3, 1969.
[2] Souček,
Z.: výpočty
pro údržbu map velkých
měřítek. GaKO, roč. 15, č. 11, 1969.

V článku Pavel Vyskočil: Vliv nebeských těles na
měření nivelačními přístroji; GaKO 16 [1970), č.ll,
str. 266 až 273, je správný tvar. rovnice na str. 266
f=a2• g. V tab. 1 na str. 267 jsou uvedeny hodnoty
v jednotkách mm . 104/km.

Ing. Karel Letocha.
Středisko geodézie, Prostějov

Vlastnictví k pozemkům jako přirozeným částem povrchu zemského je od r. 1964 evidováno v evidenci
nemovitostí (EN). Geometricky zobrazené pozemky jsou
nazývány parcelami, které pro rozlišení se označují
parcelními čísly jako symboly, které nahrazují popis
parcely a tím i pozemku (pokud by takový "POpiS" byl
vůbec možný). Zápisy vlastnických vztahů v EN používají pak těchto parcelních čísel jako znaku pro ozna·
čení příslušného pozemku.
Otázka, zda se vlastnictví vztahuje k pozemku nebo
k parcele, by se mohla zdát zbytečná, ale uvidíme
dále, že tento problém není ani tak jednoduchý, ani
bez významu.
Po zayedení evidence právních vztahů se zvýšily nejen požadavky na správnost údajů o subjektu práva,
ale též na údaje objektu, z nichž jeden z nejdůležitějších je rozsah vlastnictví k určitému pozemku. Poněvadž pozemek je částí povrchu zemského, je nutno položit otázku, čím je ureen rozsah vlastnictví k danému
pozemku. Na to je jednoznačná odpověď: jeho hranicemi v přírodě, kterými je oddělen od pozemku v jiném
vlastnictví.
Toto samozřejmé
konstatování
je třeba
uvést do spojitosti s častými případy domáhání se vlastnictví v rozsahu výměry parcely zapsané v EN, kdy toto
uplatňování nároku nesměřuje proti vlastnictví žádného
ze sousedů a je v tomto ohledu neadresné a neurčité.
Spojí-li se tento..,postup ještě s odvoláním l1a ustanovení
§ 8 vyhl. Č. 23/6'4 Sb., k zákonu o EN, kde je uvedeno,
že mezi z á vaz n é údaje EN patří výměra parcely,
dostáváme se do obtížné situace, která dosvědčuje, že
je třeba podrobné osvětlení tohoto problému.
Vyjděme ze současné situace a konstatujme po pravdě, že 99,9 ... % výměr parcel v EN je určeno z obrazce,
ať už planimetricky nebo analyticky z odměřených souřadnic parcely. Teprve mizivý zbytek je určen z konstruktivních údajů zjištěných při měření v terénu (tzv.
originálních měr). Z toho je jasné, že výměra skoro
všech parcel EN je závislá na přesnosti vlastního zobrazení parcely, na přesnosti použité metody pro zjištění výměry a na zkreslení zobrazovací soustavy. Ale
1 kdybychom uvažovali určení výměry z originálních
měr, a to nejpříznivější
případ - měření v nejbližší
lokální soustavě - bude výsledná hodnota závislá na
přesnosti měření. Odborně mluvíme o dovolených mezích výměry, ve kterých může nabývat různých hodnot
a nevymezuje rozsah vlastnictví k pozemku jednoznačně. Další a jednodušší argument je, že k dané výměře
je možno přiřadit nekonečné množství obrazců a tedy
I pozemků různých tvarů, čímž docházíme k nepřípustné neurčitosti s ohledem na sousední pozemky. Toto
zjištění, že rozsah vlastnictví pozemku existujícího v přírodě nemůže být určen výměrou parcely, je vcelku
známo technickým pracovníkům a argumenty jsou spíše
určeny právním odborníkům, spolupracujícím
na EN,
nebo soudcům řešícím hraniční spory.
Jakmile jsme dospěli k tomuto závěru, nutno zvážit,
zda je platný v každém případě za dnešních poměrů.
Uvedli jsme, že rozsah vlastnictví k pozemku existujícímu v přírodě je určen jeho hra nic e m i v p ř írod ě. Kromě této skupiny pozemků eviduje dnešní EN
také pozemky v přírodě neexistující,
např. obsažené
v honu JZD. V tomto případě, kdy pozemek je evidován
zjednodušeným
způsobem, je rozhodující
pro rozsah
vlastnictví
v Ý mě r a parcely, zapsaná v pomocných
operátech EN (katastrálních, scelovacích apod.). Je jasné,
že již z technického hlediska se jedná o odlišný druh
vlastnictví, které se liší od pozemků prvé skupiny tím,
že vlastník nemůže v současné době a zpravidla ani
v budoucnu realizovat vlastnické právo faktickým užíváním pozemku. Evidence výměry má povahu bilanční,
kdy při případném převodu se určí podle ní nárok na
úhradu. Při popsané odlišnosti není evidence výměr
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této skupiny méně významná, neboť plošně značně
přesahuje soubor pozemků evidovaných do všech podrobností a dodatečně se ukazuje, že je nutno věnovat
evidenci výměr těchto parcel větší pozornost než se
původně zamýšlelo.
Je ještě třetí skupina pozemků. Jsou to ty pozemky
v prostorech evidovaných do všech podrobností, u nichž
hranice faktického užívání se neztotožňuje s hranicemi
vlastnickými např. proto, že vlastník nemá zájem a nevyvíjí snahu o ochranu práva ke svému pozemku. Zde
rozsah vlastnictví je určen z á k r e sem
poslední právoplatné vlastnické
hranice v katastrální
mapě. Při
každé vlastnické změně takové parcely je nutno obnovit zákres hranice v pozemkové mapě a v přírodě
ji popřípadě vytyčit.
I
Z uvedeného vyplývá, že množina pozemků v katastrálním území, v dřívější evidenci pozemkového katastru v tomto ohledu homogenní, se rozpadá do tří
souborů, v nichž rozsah vlastnického práva je určen
odlišným způsobem. Odpovídá to vývoji politickému a
hospodářskému.
Další perspektivu
je třeba předvídat
a včas přizpůsobovat uspořádání operátů EN očekávanému vývoji. Dále se bude pojednávat jen o pozemcích
prvé skupiny.
V obdob! před socializací půdy bylo zfišťování vlastnických hranic, které nevyhnutelně
vždy předcházelo
technickému
zaměření, na vysoké úrovni. Mladší pracovníky odkazuji na článek autorův (Zeměměřický obzor č. 3/1945 str. 45), kde je doloženo, že právní hodnota nové mapy závisí na kvalitě zjištění průběhu vlastni'Ckých hranic před jejich zaměřením. Pro porozumění článku možno připustit ztotožnění vlastnictví s držbou, kterou dnešní občanský zákoník nezná. Jsou zde
uvedeny charakteristiky
hranic jednoznačně a nejedno·
značně označených, hranic neznatelných
nebo nejasných; to je klasifikace objektivní. Za subjektivní posouzení hranice, související s názorem vlastníka pozemku, je označena pokojnost, pochybnost nebo spornost
hranice. Je tam zdůrazněna nutnost zajištění písemného souhlasu dotčených vlastníků s průběhem hranic,
postup při odstraňování
neurčitosti
nebo pochybnosti,
případně
konstatování
spornosti
hranic.
Poněvadž
v místních tratích půjde často o zjišťování průběhu
hranice mezi domy, odkazuji na článek "Stanovení průběhu držebnostních
hranic u hraničních zdí" v Zeměměřickém obzoru č. 12/1942 str. 177.
Komisionální zjišťování prí\běhu vlastnických hranic,
které musí mít všechny formální náležitosti (kvalifikované složení komise, průkazné pozvání vlastníků, písemný souhlas s dohodnutým průběhem hranice nebo
konstatování komise, že hranice je sporná) je důležitá
akce, kdy dochází k pi:'ezkoumání, vyjasnění a stabilizaci rozsahu vlastnictví a jiných právních vztahů všech
pozemků na zaměřovaném ťizemí. Bez tohoto zjištění
nemá ani sebe lépe zaměřená mapa právní hodnotu.
Situace se v tomto směru v současné době usnadnila,
nebot odpadly velké plochy polních tratí, kde není
nutné zdaleka tak podrobné zjišťování a omezníkování
hranic jako v dřívějších dobách.
V místních tratích a v lokalitách, kde evidence pozemků se vede do všech podrobností, je však třeba tyto
práce provádět se stejnou pečlivostí jako dříve. Navíc
je třeba řešit zmíněné případy, kdy dochází k překrývání nebo koliZi dvou právních vztahů, tj. faktického
užívání a vlastnictví.
Všechny tyto souvislosti je třeba mít na mysli při
techniCko-hospodářském
mapování,
reambulacích
a
v některých
případech
při zaměřování
změn novou
technologií. Zejména u prací, které střediska geodézie
neprovádějí,
ale po skončení výsledky přebírají,
je
třeba zajistit vliv středisek na průběh a kvalitu těchto prací z hlediska evidence právních vztahů, za kterou
pak zodpovídají.
V povědomí občanů-vlastníkí\ pozemků existuje často
představa, že rozsah vlastnictví je zajištěn zobrazením
jejich pozemku v mapách velkých měřítek. Tomu nasvědčovala formulace § 3 odst. (1) katastrálního
zákona č. 177/1927 Sb. z. a n., že pozemkový kata str slouží (mimo jiné) k zajištění držby (vlastnictví).
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Tato snaha, přesouvat ochranu vlastnictví a jeho rozsah k pozemku na státní orgány se vyskytuje i v cizině
a snad vrcholu dosáhla tvrzením (uveřejněném
před
lety jako zajímavost v jednom švýcarském zeměměřickém časopise), že nejjistější je mít zapsány souřadnice
svého pozemku v kapesním zápisníku.
Uvádím tyto podrobnosti proto, abych zdůraznil nutnou zdrženlivost v tomto ohledu. Ve zmíněném článku
(ZD č. 3/45) i v dalším příspěvku (GaKO č. 12/1968)
jsem uvedl, že dosavadní vývoj nepřiznal žádné mapě
velkého měřítka
(katastrální,
knihovní,
pozemkové j
konstitutivní význam při určení vlastnických hranic pozemků. Po mém soudu je to tak správné. Nejjistější
ochranou vlastnictví k pozemku je řádná stabilizace
pevnými předměty, sousedská shoda, vzájemné respektování práv a v neposlední
řadě přímé vykonávání
vlastnického práva k pozemku.
Připravovaná novelizace zákona o EN č. 22/1964 Sb.,
se mohla na stránkách
tohoto časopisu obrazit širší
diskusí. Je řada problémů, na jejichž řešení by měli
vyslovit svůj názor výkonní pracovníci, kteří při svém
bezprostředním styku s praxí pak silněji pociťují nedořešení některých otázek.

K významným výročím vydání
právních opatření pro číslování domu
K Tealizaoi úkolů spojených s Ipřípl'flVOUa: [provedením
sčítání lidu, domů a bytů k 1. prosinci 1970 byl mimo
jiné požadavek prověřit a uvést do aktuálního stavu číslování domů popisnými, popřípadě orientačními čísly a
prověřit dčlislování Ipro-vizornklh Istaveb a rekre,ručníC'h
chat evidenčními čísly.
Sestavené ,piOdrobné seznamy domovních čísel oB: obydlenýc'h míst iposlouží Ik 'porovnání 'v e'vldenc'Í 1l16movitosH
na středisckh geodézie 'a 'ZJpracování mapových podkladů
potřebných pro !>čítání.
U příležitosti této významné oe,lostátní akce organizované usnesením !vlády ČSR lze Idne '18. Ibřezna 1970,
č. 54 :není hez izajímavosti, lže již v roce
1770 - (před 201 lety) byl vydán patent o značení
domů arabskými čísly na místě dosavadních domovních
znaků a pojmenování. Čísla domovní (popisná), zkráceně č. pop., čp. nebo nejstarší označení N. C. (numerus
conscriptionis),
obdržela v obci všechna obytná stavení
v aritmetickém pořadí, zpravidla počínaje jednotkou na
charakteristické
budově jako je zámek, statek, fara apod.
Po necelých sto letech, podle ř. zákona o sčítání lidu
ze dne 29. března 1869, č. 67, všech.'n<l stavení lurčená
k !bydlení musela být očlislována, tedy 'i samoty, hajnlce,
salaše apod. Vedlejší stavby Idomů (chlév, stodola, ikolna ) zvláštního-čísla neobďJ:že1ly,rovněž ne'bylyčíslovány
budovy, 'které sIoužily Hdem jinde bydlícím jen k -časnému pobytu, ja!ko kootely, strážni'ca, pracovny, mlýny,
osamělé Rtíoooly ;a,pod.
I
!Vkatastrální
mapě lč~sla domo'vuí na rOlZdfI lold stavební,ch 'parcel se vyzna,čovala -červeně, nebylo to však
povinností. Čísla dommmf, -polkud by),a uvedellla, íse nekryjí 's lčísly stavebních parcel.
Zákon Č. 266 lze dne 14. dubna vydalIlý rv roce
1920 - (před 51 lety) o názvech měst, obcí, osad
a 'ulic, 'ja:ko~ i !oznéllčování IObcí místními tabruHmmi _a
čí-slolvání domi'l, uvádí rv § 12 a 13: Všechny budovy
uroenék
obývání, polkud číslování jejich není již provedeno-, Jm'Usíbýt opatřeny číslem. (To Iplatí též 10 ,domech
stá1vajících o samotě,chýší'c'h v lese ,a v horách, jakož
i Mk'olvých budová,ch, které nejsou trva'1e obývány. Ved·
leljší -budo,vy obytných sta'vení 'nemlnačují /se !zvláštními
člisly 'a Ipatří Ik ,číslu budovy Ihlavní. Výmazčísl'a může
se státi jen se svolením nadřfzeného politického úřadu.
K očí'slování užívá se číslic lara1>ských; užívati zlomku
není !dovoleno.
Další ustanovení -zákona řeší ně-kolik 'variací člisIování
d'OlIlJ.ů.
Ve -Velikýchměstech jsou ještě domy očíslolvány podle
ulie. 'náměstí, 'přírpadně ná'bl'eží čísly orientačními. Způsob tohoto číslování je různý.
Ing. Horák
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Nejlepší pracovníci resortu
Českého úřadu geodetického
a kartografického za rok 1970

V GEODÉZII

528: 331.876(437.1/.3)

Dne 14. prosince 1970 vyznamenal předseda Českého
úřadu geodetického a kartografického
soudruh Ing. František K o u b e k a místopředseda
ústředního výboru Odborového svazu pracovníků státních orgánů, peněžnictví
a zahraničního
obchodu soudruh Jaroslav Kr e j č í a
zástupce Českého odborového svazu pracovníků chemie,
skla, papíru a tisku soudruh Antonín K a dle c za účasti
rodinných příslušníků
30 pracovníků
resortu čestným
odznakem ••Nejlepší pracovník" za rok 1970.
Toto čestné vyznamenání obdrželi za příkladné a iniciativní plnění pracovních a politických úkolů tito pracovníci:
_
ing. Bořivoj D e Ion g, CSc., náměstek ředitele. VUGTK
v Praze;
Ing. Vladimír H o u d a, vedoucí výpočetního
střediska
Geodetického ústavu v Praze;
Oldřich S i m o n, vedoucí nivelační čety Geodetického
ústavu v Praze;
Ing. František Mot t 1, vedou ci SG \pro okres Prachatice,
DOG v Praze;
Ing. Bohumil K u b a, vedoucí 5G pro okres Český Krumlov, DOG v Praze;
ing. Jan N o v á k, vedoucí rajónu na SG pro okres
Příbram, DOG v Praze;
Kamila Tom e š o v á, pracovnice EN na SG pro okres
Lovosice, DOG v Praze;
JUDr. Miroslav Ul' b á n e k, právník EN u hlavního geodeta pro hl. m. Prahu, DOG v Praze;
Ing. Rudolf Vol dán,
vedoucí pracovi5tě inspektorátu
České Budějovice, DOG v Praze;
Ing. Josef O u jez d s k ý, vedoucí SG pro okres Brnovenkov, DOG v Brně;
_
Karel M a z An e k, vedoucí rajónu na SG pro okres ZdAr
nad Sázavou, DOG v Brně;
Ing .. Dtto V I a s á k, vedoucí rajónu na SG pro okres
Trutnov, DOG v Brně;
Ing. František
L a c i o k, vedoucí rajónu na SG pro
okres Karviná, DOG v Brně;
Hynek P s o t a, samostatný
technik na SG pro okres
Olomouc, DOG v Brně;
Milan P o led n o, vedoucI .skupiny EN na SG pro okres
Pardubice, DOG v Brně;
Eduard For m a n, vedoucí oddílu výrobního úseku 1
Praha, lG, n. p., Praha;
Jan V o n d r á č e k, vedoucí oddílu výrobního úseku 1
Praha,. lG, n. p., Praha;
Josef Hor k ý, vedoucí personálního
oddělení závodu 2
České Budějovice, lG, n. p., Praha;
Ing. Gabriela M a z í n o v á, vedoucí kartografického
oddílu, závodu 3 - Plzeň, lG, n. p., Praha;
Ing. Zbyněk Z i ž k a, vedoucí provozu a zástupce ředitele závodu 4 - Liberec, lG, n. p., Praha;
Ing. Vladimír P í c k a, ředitel závodu Opava, lG, n. p.,
. Brno;
Viadimír L o r e n c, vedoucí útvaru plánování v lG, n. p.,
Brno;
Ing. Emerich Myš k a, vedoucí měřického oddílu výrobního úseku Br~lO, lG, n. p., Brno;
Josef G a II, vedoucí měřlcké čety závodu Opava, lG,
n. p., Brno;
Jaroslav K 1 a u d a, vedoucí měřické čety závodu Pardubice, lG, n. p., Brno;
Jaroslav
K o p á č e k, kartograf-revizor,
Kartografie,
n. p., Praha;
Oldřich Hal 1 e r, vedoucí kartografického
oddílu Kal"
tografie, n. p., Praha;
Věra S i š k o v á, samostatný
statistik-rozborAř,
Karto·
grafie, n. p., Praha;
Ing. Karel Pec k a, ředitel KartograficKého
nakladatelství, n. p.,' Praha;
Václav S v e c, vedoucí vnitřní správy Českého úřadu
. geodetického a kartografického
Vyznamenaným pracovníkům srdečně blahopřejeme.
Rudolf

Masnica,

COGK

V 9. čísle loňského ročníku Geodetickl!ho
a kartografického obzoru jsme oznámili zahájení nové rubriky, zabývající
se problematikou
racionalizace
v odvětví geo·
dézie a kartografie.
V listopadu loňskl'ho roku byl v Pra~
ze uspořádán seminář CVTS "Informační
systém geodélie a kartografie",
na němž byla přehledným
způsobem
podána informace
o současném stadiu a perspektivě budování informačního
systému v geodézii a kartografii
jako komplexu opatření k racionalizaci
získávání a využívání informací
v geodl'zii a kartografii.
Pokládáme za účelné obšírněji vás informovat
o průběhu jednání tohoto semináře, protože diskutovaná
tematika "je jednou z hlavních
tézí programu
komplexní
socialistické
racionalizace
v resortu Českého úřadu geodetického
a kartografického
a svým významem
a perspektivním
zaměřením se v blízké či vzdálenější budoucnosti dotkne všech pracovišť
odvětví geodézie a kartografie. Problematika
informačních
systémů byla již v loňskl!m roce předmětem diskusí na stránkách
našeho časopisu. Uvítáme, vážení čtenáři, další vaše názory, příspěvky a nová stanoviska
k problematice
informačního
systému geodézie a kartografie
i k jiným otázkám raC'Žonalizace prací v našem odvětví.
Redakce

Seminář "Informační systém
geodézie a kartografie"

Dne 24. listopadu 1970 byl v Praze uspořádán seminář
na téma "Informační
systém geodézie a kartografie".
Pořadatelem početně navštíveného
semináře byla ČVTS
pro geodézii a kartografii, odborná skupina pro automatizaci ve spolupráci se závodní pobočkou ČVTS při výzkumném ústavu geodetickém,
topografickém
a kartografickém v Praze.
Cílem semináře bylo seznámení odborné veřejnosti se
záměry a účelem budování informačního systému geodézie a kartografie a s některými dílčími výsledky výzkumu této problematiky ve VOGTK v Praze. Úvodní přednáška Ing. Jaroslava Kouby, náměstka předsedy COGK
"Informační
systém geodézie a kartografie
- stav a perspektivy"
se zabývala problematikou
komplexní automa-

tizace v geodézii a kartografli, zejména ve fázi automatického zpracování informací a jejich maximálního využívání jako předpokladu optimálního výsledku racionalizace v geodézii a kartografli. Byl uveden podíl a uplatnění geodetických
a kartografických
informací na vytváření Integrovaného
informačního
systému o území a
vztah k lokálním informačním systémům. K řešení problematiky přispívá i celková orientace programu komplexní socialistické racionalizace
v resortu ČOGK, který
předpokládá maximální soustředění na otázky automatizace a efektivní využívání Výsledků geodetických a kartografických
prací podle požadavků vědy a techniky.
Význam dalších vědeckovýzkumných
prací na tomto
úseku je zdůrazněn
zařazením
výzkumu informačního
systému geodézie a kartografie jako samostatného
úkolu
státního plánu vědeckovýzkumných
prací. Zvládnutí problémů automatizace, výpočetní techniky a aplikace kybernetiky v oboru geodézie a kartografie
a vyšší využívání
geodetických a kartografických
informací tvoří rozhodující úsek dalšího vědeckotechnického
pokroku.
Doc. Ing. Dr. Oldřich Válka, CSc., přednesl přednášku
na téma "Automatizovaná
evidence nemovitostí
jako základ registru
mu geodézie

evidence nemovitostí
v informačním
systéa kartografie".
Posluchači byli přehledně

informováni
o současném
stavu výzkumu na úsecích
úzce souvisejících s evidencí nemovitostí (EN), zejména
se snahami o mechanizaci
a automatizaci
písemného
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i mapového elaborátu EN a technicko-hospodářského
mapování jako disciplíny Zajišťující zpracování kvalitních
mapových podkladů EN. Výzkum automatizace se zaměřil na následující části:
--- provedení přípravy pro komisionální
šetření před
technicko-hospodářským
mapováním;
zpracování výsledků měření při novém technicko-hospodářském mapování;
zpracování a údržba operátů EN;
problematika údržby map velký~h měřítek.
Registr EN bude obsahovým doplněním dosavadní EN
s možností automatizovaného zpracování v návaznasti na
ostatní informační systémy a s perspektivním záměrem
permanentní aktualizace materiálfl evidence nemovitostí.
Ing. Jaroslav Michal v přednášce "Systémová analýza
činnosti středisek geodézie, jako podklad k projektování
mformačního
systému geodézie a kl.lrtografie'
provedl

zhodnocení současné činnosti středisek geodézie systémovým přístupem k řešení, s využitím nástrojů operačního výzkumu. Protože použitá metoda není geodetické
a kartografické odborné veřejnosti dosud obecně známa,
byla v úvodu přednášky osvětlena jako metoda k vytvo·
ření systému fungujícího s optimální výkonností, při
nejnižších nákladech a v přijatelném časovém rozmezí.
Cílem metody je dosáhnout optimální využití komplexu
zdrojů. Byla provedena
systémoJJá analýza současné
činnosti středisek geodézie obecně a pomocí postupových diagramťi sledována problematika pohybu informací a rozhodovacích uzlů na Středisku geodézie v Pardubicích. Pro toto středisko geodézie byly též podchyceny
další skutečnosti, jež ovlivňují jeho činnost.
Závěry analýzy dokumentují složitost, náročnost a různorodost prací středisek geodézie a poukazují na nedo,
statky v jejich práci, zejména na malou rentabilitu získávání informací 11 nedostatky v řízení a organizaci práce. Konstatuje se, že dosavadní systém činnOSti středisek geodézie lze v podstatě převzít a využít pro informační systém goodézie a kartografie za předpokladu, že
nedostatky v činnosti středisek budou postupně odstraňovány.
Přednáška
Ing. Františka
Šilara, CSc., "Lokalizace
informací,
registry
souřadnic
a geodetických
údajů" se
zabývala některými základními otázkami informací pomocí souřadnic. Je účelné, aby registry souřadnic jednotlivých informačních systémů vycházely ze společného základu a metodiky jejich tvorby i údržby. Byly charakterizoványmetody
celkové a podrobné lokalizace prvki\., informací a oblastí. Obsáhle byla zkoumána oblast
registrů souřadnic definičních bodů, zejména byly zavedeny tzv. míra zaokrouhlení souřadnic a míra přesnosti
souřadnic, pro účelnou práci v jednotlivých registrech
též tzv. míra redukce souřadnic. Dále byly podány hlavní zásady koncepce registru s'ouřadnic p-arcel a registru
souřadnic domů. Byl charakterizován
registr geodetických údaji\. jako soubor subregistri\. základního bodového
pole a zhušťovacích bodů, ostatních pevných bodů bodového pole a výškových bodů. Konečně byly popsány kartometrické metody snímání souřadnic s využitím digitalizátori\. a podána informace o výsledcích dosavadního
zkoumání přesnosti některých kartometrických
metod a
přístrojů.
"Vztah technických
map měst k lokáln.im informačním
systémům"
byl předmětem
přednášky
Ing. Miroslava

Herdy, CSc- Uvádějí se v ní snaha o automatizaci technologie zpracování a možnost využití digitální formy
v informačních systémech k lokalizaci jednotlivých prvků jako hlavní pohnutky k digitalizaci technické mapy
měst. V tomto smyslu se též ing. Herda, CSc., zabýval
koncepcí digitalizace technické mapy měst, zejména základm strukturou a obsahovým schématem mapy, uspořádaným do jednotlivých registrů vertikálního
třídění
podle druhovo sti registrovaných prvků a do horizontálního třídění skupiny kresby, značek a popisu. Dále se
zabýval technikou digitalizace technické mapy, zejména
otázko,u ~OUVisloStizobrazení celé plochy města, postupem. zlskan( souřadnic lomových bodů kresby a uspořádámm údajů o jednotlivých prvcích registrů. Konečně
se řeší vztahy technické mapy města k lokálním inforrr:~čním systémů~1 a v závěru jsou vzneseny kritické
pnpomínky k porizovaným nákladným zařízením.
Poslední přednášku přednesl Ing. Jan Neun1ann, CSc.,

na téma "Základní
složky

informačníhCl

obzor
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problémy
modernizace kartografické
systému geodéz.ie a kartografie".

Specifikuje společenské
poslání kartografické
tvorby
v tom, aby mapy byly vydávány s větší pohotovostí a
aktuálností, a aby uživatelé byli komplexně informováni
o stavu a vlastnostech stávajícího mapového fondu. Přitom bude třeba soustředit se v prvé řadě na mapy velkých a středních měřítek, jež jsou zprostředkuvateli
podrobných kartografických informací.
Nejdříve bude možno zajif:tit dokonalejší informovanost o stavu dostupného mapového fondu prostřednictvím jeho automatizované evidence. Vyhraněně kartografický charakter
má zde problematika
kartografické
složky informačního
systému geodézie a kartografie
v zaměření na mapy středních měřítek, 1 když v návaznosti na analogické otázky tvorby map velkých měřítek. Řešení této problematiky se dotýká samých základů dosavadní technologie kartografické výroby, zejména
tvorby map a jejich přípravy k vydání, a to v prvé řadě
technologie zpracování kartografických
informací vytvořením a údržbou víceúčelově využitelného fondu digitálních kartografických
informací. Na výzkum této problematiky naváže výzkum aplikace fondu kartografických informací prO' tvorbu map (zejména algoritmizace
a programování procesu generalizace),
a konečně výzkum nekartografických
aplikací fondu digitálních kartografických informací.
Početná účast pracovníků geodetické a kartografické
praxe, škol, výzkumu i ústředních orgánů z celého státu, jejich živý zájem a pozornost dokumentovaly aktuálnost přednášené tematiky. Přednášejícím
patří dík za
vysokou úroveii přednášek,
pořadatelům
semináře za
dobrou organizaci průběhu d-ednání. Kladem semináře a
trvalým dokumentem proje návané problematiky je též
sbomík I'eferáti'l, který připravil k vydání Výzkumný
ústav geodetický, topografický a kartografický v Praze.
Doporučujeme čtenářům našeho časopisu prostudování
tohoto sborníku, které jim umožní získání základních
informací o současném stavu a předpokládaných
záměrech v budování informačního systému geodézie a kartografie.
Sídlo
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15 rokov Vedeckého laboratória
fotogrametrie SVŠT V Bratislave
1. januára 1971 uplynulo 15 'rOkov od zriadenia Vedeckého
laboratória
fotogrametrie
S V Š T v Bratislave. VLF 0010 ustanovené na základe výnosu Ministe,rstva: školstva _ako výskumná ,základňa
v odbore futogrametrie na SVST. Laboratórium je sl1časťou K a t e d r y g e o d é z i e n a S t ,a v e b n e j f ak u I t e S V Š T a pre svoju činnosť využ(va je'j prístrojové vybavenie. Vedením laboratória je od začla'tku
poverený riaditel VLF - Prof. Ing. dr. Pavel G á 1,
Dr.Sc.
Prvý rok ako aj časť roku 1957 bola venov,aniá organizačnej práci a personálnemu budovaniu. Vlastná činnosť laborat6ria S8 datuje od polovice roku 1957, ked
boli do VLF prijatí dvaja vede,ckí ,asistenti a jeden technik. Toho č'asu vo VLF pracujú dvaja samostatní vedeckí pracovníci, jeden inžinier II. stupňa a traja technici. Čiastočne sa na výskumnej pr~ci VLF podlelajl1 aj
odborní asistenti katedry.
Vedeckovýskumná
činnosť VLF sa od počiatku prevážne orientoval'a na aplikáciu fotogrametrických
matód v iných vedeckých odboroch. Jednotlivé vyrlešené
výskumné úlohy mažeme rozdeUf do štyroch skupin.
A. Aplikáciou metód pozemneJ fotogrametrie v odbore
ba n s k é h o m e rač s t v a 5a zaoberall úlohy:
1. Použitie pozemnej stereofotogl'ametrie
pre z,ameriavanle lomov a povrchových baní.
.
2. Určovanie kubatl1ry skrývky fotogrametrickým.i profilmi.
3. Využitie fotógrame1trle pri mel1aní na velkolomoch.
4. Sledovanie pó'hybu nadložia vplyvom podzemného
splynovania met6dou pOlemnej fotogrametr1e.
Prvá z uvedených úlohbola
riešená z vlastnej Inlciatívy. Po je;j oponovaní, na' zákl'ade odporl1oanla ú'stred-
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ného banského úradu v Prahe bola druhá úloha riešená
pre solwlovský hnedouhe1lný revír. Tretia a štvrtá úloha
sa rie,šila pre potreby mosteckého hnedouhe,lného revíru.
Výsledky úspešného
vyriešenia
aplik,ácie pozemnej
fotogrametrie pre potrehy· banského mer'ačstvB' na povrchových ťažbových lokalitách podstatne prispeU k zavedeniu tejto metódy do praxe. Na základe toho boU
zriadené fotogrametriclké prevádzky na SHBD v Sokolove, na SHD la na Výskumnom ústa've hnedého uhli'a
v Moste.
B. Druhou oblasťou aplikácií fotogrametrie
boli výskumné úlohy pre h yd I' o 10 g i c k Ý a h y d rot e,c hnic k Ý v ý s k u m v te1réne alabo na modeloch. SÚ to
najma tieto výskumné úlohy:
1. Fotogrametrické
sledovanie
tvarových
zmien na
hydrotechnických modeloch.
2. Fotogrametrické
sledovanie prúdenia' na vodných
tokoch.
3. Fotogramevrické
sledovanie
deformácií
vodných
hladín na hydrotechnických, modeloch.
Uvedené úlohy sa Tiešili v spolupráci a pre potreby
Vodohospcdárskeho
výskumného
ústavu v Bratislave,.
Niektoré zariadenia a adaptácie e.xistujúceho fotogrametrického výstl'oja, použité pra sledovanie 1/'odných ikinetických javov, našli a nachádzajú upllltnenie aj pre
sledovanie iných pohyblivých javov a pohybujúcich sa
objektov.
C. Ůalšou skupinou vedeckovýskumných úloh sú úlohy, ktoré možno zaradiť do oblasti g e o d é z i e a lmapovanla~
1. Signalizácia bOQOVv leteckej fotogl'ametrii.
2. Použit1e leteckej fotograme.trie pri mapovacích prácach vo velkých mierk'ach.
3. Fotograme,trické me,tódy pre proje'ktovanie dopravných stavieb.
'1. Fotogrametrická
dokumentácia 'stave.bných parniatok.
Prvá z uvedenej skupiny úloh r,je~;Ua problemaUku
velkosti, tvaru a kontrastu signálov v laborat6rnych
podmlenka'ch. Našla uplatnenie
nesk6r pri zavádzaní
fotogrametrickej
me,tódy pre mapovanie
vo velkých
,mierkach.
Druhá úloha navazovala na niektoré úlohy
VÚGTK v Prahe. Tretia úloha v predstihu riešila uvedenú
problematiku v súvislosti so zvýšenými investíciami pre
líniově dopravné stavby. Riešenie štvrtej úlohy bolo podmienené zvýšenou stélll"OStlivosťou o architektonické
a
iné stavebně pamiatky.
D. Poslednou skupinou sú úlohy, ktoré nemožno z'al'adiť do predošlých. SÚ to napr.:
1. Fotogrametrické
meranie
deformácií
stavebných
prvkov 'a konštrukcií.
2. Fotogrametr!cké
sledovanie
p6dne de,štrukčných
javo~r.
3. Širokoúhlá me,račská fotokomora.
Prvá z úloh rieši proble.matiku zisťooanla zmien tv'aru
blízkych obj8lktov me1tódou normáln8lj ste1reofotogrametrie 'a s využitímdeformačných
paraláx. Bola rlešená
v spolupI1áci s 'ústavom stavehníctva
a 'archltektúry
SAV. Druhá úloha sa zaoberá vyhodn9Ťením a sledo'vaním 81rózie IlJad homou hranioou le'sa metódou pozemnej f'Otogrameltrie. Bola riešená v Ispoluplráci s Výskumným ústavom lesného hOSpodárstva vo Zvolene,. Náplňou tretej úlohy bole vypracov,anie návrhu a realizácia konštrukcie - dvojic81 širokouhlých
fototeodolitov.
Zaostrenie objektívu je na 4 r6zne vzdialenosti, predo,všetkým 'pre blízku fotogrmnetrlu .. Majú možnost synchronného snímani,a dynamických javI!Yv.
Všetky uvedené vedeckovýskumné
úlohy boli riešeně vkateg6rii
štátnych a rezortných, ojedinele fakultných úloh a oponované podla platných smemíc. výsle.dky výskumu sa využívajú v praxi a vo vedeckovýskumných ústavoch a ovplyvnili dootedy 'používanú
technoI6g!u.
Ůalším prínoSJom pre prax a te.óriu sú ..pnáce pracovníkov VLF vykonávané aklO expertízy pre potreby národného hospodárstV'a. V súčasnej dobe takýmito prácam!
sú obdobné úlohy ako bo,10 sledovanie katastrofálneho
zosuvu p6dy v -Handlovej r. 1961. Ide opať o zosuvy a
pohyby pody aobje'ktoo sledované fotogrametricky, ale
menších parametoov la s vyššími požladavk'ami na presI

no sL

S výsladkami výskumu a iných poznatkov pracovníkov VLF je oboznamovaná odborná vere1jnost publikofvaním článkov ,a v rámci odhorných podujatí. Pracovníci VLF pubHkoomi 24 článkoo a predniesli desiatky
odborných pre.dnášok v ČSSR a zahraničí. Náplňou
pr,áce VLF bolo okrem vlastného výskumu aj jeho zavádzlanie. do praxe., do výuky nla vysokej škole a oboznamovanie pracovníkov iných vedných odborov s možnosťami využitia fotogrametrických
met6d. Boli usporiada:ně dva kurzy fotogrametrie pre pracovníkov z banského meračstva la jede.n kurz pre geol6gov.
Pre spojenie v~umu
s výukou poslucháčov sú pracovníci labOl'at6ria poverov'8lllí aj pedagogickými povinnosťami. SÚ to prednášky, vedenie CVičení, diplomových
prác, študentských vecte,ckých 1m'úžkova pod. Oboonamovanie poslucháčov s výsledkami výskumu, možnosťami aplikácie metód fotogrametrie v iných vedných odboroch, prípadne aj riešením čiastkových problémov prisp!eva ku skvalitneniu výuky.
V súvislosti s výstavbou Stavebnej fakulty SVŠT sa
katedra '8 tooa aj VLF pre.miestnila r. 1967 do nových
priestoro'v. V rámci stavebných investícií sa získali aj
moderné fotogrametrické prístroje, čím SB doplnilo Inštrumentáirium katedry a VLF. Týmto boll vytvo'rené pTimerané podmienky pre dalšiu vedeckovýskumnú
činnost Takéto 'podmienky zavazujú celý kolektív fotogrametrov, tecta nie,len pracovníkov samotného VLF do
ďalše'j tvorivej a intenzlvnej práce v oblasti te6rie a
aplikooaného výskumu v budúcich rokoch tejto vedeckovýskumnej ustanovizne.
Petráš

Z cyklu vědeckých přednášek
z oboru geodézie na ČVUT v Praze
528.374.5:

378 (437.11)

V pondělí 7. prosince 1970 pokračoval cyklus, pořádaný zeměměřickým směrem fakulty stavební, ČVUT v Praze, přednáškou
Ing. Zdeflka Nováka, CSc.: "Metoda
obloukových souřadnic, početní řešení a přesnost".
Přednáška byla zaměřena na problematiku rektifikace
železničních oblouků. Geodetické podklady pro rektifikaci se získávají bud metodou polygonovou nebo obloukových souřadnic. Obě dosud používané metody mají
své přednosti i nedostatky. V navrhovaném řešení se
využívá převážně předností obou metod. Za přechodnici
je zvolena klotoida, křivka, která je geometricky vhod·
nější než kubická parabola.
Byly odvozeny vzorce pro výpočet posunů q od stávající k rektifikované křivce. Výpočetní vzorce jsou přibližné, avšak nepřesnost při zanedbání členů vyšších
řádů rozvojů řad je hluboko pod přesností měření.
.
Dále je stanovena teoretická přesnost metody, vyjádřená střední chybou posunu q mf] a střední chybou
rozdílů posunů dq a mdq. Obě tyto hodnoty jsou porovnány s jediným kritériem směrové přesnosti stanovené
OPT 73 6360. Na základě známých základních středních
chyb měřených veličin je pak možno stanovit roz,ah
použitelnosti navrhované metody.
Na přednášce byla přítomna řada odborníků, kteří se
uvedenou problematikou prakticky zabývají. V obsáhlé
diskusi byly prodiskutovány výhody a nevýhody navrhované metody a možnosti jejího rozšíření i pro jiné
způsoby řešení. Z diskuse vyplynulo doporučení ověřit
navrženou metodu v praktických podmínkách k získání
objektivního hodnocení použitelnosti i přesnosti.
Ing.

Radouch

Směr geodézlea
kartografie
stavební fakulty ČVUT
v Praze, pořádá v cyklu vědeckých přednášek z oboru
geodézie ve školním roce 1970-1971 přednášku

APROXIMACE
TERÉNNí

PLOCHY

Přednášku prosloví Ing. František Šilar, CSc., v pondělí
1. února 1971 v 16 hodin, v posluchárně G 3, v budově
fakulty stavební, Praha 1, Husova 5, 2. patro.
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Ing. Karol Jurdašesťdesiatročným
Uprostred práce a pri plnom zdraví sa dožil šesťdesiatich rokov Ing. Karol J u r d a, významný a popredný
geodetický pracovník. S jeho menom sú spojené mnohé
práce vo výskumnej i riadiacej činnosti v oblasti geodézie akartot'rafie
na Slovensku.
Ing. Karol J u r d a sa narodil 28. októbra 1910 v Třebíči, kde tiež v r. 1929 maturoval. Po maturite prešiel
študovať na Českú vysokú školu technickú do Brna, oddelenie zememeračského
inžinierstva. Svoje vysokoškolské štíidium ukončil s vyznamenáním v r. 1923 a v jíili
tohoto roku nastúpil do štátnej zememeračskej služby.
Najs,kor (v rokoch 1933-1942) pracoval na Inšpektoráte
katastrálneho
vymeriavania a na Katastrálnom
meračskom íirade v Martine. V tomto období prešiel mladý Ing.
Karol J u l' d a všetk}mi prácami v oblasti nového merania a podrobnej triangulácie. Jeho osobné vlastnosti a
poctivost v práci čosknro urobili z Ing. J Ul' d u známeho
pracovníka,ktorý
k riešeniu všetkých problémov pristupoval s dobrou teoretickoupripravenosťou,
zanietenosťou
a zmyslom pre efektívne dosiahnutie konečného výsledku. Preto bole celkom pochopitelné, že v r. 1942 prešiel
pracovat do vtertajšej Triangulačnej kancelárie v Bratislave. Po oslobodení našej vlasti, keď toto pracovisko
sa stalo síičasťou najprv Slovenského zememeračského
a kartografického
íistavu v Bratislave a neskoršie GeodetickéhO' íistavu v Bratislave, stal sa jeho vedíicim. Počas tohoto posobenía zvládol velmi akíitny a rozsíahly
problém budovania podrobných triangulácii
na Slovens,ku. Po vytvorení Slovenskej správy geodézie a kartografie na Slovensku 'v r. 1954, sa stal vedíicim oddelenia
geodetických
základov a nového merania, Ikde mohol
v celej šírke uplatniť ,aj svoje teoretické vedomosti, aj
svoje praktické skíisenosti. Svojej práci, rozvoj u geodézie
a kartografie
na Slovensku venoval všetok svojčas,
často pj na úkor svojho vlastného 'zdravia. Od r. 1960
pracuje ako výskumný pracovník na Slovenskej vysokej
škole technickej v Bratislave. Tu sa podiela nielen na
riešení vedeekovýskumných
úloh, ale so zvláštnouzálubou a ochotou ,pomáha svojím mladším spolupracovník,om
radou i lmnkrétnou pomocou. Konečne si našiel aj velmi
dobrý vzťah Iku študentom, hoci nie je beZ!prostredným
pedagogickým pracovník Dm.
Ing. Karol J u r d a má široké teoretické vedomosti
a bohaté praktické
skúsenosti, ,ktoré dáva do služieb
slovens'kej geodézie a celej spoločnosti. Jeho s,kromnosť
a čestnost v konaní, nezištná IPomoc všetkým, najma
však mladým, mu získali oblúbenosť a úctu. Ak pri príležitosti jeho šesťdesiatky s vďačnosťou spomíname na
celíi jeho činnost, tak mu zároveň želáme dobré zdravie
a mnohé úspechy.

K 300. výročí Heřmanovy mapy
Virginie a Marylandu

1670 {před 301 léty J byla vypracována v rukopise mapa
VIRGINIE A MARYLANDU lod 'č;e~kéhoexula;nta Augustrua H e ř m a n a. Někteří Ž'ivotopVsciuvádějí Irok jeho naI'o~ení 1605. Sp'rá~ný I}e však Ir,ok 1621, neboť na posIooní ~ťiliz ,1'. 1684 je uvedena latilIIJs1kápoznámka:
"Aeta't'lIs" 163, tzn., IZieby'Ia isepsána ~ 63 létec'hži'vota.
Místo He'řmanova narození :je sporné. NěmeCiko-americký ďspisovate~ H. A. Ratterm!m Inapsal, že AugUlStinťiv
IQ1tecbyl vynUkající měšťa'n Prahy la čIe'll měs'j;ké 'rady,
Ik!terý měl krám Ina Uhelném Itrhu. V ,rejstNku obyvatel
tehdejších tří měst praZl$1kých 'i Hr'adčan se však jméno Heřman 'llevy's'kytuJe. 'PravdělpoldOllmĚij!ší
Je tnázOIl',že
Ije'ho Ir'odištěm bylo Mšeno. V :pamětní kni'ze města se
našel tento záznam: "Léta I'áně 1621 Itu neděli 'před na-
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'rDizením IPáně ode[lJral Ls,ev Ikrulté zilmě náš milý pastýř
Abrahalm He'r'2JII1'ani ,se s'vIDu ,rodinou do vyhnanství
mě:sta ŽHa1vy. Šle'c!hetná a ooO'žná mď'užellka se té potulpy nedočk,ala,zemřevši
holřem měsíc !před jeho, od'chodem. P1'ed falI'ou 'stál vťi:z, v němž seděla il'oldina, totiž
Isyn AugusltJin ,a tJ'li dce:rušky".
Ve městě Mšeně Iskutečně v 'té době IPťisobil evangeHc,ký farář Abraham He'řman, jaik se ~jistiloz dop!sťi 'konsilstioře IPod oboljí (v LitoměřJicíc:h) z 'Ielt 1609-1619.
Do No~éiho Amst'8l1odamu (nynějišílho New ~ol1ku), ,podle
hodnovělrného zá!zna;mu, Se Augusltin Heřman dostal r.
1644, jai~o záistupce holatnldské firmy G'albryho. Později
žil ve Virginii, kde se zabýval zeměměřictvím,
pěstováním Itabáku, indiga a 'obilí.
Ži'votloipi's'c'isie Lslhodujív tom,:'!ie 'ji1ž~ E'Vil'opě- v Hola'Il!dlslku,IpťiLsIOlbil
'j:aiko IzeměměIlič. Mimo uvedená dvě
povolání byl výll:>ornýmIp'o1'1ti'kema di\plom:atem.
V roce 1659 podal DecHu Cal,vertovi, druhému lordu
z BaltiffilOlrua 'z Avalonu naJbllďk1l,2\e by 'za určItou -odměnu - "úděil !pfidy" -- "vyhotovilI přesnou malpu, 'kdyhYJe:ho
lordistvo 'jemiu :a Ip'otom:stvu ráčilo pOls't'ou'pit
řečenou 'pťidu 's mll.'IIJslkým'i
;prJivilegi'i."
V Iroce 16,60 byla 'j'eho 'nabídka 'pi'i,jata a Heřman obdržel Ipříděl IpMy o 'výměře 6000 aklrťi.Za zdařilé dokončení malPY a za Ipro1ká'zané s'lu1žJbydosital da'rem celIkem 15039 alkrťi Ipťidy. Na svém panství nazvaném Bohemia Manor IplO'stavH u 'řeky 'Bohemie (lpředUm ,po
índiánislku zvané Aprpoque'l'mÍ'ne, Ité'ž Oppoquemlitne) svo"
j'i relsiden'ci. 'Vyibudoval 'je'ště (další tli'i dv,olrce, klte'l'é po"
.jffileno'vailLil~tle BOlhem'ta, 11hil'ee Bohemia SÍ'ste1rs a St.
Augus'tin. Řeka Bolhemia, rovněž tak oSlady Port Herman, Bidh,emia MHILsa St. Auguisltin j'sou uve:de'ny na
součalsných malpách.
Měřít,ko mapy Virgin,ie a Mď'rylandu, která je neobyčejně Ipr'elsným a krásným Idílem, ne1ní 'Zlná'mo. Pravdě'podobně by'la mnolhem větší než ryU'ny 1: 7.20000, jež
'byly :vyWořEiny Ipodle IpťiV'odnímajpy 'č,els'ké'ho zeměmě~ilče. Hlulbolké vrriltrDi2íemínem1olhlo všalk být zmaJpováno,
nell:>otHeřmalnovi bránily vpi'íIStwpu 'na svá území indiá1nlské kmeny. Na ma1pě pra1coval Iplný'ch delset le:t. Její ,ry'tl1nUIPTo~eldl znamenlltý Iryitlec WiHam Fai'thorne
IZ'Londýna, Ikte'rý byl pří'telem našeho 1Zllámého exulanta-,uměJ.ce Václ'ava HoHa'ra z p1ráchně. Ma:pa byla vytištěna až rolkiu 1673 u fy. Thomas Withinbl"Oc1kv Londýně.
V hOlrním 0Ik1ra'j'imaPY je :zmalkVirgi'nie,vpravo od něho
'znak rodu lmda Bal]timora. V l'8'V'émdolním mlhu je naIkre!slen paJmáJťník. Na 'Jeho vrcholu je znak Hei:'mana,
po stranách podstavce stojí indián~ký bojovník a indiánské děvče. Nápis na památníku
(psaný anglicky)
zní: "Virginia a Maryland - jak jsou osídleny a obydleny tohoto přítomného roku 1670. Výměřeno a přesně
vykresleno vlastní prací a úsilím Augustina Heřmana
Čecha." V dolní části podstavce jsou poznámky a vysvětlivky k mapě. Po levé straně památníku je umístěna směrová rťižice, po pravé - kružidlo s měřítkem.
V Heliímanově záp'i'sn~kru mo1ZinočiJsti: "leho lordsttvo bylo nemálo '~po,kojeno VzácI1'o's'tímapy, i Jeho Ve.J'lčensltvo
král a ivšichni IDlsta~níIse v}"jádřiIi 10 přesnosti díla". Dále uvedeno: "Jeho lord'stvo (lord BaItimo1re) j'i vych'V'áIiI lalko nejlépe nalkre'slenou maJpu kterékloli 'země".
Během Is'vélhoživota měl Heřma1n údaj'ně vyprac~at ještě j'iné m1aJpyIp'ro aim~te'ooda:ms'kéihoIti's'kai:'eMikuláše Jana Vi'sis'che1ra,řečenffil'O' Pi's'c'altor, z nichž s'e však žádná
ne'zach~ala.
Urč11 též rem!'íP'!snoušíi'lku Nového Yorku.
Navrhl projekt pFÍlplavu mezi řekou Delaware a zálivem Chesapeakským. Teprve po 10 létech došlo k jeho
l'e'aillizacl- 6,ta~ba Iddkončena la:žv 'r. 1829.
Den a il'o,k úmrtí 'autora- mďlPYnení IPře.s'ně 'znám. Předpokládá se, že zemřel v r. 16~5 nebo 1686. Je pochován
na svém Bohemia Ma'nO['. R'olm 1755 'Z!emřel Ip'olslední
mužský potomelk. 'Po 128 létec!h, 'č,eiSké man'ství tenitmiálně zan'ilklo. ROlku 1815 Iehla popelem celá residen-

ce.
Beletri!sltic'ky je zp'ra'cováin ži~QItIo:pii's
C,e'oha-exulalJlta ve
čtyřdílném románě (dva svazky) "Pán na České řece".
Na rpodkla1dě hilstmiCkých údajťi, záiplisťia 'korespondence poutavě napsal
spisovatel
Jaroslav K o ude I k a
prťiběh života našelho ,!'odáika, který se 'jtž IV 17. století
pl'oslavill 'jako Č·ech-,z,eměměi'1č.
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Téměř dvě stě účastníků z ČSSR a sedmi dalších států
Jugoslávie, Maďarska, Německé demokratické republiky,
Německé spolkové republiky, Polska, Rumunska a Švýcarska jednalo ve dnech 21.-23. října 1970 v Praze
ťJ technických
mapách měst [TMM]. Z pověření Čs. vědeckotechnické
společnosti
pro geodézii a kartografU
připravila pečlivě tuto akci krajská sekce pro geodézii
11 kartografii
v Praze. Široká účast posluchaČŮ z různých projektových organizací, vysokých škol a výzkumných pracovišť, správců podzemních vedení i výrobních
pracovníků z organizací resortu geodézie a kartografie
a v neposlední řadě značný zájem zástupců orgáno. a
útvaro. hlavního města Prahy, potvrdila aktuálnost a závažnost projednávané tematil{y nejen u nás, ale ve všech
vyspělých zemích. Ze se jednalo v oblasti techniky, která svojí problematikou zasahovala do několika profesí,
to potvrzoval i výběr referáto., které byly předem zveřejněny v Geodetickém a kartografickém
obzoru, z nichž
pouze polovina byla zpracována
geodety a jen jedna
třetina pracovníky resortu geodézie a kartografie.
Během tří dnO. byli posluchači seznámeni nejen se
současnými zkušenostmi a cíli v tvorbě a mnohostranném využiU technické mapy měst u nás, ale byla potvrzena i užitečnost uplatnění výsledků měření pro připravovanou
soubornou
evidenci
podzemních
vedení
[SEPV] a pro integrované městské informační systémy.
Časové umístění symposia bylo využito vhodně ve dvou
směrech:
. účasti zahraničních
odborníko. bylo využito dne 20.
října 1970 při setkání členo. a dopisovatelo. studijní skupiny D šesté komise FIG pro výměnu zkušeností o mapování podzemních vedení a o evidenci těchto vedení
v jednotlivých zemích a městech;
- zpracovatelé vyhlášky o SEPV, která je v současné
době v ČSSR meziresortně projednávána, využili mnoho
cenných připomínek a doporučení přednesených na symposiu.
Na souběžně instalovaf!é výstavce prací bylo možné
porovnat domácí způsoby zpracování a obsahovou náplň
TMM [Praha, Pardubice,
České Budějovice, Olomouc,
Hradec Králové] se zpracováním dokumentací podzemních vedení v mapách v Polsku [Varšava], Maďarsku,
Švýcarsku [Bern, Luzern, Basilej], NSR [Dortmund], Kanadě (Regina], Rakousku (Graz]. Výstavka soustředila
dokumentace podzemních vedení v takovém rozsahu, jaký snad nebyl nikde dosud shromážděn. Všechny zahraniční exponáty byly ponechány studijní skupině 6. ko~ise FW, která je ochotně zapůjčí jak ke studiu, tak
I k využití.
Bylo by vhodné, aby i. domácí zpracovatelé
poskytli ukázky svých prací, aby soubor ukázek byl dále doplňován, jak i zahraniční účastníci symposia přislfbil i.
Pracovní prostředí symposia se vyznačovalo vysokou
technickou úrovní referátů i diskusních příspěvků. Zahraniční informace obohatily program, byly pro nás velmi zajímavé a řadu zkušeností s organizací i vlastním
prováděním je možné u nás aplikovat.
Je škoda, že výrobní organizace nevyužily ve větší
míře doby diskuse k tomu, aby sdělily své zkušenosti
o organizaci práce při tvorbě TMM, upozornily na širší
možnost využití fotogrammetrie,
mechanizace
a automatizace polních i kancelářských prací, vybavenost strojového parku (především detektory] i o využití efektivních metod kartografických
a reprodukčních, včetně otázek souvisejících s I1držbou mapového fondu TMM.
Uspořádáním tohoto setkání techniků bylo znovu potvrzeno, že vědeckotechnické
společnosti jsou schopny
Hktivn~ spojovat ve vzájeroaé spolupráci zájmy ro.zných
profeSI - projektantů, architekto.. podzemích. urbanistů
správců inženýrských sítí i geodetů. Ve prospěch řešenf
společensky potřebných I1kolů.
Poslední den jednání bylo konstatováno, že technické
mapy měst a souborná
evidence podzemních
vedeni

u nás JSOU v zájmu zvýšení efektivnosti investiční výstavily nezbytné. Byl přijat ndvrh opatření, která bude
nutno postupně prosazovat u příslušných
orgáno.. Jsou
to:
vydání zákonného ustanovení o založení a údržbě
SEPV:
vydání zákonného ustanovení o povinnosti účastniků
investiční v}'stavby dodávat bezprostředně
po ukončení výstavby geodetickou dokumentaci nově položených, zmíněných i odkrytých vedení a objekto. technického vybavení; na splnění této povinnosti vázat
vydání povolení k užívání;
založením a vedením SEPV pověřit orgány národních
výborů;
v předpisech o l'OZpočtování staveb zahrnout a specifikovat náklady na geodetickou dokumentaci provedených prací pro SEPV;
racionalizační
opatření při tvorbě TMM zaměřit na
přístrojové a materiální vybavení a dále na mechanizaci výrobního procesu;
rozšiřování odborné I1rovně geodetů budujících TMM
a SEPV o znalosti potřebné ze souvisejících dalších
profesí;
využití fotogrammetrických
metod při tvorbě TMM
zvláště se zaměřením na využití leteckých snímků
velkých měřítek i pozemní fotogrammetrie;
využívání dostupných zkušeností z těchto prací v zahraničí.
Závěrem lze říci, že symposium bylo velmi zdařilé.
Na tom se podílejí především stal'Ostliví a zkušení organizátoři a dále všichni ti, kteří se jak referáty, tak diskusí zasloužili
úspěch. Vždyť, jestliže dnes hovoříme
o vytváření lepšího životního prostředí pro jednotlivce
i společnost, pak tvorba technických map s víceúčelovým využitím v investiční výstavbě i kázeň II dokumentaci podzemních vedení jsou jedním ze základníCh stavebních kamenů tohoto cíle.

°

Konference o kartografickém
a reprodukčním zpracování map
velkých měřítek

'Česká vědeckotechnická
společnost - odborná skupina OS 1702 - kartografie, krajský výbor pro geodézii
a kartografii VČ kraje, závodní pOlbočka při inženýrs'ké
geodézii, n. p. Brno, z&vod Pardubice spolu s vedením
závodu Inženýrské geodézie us'pořádali ve dnech 30. září
a 1.' října 1870 konferenci o kartografickém
a reprodukčním zpracování map velikých měřítek, doplněnou
výstavk·ou.
Po zahájení a projevu ředitele 'závodu Inženýrské geodézie, n. p., s. ing. 'B. Matouše, měl I1vodní referát s.
ing. K. Pecka. Podal zprávu o činnost! OS 1702 - kartografie s její návazností na ICA - Mezinárodní kartografickou asociaci. Zdůrazn!l význam poďkladových materiálů, především 'pak jejich souladu se skutečností,
spoh.llpráci geodetů a kartografů.
S. ing. V. !VIorchseznámil přítomné s koncepcí údržby
a obnovy mdp velkých měřítek v resortu Českého l1řadu
geodetic'kého a 'kartografického.
'Jeho referát byl 1'0'2:dělen do dvou částí, v níchž první zahrnovala koncepci
map veľkých měřítek a druhá, koncepci map pro hospodářskou výstavbu a map tematic1l:ých. Hlavnim I1kolem
resortu je zajišťovat společenskou potřebu geodetických
a kartografick'Qch 'praci, tedy kromě geodetických
základů a evideTJce nemovitostí, zejména tv·orbu map, resp.
údržbu· a obnovu map již existujících.
Je nutno znát
požadavky uživatelo. map, 'které resort sám vyhotovuje
z vlastních 'prostředků a ,ke své i obecné potřebě, I na
požadavky na mapy ke s'p.eciálním účelo.m, ·které si jiné
složky u podnikl:! resortu nechávají vyhotovovat. Mapová
tvorba se nám děli 'tak na dvě skupiny - ma'py státni
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a mapy tematické. Obě tyto skupiny pak se dělí z jiných hledisek, 'z nichž nejpodstatnější
je měřítko ma'py,
obsah mapy, její přesnost a možnost využití.
Dále se 'zabýval dosavadními
mapami, rfiznorodostí
zobrazovacích soustav a s,ouřadnicových systémfi, poukázal na nutnost sjednocení, to je převedení map do jednoho systému, jímž je Křovákovo zobrazení (souřadnIcový systém JTSK), údržbou a reambulací map. Poukázal, že na rozdíl od dřívější nesprávné praxe se však
k mapování velí jen malé lo'kality jednotlivých měst a
obcí, zařazených :podle 'pořadí naléha'vosti a rozčleněných na 1. a II. kategmii.
Uvedl, že dosavadní forma grafické mapy, spolu se
souřa<lnicemi hoUů !>od-ovéno pvle a operatem eVIdence
nemovÍLostí haUe jesté dlOunou .Q-obu'prevaŽlovat. U ma'p
vynotovenych 'v dřívéjsíCh katastrálnícn
systémech nelil
bo·uové pUle v mapacn zoOrazeno a není teuy k Uispozici
ve vztanu k mape. Na:pra'vujeme to t~m, že začínáme provádět úUržbu map na ,ooUové p,ole souřadnicově určené
v systému JTSK. Dostatečný počet těcnto oouů, při utití
f-otogrammetrie
též fotogrammetricky
určenýcn,
nám
umozní zkvalitnění dosavadních map a je přeupokladem
k jejich dekadizaci.
V pojetí čistě digitální mapy, kde má být číselně zpraco,vána mapa nejen pokud jue o bodové pOle, ale i vsechny body polOhopisu. Toto číselné pOjetí je součástí
celkového
mechanizačního
·pr·ocesu vynotovení
mapy,
umožňUjící zobrazení na automatickém 'koordinátografu.
Dnešní stav, kdy mapy 'vyhotovujeme na sklad d.a mapovýcn služeb, není vyhOVUjící. Lepším ,řešením by bylo
vyhotovit matrici nebo rematrici originálu 'mapy na průsvitné ,podložce s možností jejího neustálého doplňování
a rychlého rozmnožení na požádání užLvatelů.
Předpokladem jakékoliv koncepce musí být jasné její
technické
pr,ovedeni. Je proto nutné zabezpečit,
aby
před vlastními výl'obními úkoly byly navržené postupy
ověřeny a ,poloprovozně vyzk,oušeny. Zde se jeví ,potřebnou spolupráce výzkumných pracovníků při zavádění
jimi navržených postupfi do praxe.
V posledních dvou letech přistoupil ČÚGK k zpracování dlouhodobých 'programů Imapovacích prací. V jednotlivých okresech byl zhodnocen stav existujícího mapového f,ondu. 'Pro každou obec, 'katastrální území, je
dlouhodobě známo, jak bude údržba, případně obnova
probíhat, výhledově nejméně deseti let.
Na mapování se podílejí oblastní ústavy geodézie, závody lnženýrsl{é geodézie, n.p.,
i Ge-odetický ústav.
V zásadách ČÚGK je stanoveno, že má být zaručena plynulost výrobního procesu. Během dvou let se mají dokončit všechny rozpracované
lokality THM, během tří
let s'končit reambulace map velkých měřítek, kde bylo
provedeno nové měření, odpovědně zahajovat nové lokality THM a jejich výl'obní cyklus splnit ,za tři roky,
přit,om se zaměřit zejména na místní tra'1:ě,permanentně
provádět fidržbu map THM lpřevzatých již 'za mapy evidence nemovitostí, provést transformaci
map systému
S-42 do systému JTSK nejpozději v období 4-5 let. Usiluje se o to, aby stav mapového ,fondu byl v jednotlivých krajích ,postupně vyrovnán, a proto bude nutné
věnovat větší úsilí kraji Severočeskému
a Sever-omoravS'kému, zejména ,oblasti Ostravska. Podle programu
racionalizace bude nastoupena cesta další mechanizace
a automatizace mapovacích prací. Není dosud zajištěno
plné využívání všech ,výrobních zařízení. Týká se to zejména f-otogrammetrických strojů. Rovnoměrnou a plnou
vytíženost reprodukčních
provozů v krajích bude nutno
zajis'tlt dobrou organizací práce a .předem dohodnutou
kooperací. Také kartografické
zpracování map je dosud velmi fi:tkým 'profilem. Částečně odpomfiže automatické zobrazení na Gorragrafu.
Vytvoi'ení dlouhodobé perspektivy geodetických a kartografických prací bylo sledováno a na 'podkladě usnesení byra ÚV KSČ z~ dne 23.finora 1970, byly v ustanovených pracovních
skupinách
na ČÚGK 'prováděny
rozbory činnosti geodézie a kartografie ·ze všech hledisek. Jedním z nich byl též průzkum potřeb a požadavků na geodetické a kartografické práce. Zájem veřejnosti ~ede k tomu, aby na fiseku map ,velkých měřítek,
byly k dispozici mapy odpovídající skutečnosti.
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V zásadách ČÚGK se předpokládá,
že vytčenýcíl
je
možno realizovat dfisledným uplatněním racionalizačních
opatření ve všech sférách, postUlpným prosazováním automatizace ge-odetických a kartografiokých prací a zkvalitněním Jejich řízení a organizace.
Soudruh ing. Sídlo se ve 'Svém referátu zabýval soustavou map pro hospodářskou
výstavbu. Zdfiraznil zajišťování podkladfi 'polohopisných na středisích geodézie,
jejich doplnění fičeiovými podklady, leteckými snímky,
ev. doměřením 'podstatných změn. Kladl dfiraz na kvali,tní zpracování mapových pod'kladfi.
Soudruh ing. Mikšovský, CSc., se zabýval mechanizací
a výhledy automatizace kartografických
prací při zpracování map velkých měřítek. Poukázal na 'řadu mechanizačních prostřed'ků, přístf,Qjůapomůcek
Výzkumného
fistavu geodetického, topografického
a kartografického.
Zabýval se automatizací
prací na Corragrafu, popisem
mapového díla, sázecími přístroji, rycími vrstvami apod.
Soudruh ing. J. Lofelmann v referátu
mechanizace
prací při reprodúkci map velkých měřítek a využití reprodukčních metod pro mechanizaci geodézie a kartografie se zabýval mechanizací
prací při reprodukci
map velkých měří!tek, možností mechanizace reprodukce
['přípravy tiskových podkladfi) a to zavedením inverzního kopírování na film Autoreversal,
pozitivní rytinou
na plastické fólii, fotosazbou. Dále pa'k možností mechanizace tisku map velkých měřítek zavedením zcitl1vělých
kovolistů pro tiskové stroje formátů větších než A-2
(např. Zetakont). Mimo zlepšení hygieny práce usp-oří
s'tmje (zrní,čka, odstředivka)
čas 'a bude dosažena vyšší
kvalita při menším požadavku na kvalifikaci
k'o'pisty
tiskových desek. Kapacita nátis<kových lisů by se podstatněz'výšila,
kdyby jednobarevné
mapy byly kopírovány na černý ,0zalid.Poukázal
na využití rastrfi při
zpracování map malých měřítek, 'zatímco u velkých měřítek není tato technika vfibec využívána. Přesunem kapacity tisku SMO-5 na maloformát-ový o1'se'tový stl'Oj
"Dominant", by se tisk mapy urychlil a zlevnil. Uvedl
některé příklady využití reprodu'kčních metod ve vyhotovení 'podkladfi pro polní náčrty, fotomechanic·ký zptisob vyhotovování matric, fotoreprodukční
techniku při
změně měřítka a montáží různých měřítek, 'příp. zobrazo'vacích sous1tav.
Soudruh ing. Podhorský, CSc., a ing. Hašek, CSc., se
zabývali problémy 'převodu map do určených soustav
a měřítek a převodem map evidence nemovitostí do dekadického měřítka. V prvé části byla uvažována - byť
s nestejnou vahou - různá výchozí stadia převáděných
map. Lokality byly pouze nasnímkovány
a připraveny
k vyhodnocení v S-42. Je to nejsnáze řešitelný případ,
protože snímky jsou plně využitelné i pf,Q vyhodnocení
v S-JrSK. Mapový list lze vyhodnotit ze 2 snímkových
dvojic a 'to i při lposunuté ,ose náletu vzhledem ,ke středu
mapových listti.
Od technickohospodářských
map existují rozpracované
kartografické
originály. Polohopis v S-42 je vybodován
na fólii, body tužIrou pospojovány. JSOU-li 'vyhodnocené
body registrovány, převedou se transformací do S-JTSK,
zobrazení lze provést na Corragrafu. Jestliže souřadnice
nebyly registrovány, provede se nové ~yhodnocení s přetranSJ~ormovaným geodetickým
podkladem
d,o S-JTSK.
Samos'tatný odsun 'bodů na tužkovém originálu se nedoporučuJe.
Od technickohospodářských
map byly vyho1toveny kartografické originály tuší. Mohou nastat dva připady. Odměřit souřadnice 'podro'bných bodfiz
originálu v S-42
a po transformaci
provést zobrazení na automatickém
koordinátografu.
Odměření Izepl'Ovést v obecné soustavě
a 'Pl'O transformaci se 'použije pěti identických bodfi, jejichž souřadnice jsou v S-JTSK známé. Nebo použít polygrafických
postupů, při nichž by podíl ruční práce
byl minimální. Měla by odpadnout potřeba nového ručníhoivýtahukresby,
jak je 'zatím obvy'klé při postupech
využívajících
fotomechanic'kých
zpfisobfi (montáž
modrá nebo šedá kopie, výtáh nebo vyrytí). Dále se zabýval přesností převedené mapy.
S'oudruh ing. A. Hašek se ve svém referátu zabýval
převodem map evídence nemovitostí
do dekadického
měřítka. Předpokladem převodu mfiže být některý druh
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transformace grafické či numerické. Každá transformace
předpokládá,
že v nové i staré zobrazovací soustavě
budek
dispozici soubor identických bodiLPodkladová
mapa ,by měla zobrazovat současný stav, aby nebyla
nutné vyhotovený pod'klad pro kresbu 'kartografického
originálu doplňovat. Měla 'by být co nejvěrnější kopií
katastrální
mapy z původního měření. Zabývá se odstraněním srážky katastrální
maipy a to fotografickou
cestou ne>bo montáží a cestou numerickou.
Grafickou
transťormací
pomocí trigonometrických
bodu, pomocí
souřadnicové
sítě, IPomocí identických
bodů mapové
kresby, numerickou
transformací
pomocí souřadnicové
sítě, pomocí identických bodů mapové kresby. Závěrem
zdůraznil, že ani tím nejlepším způsobem a nejprogresívnějším druhem 'převodu nelze vytvořH .mapové dílo,
které by odpovídalo moderním ,požada~kům. Je třeba
velmi pečlivě vátit finanční prostředky na us'kutečnění
př8'vodu.
Soudruzi ing. J. Dy'trych a ing. Sklenář se zabývali
účelovými mapami :pro investiční 'výstavbu (mapovými
podklady, ZPZ, technickou mapou měst]. Vzhledem k tomu, ,že 9. číslo Geodetického a kartografického
obzoru
je věnováno
problematice
"Technické
mapy měst",
není zapotřebí se blíže zmiňovat o přednesených
referátech.
Problematikou tematických map a jejich podkladovými materiály se zabývala ve svém referátu soudružka
ing. H. Čmolíková. Pl1dními mapami a kartogramy KPP
pak soudruh ing. Maršík. V závěru a zhodnocení konference, kterépro'vedl
soudruh ing. St. Jaroš, ředitel
lnženýrslké geodézie, n. p., Brno, bylo zdurazněno, že
jednání konference,
soubor odborných
referátů, výběr
přednášejících,
přednesení a diskusní přrspěv'ky vystihnvaly pntřeby konsolidačních
a rac~onalizačních
snah
resortu ČÚGK, jeho i mimoresortních
organizftcí. výsledky jednání se odrážejí v usne'sení. Kladně byla hodnncena i organizacespnle'čen'ské
části, v níž se pořadatelé zasloužili o seznámení účastníku konference s památkami a krásami 'Pardubic 'zcela 'zajímavým zpusobem.
Konference sp'lnila své Iposlání i na úse'ku společenského
sbliž'ování 'praoovníků 'resortních i mimoresortních
pracnvišť, kterým bylo umožněno dále prnhlnubit tnlik pnitřebné lidské vztahy těch, Ikteří svou prací 'přispívají
ke konsolidaci odvětví goodézie a rkartografie v obou
republikách našeho státu. Závěrem uvádím usnesení:
1. Dlnuhoťlobá racionaliza'ční opatření na úseku kartografického zpracování, reprodukce a tis'ku mapa plánu
reali2!ova't ,podle těchto kritérií:
a] zajištění harmonického rozvoje výroby s cílem dosáhnout komplexního zpracování map a plánů od přípravy po finá'lní výrobek v rámci podnfku;
b] stanovení zá'kladního vybavení organizací a jejich
vnitřních útvarů ta1k, aby bylo zajištěno operativní
a
včasné dodání žádaného finálního výrobku uži,vatelům
(reprografická
'zařízení a moderní reprografic'ké
materiály] ;
c] speciální, vysoce produktivní a zpravidla drahá zařízení rozmísťovat v návaznosti na pers'pektivníplány
r0'2:voje podniku nebo organizace
a z nich vyplývající
objem výroby jako objektivní ukazatel; pro 'příští pětiletku pujde zejména o automatické
koordinátografy,
Í'otosázecí s'troje a moderní polygrafioké stroje a zařízení;
.
d] kooperace se specializovanými
praco,višti v rámci
re'sortu a 'pndniku vymezi't v souladu s objemy plánované výroby, dislo'kace specializoVaných
pracovišť a
technologicky
daných výrobních cyklu jednotlivých úseků
výrolby; přitom přihlédnout
ke 'skutečnosti,
že státní
zaká'zky tvoří necelou p,olovinu oIbjemu výroby podnl'ků
a ke stále Tnstoucím potřebám zajišť'dvání 'polygrafických a knihařských pTací.
2. Zajistit další vývoj a výrobu přílpadně dovoz pomůceka ma'terlálů pro 'kartografickou 'kTesbu a Tytlnu.
3. Na úseku popisu map vel'kých měřítek
a] realizovat duslednou
ček,
'b] vybavit reprodukční
sázecími stToji.

Unifikaci typu 'písma a znapTacoviště

výkonnými
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c] řešit akutní nedostatek fotoliteT pro dosavadní vybavení pracovlšť.
4. Podpořit další rozvoj a využívání ,pozitivní Tytlny.
5. Ke zvýšení výkonnosti
a kvalí'ty polygrafických
prací zavést moderní materiály,
postupy a vybavení
např. film A:ut'OTeversal, černý ozalid, ofseto'llýstroj
Dominant apod.
6. Postupně vybavit střediska geodézie a do'kumentační pracoviště jednoduchou
rozmnožovací
technikou
pro rychlé uspokojování potřeb uživatelu map a geodetických materiálů.
7. Zkvalltni'túdr~bu
map velkých měřítek; nedostatky
v jejich údržbě způsnbují též zaostávání obsahu map
odvozených;
8. Zkvalitnit
jednotné metodické
usměrňování
činnos'ti kartografických
a polygrafických
pracovišť.
9. Zvýšit vzáj8'mnou informovanost
geodetu a kartografů o problematice jejich činnosti p,ořádáním odborných semlnářu, exkuTZí ap'od.
Účastníci konference
děkují pořadatelum
za dobrou
přípravu a zdámý průběh jednání.
Považují setkání kartografU, polygrafů a užívatelů map
za prospěšná jejich zájmům a úkolům a doporučují proto
v těchto setkáních pokračovat.
Ing. dr. Miroslav

Bajtalon

Symposium 2. komise Mezinárodní
fotogrammetrické společnosti
v Mnichově

Ve dnech 14. až 21. září 1970 se konalo mezlnáTodní
symposium 2. komise Mezinárodní fotogTammetTické společnosti v Mnichově. PTáce komise je soustředěna
na
teoretické problémy, metody a vyhodnocovací stroje pTO
fotogTammetrii. Symposia se zúčastnilo 87 odbomíků ze
17 zemí. Jednání mělo ryze pTacovní charakter a hlavní pozornost byla věnována diskusím k předneseným
referátum
či pToblémum. PTOtožeod
19. září začaly
v Mnichově říjnové slavnosti, byli účastníci soustředě·
ni v jednom hotelu poblíž Mnichova v překTásné kTajlně
u Stamberského
jezeTa v Tutzingu a měli tak mnohem
více příležitosti k vzájemnému poznání.
Vyžádané refeTáty byly Tozděleny do několika skupin a v podstatě obsáhly celý pracovní obor komise.
Po úvodní zprávě o činnosti 2. komise, kterou přednesl její president PTOf. Oeker shrnul Dr. Ojjhler dosavadní výsledky pracovní skupiny, která sleduje zpracování vhodných
testu pTO fotogrammetTické
stTOje.
Prof. Lorenz informoval účastníky o práci skupiny na
úseku automatizačních
prostředku
ve fotogrammetrii
. a PTOf. Linkwitz pak výsledky v oblasti uplatnění fotogrammetrických
metod v inženýTské pTaxl.
První část symposia byla věnována uplatnění
totogrammetrle, metodám a strojum pTO speciální aplikace
v Inženýrské praxI. Prof. Linkwitz předložil výsledky
uplatnění fotogrammetrie
při měření stavebních modelu
s použitím speciálních měřických komoT na velmi krátké
vzdálenostI. O kalibraci běžných fotografických
přístTOju referoval dTo Oiihler. Na TU v KaT!sruhe vYTobili speciální prostorový normál, jímž lze zjišťovat prvky vnitřní orientace. O digitálním zpracovávání polohopisu v Holandsku podal zpTávu Van den Hout. Registrované modelové souřadnice
jsou zpracovány speciálním počítačem, ,který řídí práci automatického
kooTdinátografu.
Toutn metodou lze zpracovávat i mapy riízných měřítek
při vhodném seskupení TeglstTovaných údaju pro výběT. Kupfer z NSR infoTmoval o metodách vyhodnocení
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s rozšířenými snímkovými funkcemi. Speciální bodové
pole umožňuje určit změny geometrických
vlastností
snímku při opakovaných letech. Zdá se však, že taková
metoda pro hledání zbytkových ch}"b komor nemůže dostatečně objektivně odhalit některé zdroje chyb, porušujících geometrii snímku.
O korelačních systémech ve fotogrammetrických
vyhodnocovacích strojích referoval HOllbrollgh ml. z Kanady. Podal však vcelku známý přehled o vývoji korelačních systémů od r. 1950 a jen velmi stručně se zmínil
o novém stroji, připravovaném v Kanadě, který pro korelaci" využívá pravidelný televizní rastr a matice.
Druhá část symposia byla věnována problémům diferenciálního
překreslování
a tvorbě ortofotomap.
Blachllt, známý pracovník NRC v Kanadě přednesl návrh
na pořizování stereoskopických
ortofotomap, které pro
mnohé speciální obory by byly mnohem názorně'jší než
vrstevnicové mapy. Z 'popudu prof. Colinse byl vyvinut
speciální stroj, Stereocompiter,
který umožňuje vytvořením vhodných horizontálních
paralax celkem jednoduše rytím pořizovat prostorovou ortofotomapu. Z diskuse však vyplynulo, že tento systém se asi v Evropě
neprosadí. Zástupce závodů SFOM ve Francii Vigneron
seznámil účastníky symposia se zlepšeními diferenciálního překreslovače
SFOM-MATRA, typ 693. Je zajímavé,
že dosud vyrobily uvedené závody již na 100 kusů těchto strojů. Původně využívané anaglyfy byly nahrazeny
systémem rotačních clon, jež umožňují nyní až čtyřnásobné zvě,tšení snímku do měřítka fotoplánu. Zástupce
závodů Opton v NSR Hobbie zhodnotil ve svém příspěvku dosud používané metody při vyhodnocení výškopisu
u diferenciálních
překreslovačů.
Jako nejlepší se zatím
jeví způsob, který nově uvedené závody použily u překreslovače GZ-1 ve spojení se zařízením pro registraci
a čtení příčných profilů LZ-1, ,kdy pomocné zařízení
automaticky
interpoluje
mezi registrovanými
příčnými
profily modelu směr vrstevnic a na kreslicím stole vyznačuje jejich směr úsečkami. Přesnost tohoto vyhodnocení vrstevnic má být podle 'prvních zkoušek určena
střední chybou ve výškách 0,04 % h. Cena zařízení je
asi 7 % pořizovacích ná,kladťl. na překreslovač GZ-l.
Třetí část jednání byla věnována prostředkům pro automatizaci tvorby map. První referát přednesl Belzner
- NSR, který shrnul dosavadní výsledky studia o možnostech automatizace tvorby map, jejichž konečným cílem by měla být banka dat a vhodné prostředky pro výběr a generalizaci. Je škoda, že zatím nebylo přesně, specifikováno,
co kartografové
požadují
od fotogrammetrů. O metodách Ordonance Survey, ,které se od r.
1968 zkoušejí ve Velké Británii informoval Sowton. Pro
autografy A8 byla konstruována
speciální registrační
zařízení, která bud v přesně určeném časovém nebo
dráhovém intervalu registrují modelové souřadnice a pomocné údaje na magnetický pás. Záznam je určen pro
banku dat a pro další zpracování při sestavování map.
Výsledky USA v tomto oboru shrnul ve svém příspěvku
J. V. Sharp. 'Pro digitalizaci údajů je využíván bubnový
snímač, který může být využit i jako kreslicí stůl IBM
DRUM SCANNER/PLOTTER. Umožňuje snímat nebo vyznačovat až 15000 bodů kresby/sec. Je zatím používán
při tvorbě topografických map. O nouzovém řešení,které bylo, zpracováno v Belgii informoval van Twembeke.
Poněvadž není zatím k dispozici v Belgii vhodný programově řízený koordinátograf,
byl vypracován zvláštní
programový jaz}"k pro digitalizaci a pro vedení koordinátografu. Baboz,ze závodil. SOPELEM ve Francii podal
stručnou informaci o zlepšení registračního zařízení pro
stroje Presa. O jiné cestě k získání digitálního modelu
terénu informoval Schwebel ze závodů Opton v NSR.
Tyto závody zkonstruovaly
nové registrační
zařízení
Ecomat 11, které umožňuje rychlý záznam modelových
souřadnic ve zvoleném časovém intervalu, nebo ve zvoleném intervalu rozdílů modelových souřadnic. Kromě
toho další zařízení DTM-1 umožňuje poloautomatickou
registraci předem' zvoleného rastru bodů, jež lze využívat ve třech variantách - v krocích, spojitě a nespojitě - a zařízení DTM-2, jež je určeno pro Planimat s korelátorem lTEC. První zkoušky zařízení DTM-1
poskytly tuto přesnost ve výškách bodů digitálního mo-

obzor

27

delu terénu, při práci v krocích v prumeru 0,01 % h,
při nespojité registraci
0,02 % h, při spojité 0,02 až
0,03 % h. Registrace se provádí na magnetický pás. Zdá
se, že tento systém by mohl přispět k rozšíření digitálního modelu terénu v 'praxi.
Poslední skupina referátů se zabývala novými obory
uplatnění fotogrammetrických
metod. Radargrammetrii,
tj. vyhodnocování snímků pořízených radarem byl věnován referát Geiera-Rakousko,
který se zabýval teorií
radargrammetrie
a zobrazovacími rovnicemi. Hockeborn
z USA se zabýval stroji a metodilmi, používanými v USA,
zejména při pořízení mapy Panamy v měř. 1:250000.
Přesnost těchto metod však zatím není příliš vysoká.
Leberl-Rakousko
informovalo
možnostech vyhodnocení
snímkil., pořízených radarem nebo obrazů, vyvolaných
tepelným [infračerveným]
zářením. Zatím jsou tyto stroje spíše ve stavu technického zdokonalování
nebo ve
stadiu teoretického ř,ešení.
O možnostech využití fotogrammetrických
metod ve
dvou opticky rozdílných prostředcích
referoval Grindt
z NSR. Odvodil rovnice pro vztah mezi snímkovými a
modelOVými souřadnicemi.
Vztahy jsou obdobné běžné
fotogrammetrii,
navíc však přistupují členy, které charakterizují vzájemně odlišná optická 'prostředí.
Konečný-Kanada
referoval o možnostech orientace
řad, pořízených štěrbinovými
komorami, při nichž se
během letu film neustále pohybuje. Poněvadž jde o dynamický proces, jsou všechny prvky orientace
funkcí
času. >Dosavadní přesnost vyhodnocení výšek při využití
štěrbinových komor je asi 0,06 % h, při použití tepelného
záření asi 10 X nižší. Přesnost by mohla být vyšší, jestliže by byly používány kvalitnější .komory, stabilizované
závěsy a spojitá registrace orientačních
prvků.
Mikhail - USA informoval o výzkumech v oboru holografie. Poskytl některé údaje o výzkumných pracích
v této oblasti. V diskusi však poukázal! účastníci z Ja,ponska na to, že kvalita hologramů zatím není příliš vysoká a přesnost vyhodnocení značně nízká.
O fotogrammetrickém
vybavení umělých družic, projektovaných
NASA podal obsáhlou
informaci
DoyJe
z USA. Podal přehled použitých komor u Surveyorů,
Lunar--orbitterů a dosavadních
kabin Apolla. Počínaje
kabinou Apolla XVI budou využity speciální vědecké
moduly, v nichž bude kromě pomocných zařízení: laserového výškoměru a stelární komory pro určení prvků
vnější orientace speciální měřická komora o f=61O mm
na 105mm film s obrazovým úhlem 108°. Automaticky
bude kompenzován
smaz snímku a stereoskopického
překrytu bude dosaženo vychýlením osy záběru mezi
oběma snímky o 25°. Potřebné rovnice pro analytické
zpracování snímků jsou již zpracovány.
Z přehledu přednesených
referátů je Zřejmé, že pole
činnosti 2. komise Mezinárodní fotogrammetrické
společnosti je značně obsáhlé. Souběžně, před vlastním symposiem a po něm, probíhaly mezi účastníky a mezi členy
jednotlivých pracovních skupin pracovní porady a diskuse tak, aby byly včas připraveny materiály pro kongres ISP v Kanadě.
Přestože jednání symposia probíhala od 9.00 hod ráno
do večerních hodin, měl! ještě účastníci příležitost zhlédnout ve ve'černích hodinách alespoň sbírku starého malířství v Galerii, navštívit geodetické a fotogrammetrické sbírky Muzea, prohlédnout
si trochu město, které
před Olympijskými
hrami představuje
vlastně jedno
velké staveniště a '" neděU se zúčastnit za překásného počasí zájezdu do Alp, spojeného s návštěvou některých 'památek v Ettalu, Lindnerhofu, Oberammergau a
Wies.
Celé symposium bylo dobře organizováno. k dispozici
byly sylaby referátů pohotově rozmnožované, tiché prostředí v Residenci v Mnichově a hotel Seehof v Tutzingu.
Jen, jako obvykle tradičně, zejména v diskusích se objevily nedostat,ky v simultánním tlumočení.
Za to" že se symposium vydařilo, patří dík organiZátorům, zejména prof. Dekerovi a sekretáři komise Dr. Hothmerovi, tak i' FotogrammetriC'ké společnosti NSR.
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V dňoch 24.-26. 9. 1970 konala sa v Potsdame 2. národná
kartografická
konfocencia
s medzinárodnou
účasťou.
Tématika prednášok a diskusií tohto zasadania sa
vyhoonlla do týchto dvoch hlavných tematických okruhov:
1. Kartografia - prostriedok informácie a analýzy
pri plánovaní a riaden[ národného hospodárstva
2. Otázky v'edeckě, tvorba a zákl'adné kartografické
otázky.
Rokovanie konferencle sa uskutočnilo v Kultúrnom
dome "Hans M8rchwitza", umlestneného asi 5 min. od
interhotela
"Postdam",
kde bola vačšina
účastn[kov
ubytovaná.
Odborné prednáiky:
1. Kartografia - prostriedok informácie a analýzy pri
plánovaní a nadení národného hospodárstva
zahfňala
v sebe tieto čiastkové témy:
a) Postavenie
kartografie
v národohospodárskom
infol."IDaČnomsystéme. Na túto tématiku prednlesli svoje
pl."íspevky: Lehmann, Tobis, Kre,ibig 'a Kellne['.
b) Použív,anle lnfol."mačných údajov - mapy v centrálnom, regionálnom plánovaní.
K tomuto problému sa p,rihlásili o slovo: Meuer,
Roubitschek a Lack6.
1a) Ako plrvý na prvú časť hlavnej témysa prihlásil 50 s~oj[m I."efel."átomDipl. Ing. E. L e h m Ir n n, riadltel 'Podniku Kartographischer
Dienst Potsdam. Konšt'atov,al, že mapa ako informačný prostl."ledok slúži širokému okruhu použ[vatelov. Podla sem i {)t i k y, vedy,
Morá sa zaoberá znakmi a znakovými systémami, mapa
je logickým
determinujúcim
kresličským
systémom.
Ďalej poukázal na skutočnosť, že mapové podklady a
mapové diela sú zdrojom informáci[ a pMnovania rOznych ludských činností. Pritom me't6dy mechanizácle a
automatlzácie ako i kybernetický systém je moiŽné použU vo vý'l."obnom kartografickom
pl."ocese ako 1 v informačnom systéme.
O činnost! kartografov v geol6gii a lesnIctve hovorili 'Vobls a Kl."eibig.
Dlp!. Ing. F. To b I sz
Berlína hO\Í'ol."l1,že v oblasti
goo16gie Sl'[ vyv[ja ipeelálne odvetvia tematickej kartografie. Tleto tematické mapy dávajú dobry predpoklad
na z[skanie podkladov výskumu a prieskumu
zásob
surovín, vody a uhlovodfkov. Výl."obné techno16gie máp
musia však vyhovief nalle,h aveJ pož'iadavke - vydaf
mapové dlelo v kl."átkej doba a to za spolupl."áce geol6gov a kal."togl."afov.Ďa1ší prednášajúci dT. H. K I."a I b I g
z Botsdamu poukázal
na dOle,ž1tosť lesn[ckych
máp
v pMnovaní tažby, pestovan[ le,sa, kultlvácll, ochrane
proti žlvlom a škodoom.
Pl."itom lesnIcke mapy NDR tvorla nasledovný súbor:
lesné 'základné mapy v mierke 1:5000;
- hospodárske
a: stanovlskové
mapy v mlerke
1:10 ODD,
- mapy lesných okresov v miel."ke 1:25000,
- prahladné mapy pl."e,vMzkové v miel."ke 1:50000,
hospodárske mapy padnlkov v mierke 1:150 ODD,
-- organlzačné a pl."ehladné mapy v mierkach 1:200000
a 1:300000.
.o Význame máp nerastného bohatstva pre národné
hospodárstvo zmlenll sa vo svojej pl."ednáške dr. J. G.
Ke 11 ne l' z Moskvy (ZSSR).
lb) Na druhú časť prvého okruhu OdbomeJ tematiky 10 pl."oblémoch využIvanla kartogl."afických informáclí 'prl plánovaní polnohosplOdárskaj Výl."obysa pl1'lhlásil
o' slovo:
Dr. A. Me u e I." z Neetww, ktorý zaujal účastníkov
svojími hodnotenlami kartografických
a I"iadiaclch metód ako i hodnoten[m pMnovacleho polnohospodárskeho
atlasu NDR. ,ooastn[kom konferencie
ukázal kal1'todiagramy fomátu
A/3, 'ktoré vyhotovuje pl."lamo automa1

tický počítací stroj. Štatisticko-matematlckýml
met6daml
so: zobrazujú klasifikované polnohospodárske
Javy okresu, prípadne kraja. Takto vyhotovené jednofal."ebné grafické podklady sú podkladom ,k oper'atívnemu rozhodovaniu. Pl."of. dl.". W.
R o u bit s c h e k, z univerzity
v Halle, nadv1idzuje na dr. Meuera a prihovára' sa za
spoluprácu nál."odohospodárov a plánovačov v polnohospodá['skom plánování pl."i spracování a dokumentovaní
vedeckých Informácií. ZD zahraničných
účastníkov dr.
L a c k 6 z Budape'štl (MER) poukazoval na používanle
kartogramov v pLánovace.j pl."axi,čo podstatne znižuje časovéa fiU!ančné náklady.
2. Otázky
fické otázky.

vedeckej

tvurby

a základné

V tomto okruhu problémov nastolili
ďalšie tlrl tematické okruhy. SÚ to:

kartograprednášajúci

a) teoretické základy automatizácie
v kartogl."afii,
b) Informačné te6rie v kartografii,
c 1 mechanizácia a automatizácia v kartografickom
výrobnom procese.
218) T e Dr e t i c k é
zák Ia d y
a u tom a t I z ác I e v k a r t o g r a f I i rozvíjali vo svojlch príspevkoch
Topfer a Krcho.
Pl."itom dr. Ing. habU. F. Top f e1' z, Te,chnlcke'j
univel."zity v Drážďanoch objasňuje
význam modelov
vše obec ne ako i mode-Iovanle (progl."amovanie) v kal."to~
grafii. DI.".J. Kl."cho z Bratislavy (CSSR) Il'ozviedol teoretický spOsob počítača prl zostavovaní mOl."fometrických máp. Výsledky svojich štúdií dokumentoval
na
uk,ážkach mapových originálov.
2b) K druhej podskupina problémov - in for ma čn é t e 61' i e v k a I."t o g I."a f i i - vystúplli so svojími referátmi Ratajski; NIschan, Lengfeld a Cibulla.
Pokial doc. dr. L. R a taj s k i z Val."Šavy (PER) objasňuje
význam k a I."t o I 6 g I e, systému
teoretlckej
kartografie, otázky je,j vztahu, komunikácie teol."e,tickej
a praktlckej kartografle. Zatial Dlpl. Ing. H. N i s c han
z Potsdamu sa :lJaoberá Informačnými vedaml a rOQ:oberá
vonk,ajšie a vnútol1llévplyvy, ktoré pOsobia na zvýšenie
aktuálnosti
obsahu
tematických
máp. Dipl. Ing. K.
Len g f e I d z Potsd'amu uvádzal pdklady, že kartografia ako veda zasahuje nleIen do te-chnických a prírodných vied, ale i do spoločenských. Dipl. Ing. K. C ib u 11 a z Potsdamu sa zasaclzuje za j e d TI o t n Ý i nf o I."ma Č n Ý s y sté m. Z tQihoto hladiska je potrebné
rozvíjať mapy V 'nasledovných mierkach:
- 1:10000 - 1:50000 pre vybraté obIasti NDR (s[dla a
okresy),
- 1:200000 pre kraje v NDR,
- 1:500000 - 1:2000000 celého územia NDR.
Pl."itom tématické mapy musia spracovať Informácie'
z oblastných
a centrálnyclr bAnk údajnv s vysokou
aktuálnosťou; pl."81tožeslúžia ,ako podklady na rozhodovanie a pl."oduktlvltu.
2c) V tratej podskupine druhého tematického okruhu, kde sa roz,oherala tematika - m ech a n I z á c I a' a
a u tom a t i z á c I a
v
k a r t o gr a f i c k o m
v ýI."o b n o m pro c es e - re,fe,rovall Rad6, Baar, BQirodin, Schlm.
Prof. dr. Rad 6 z Budapešti (MER) vo svojom príhovore navrhoval medzinárodnú
štandardizáciu
najm1i
cestných máp v malých mie'l."kach'1:500000 - 1:5000000.
Dlpl. Ing. S. B a a I." z Dl."ážďan J:'O'zoberá vo svojom referáte ol."ganlzačné veide,cké h.ladiská pri plánovaní a
pri výl'obnom procese. Prltom stanovuje
matematlckú
formulu 'rozpl."acovanosti pri kartografickom
výrobnom
procese podla časových a finančných
komponent'nv.
O význame vyskumných prlác automatizácie zostavitelského procesu v ZSSR hovorU Dip!. Ing. G. W. Bor od I TI z Moskvy (ZSSR). Dlpl. geogl.". W. S c h i r m
z Berlína rozoberal vo sVQijQimprrspevku problematiku
kartografick'ej rytiny. V súčasno,stl pre,vláda v NDR rytina na skle. Budúonosť má vsa,k rytina na umelé hmoty. Ako výsledok svojich úvah predkladá náme,ty vedeckotechnlckého
chall'akteru, ktoré bude potrebné vyriešlť. aby sa mohlo prejsť na automatické vyryvanle.

1971/28

Geodetický a kartografický
ročník 17/59, číslo 1/1971

Plodnú konfe,renciu neme'ckých kartografnv
ukončil predseda Kartografickej
~dbornej skupiny dr. A.
S e e 1e r. Podrobné znenie' jednotlivých
príspevkov,
ktoré na konferencii odzneH, bude postupne uvereljňoV'ať
odborný
časopis Vermessungstechnik
počínajúc
Č. 1
v r. 1971.
Ostatně podlljatia:
Súčasťou 2. kalrtograficke'j konferencie v NDR boli
spoločenské podujatia ako:
návšteva divadla,
spoločenské posedenie na lodi,
prehliadka
pamli tihodností Potsdamu
(Ce,cilienhof,
Sansousi], prípadne prehliadka
hl. mesta NDR Belrlína -- pre tých, ČO mali o to záujem.
Tieto akcie osviežujúco zapadli do rámca pracovna
nabitého programu roko'vania konf8<l'encie.
Podla oznámenia organizátorov na konferencii bolo
asi 190 účastník ov. Z tohoto počtu 36 prišlo ZOi zahraničia (MtR, PI:R, ZSSR, BI:R a ČSSR]. ČSSR bola zastúpená 12 úč'astníkmi.
Ďalšou súčasťou snemovania
nemeckých kartografov bola malá výstavka mapových diel. Vystavovali sa
tu ni8Jktoré exempláre z p l,á n o v a ci e h o a t 1a s u
ako i p 1á n o v 'a c i e h o a t I a s u p 0.1 noh o s p od á 'r s k e h o NDR.
Okrem týchto akcií časť de,legátov (aj Z ČSSR] Uavštívila
neoficiálne
závod
Kartographischer
Diemt
v Potsdame'.
Pri r6znych príležitosti'ach, či už v prestávkach rnkovania alebo pri spolo:čenských akciách sa nadvuzovali kolektívne i osobné konta,kty. Atmosféoo v rokovacej
sále i mimo Hej sa vyznačovala velkou pracovnou aktivitou a srde,čnosťou, najma zo strany hostite,lov.
Kelemen

Zasedání studijní skupiny D
šesté komise FIG v Praze

V červnu minulého roku byla ustavena v rámci šesté
komise FIG, jejímž předsedou je prof. Dr. Václav Krumphanzl, studijní skupina, zabývající se dokumentací podzemních vedení. Skupina měla za úkol soustředit informace o současném stavu dokumentace podzemních
vedení v jednotlivých členských zemích FIG, zpracovat
tento statistický materiál a navrhnout optimální řešení, případně i několik variant. Výsledek měl být pomocí
všude tam, kde evidence podzemních vedení je nepostačující a je zájem o její zdokona1Emí. Význam pro CSSR
je mimořádný proto, že stojíme před zavedením souborné evidence podzemních vedení dálkových i místních a srovnání různých zkušeností ze zahraničí zajisté přispěje k volbě nejvhodnější technologie zpracování i organizace této evidence.
Předseda komise Ing. František
Cálek a tajemník
komise Ing. Jiří Šimek vypracovali rozsáhlé dotazníky
s 75 otázkami a téměř 700 číslovanými odpověďmi ve
3 jednacích jazycích FIG (angličtina, francouzština
a
němčina] a rozeslali je všem členským zemím FIG,
všem dopisovatelům šesté komise FIG a navíc do NDR
a RLR, celkem na 99 adres. Odpovědi od 35 dotazovaných poskytly bohatý materiál o zkoumané problematice. Někteří evropští dopisovatelé byn pozváni na pražské symposium "Technické mapy měst", které uspořádala CSVTS pro geodézii a kartografii v Praze ve dnech
21.-23.
října 1970 s žádostí o přednesení
referátu
o evidenci podzemních vedení a dodání ukázek pro
výstavu, která byla v rámci symposia uspořádána.
Den před symposiem uspořádala studijní skupina D
celodenní pracovní setkání v Praze přítomných spoluíltacOvníků a korespondentů
skupiny, a to v salónku
hl:\\ť,JltiVítkov, kde byli zahraniční účastníci konference \\byťováni. Setkánl se zúčastnili:

obzor
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Za Jugoslávii:
Dipl. Ing. Tomlslav Krivec, Zagreb
Za Maďarsko:
Ing. Géza Papp, Dunajváros
Za Polsko:
mgr. Inž. Waclaw Klopocinski,
ředitel Geodetického závodu Varšava
mgr. Inž. Antoni Wrablewski, Varšava
mgr. Inž. Jerze Zielinski, Bydgoszcz
Za Spolkovou Německou republiku:
Dipl. Ing. Rudolf Kischkel, Dortmund
Za Švýcarsko:
Dip!. Ing. ETH Felix Pfister, Luzern
Ing. Armin Konig, Bern
Za Ceskoslovensko:
Ing. František Čálek
Ing. Karel Česák
Ing. Miroslav Herda, CSc.
Ing. Ladislav Janoušek
Ing. Dr. Alois Jelínek
Prof. Dr. Ing. Václav Krumphanzl
Ing. Michal Šalapa
Ing. Jiří Šimek
Ing. Jan Zámečník
Účastníky zasedání uvítal předseda skupiny Ing. Frautišek Čálek, seznámil je s dosavadní činností skupiny D
a -poděkoval všem za dosavadní spolupráci. Po pozdravném projevu předsedy 6. komise FIG prof. Dr. Václava
Krumphanzla a předsedy přípravného výboru Symposia
TMM Dr. Ing. Aloise Jelínka převzal řízení zasedání tajemník skupiny Ing. Jiří Šimek.
Nejprve Ing. František
Čálek seznámil zahraniční
hosty s perspektivami
souborné evidence podzemních
vedení v CSSR a se zobrazováním podzemních vedení
v technických mapách měst. Všichni účastníci obdrželi
jako pracovní materiál
ukázkové listy našich THM,
ukázkové listy TMM ve čtyř barevném, pěti barevném a
deseti barevném provedení, ukázky ZPZ a značkový klíč
našich THM (ČSN 730120 s překladem značek týkajících se podzemních vedení do němčiny].
Potom seznámil účastnlky setkání Ing. Jiří Šimek
s technickou mapou Prahy. Výklad byl dokumentován
četnými ukázkami. Účastníkům bylo předáno výrobni
schéma TM Prahy v německém překladu.
Posledním
dopoledním referátem
byla informace Ing. Miroslava
Herdy, CSc., o stavu výzkumu digitální TMM, při které
ukázal zcela nové ukázky části digitální mapy vyhotovené v různých měřítkách z prostoru okolí Národního
divadla v Praze.
V odpolední části jednání vysvětlil mgr. Inž. Waclaw
Klopocinski
organizaci
"uličních
map" ve Varšavě,
údržbu této evIdence podzemních vedení a její operativní využívání při projekci, výstavbě a správě polské
metropole. Dipl. Ing. Rudolf Kischkel z Dortmundu vysvětlil funkci a organizaci městského "Kanalkataster"
a spoluúčast geodetů NSR na přípravě informačního
systému "Strassendatenbank".
Ing. Armin Konig informoval o podrobnostech
"Leitungskataster"
v Bernu,
o způsobu zakládání a vedení evidenčních plánů a rozdal všem pMtomným svoji poslední publikaci ,,15 Jahre
Leitungskataster
der Stadt Bern". Dipl. Ing. ETH Felix
Pfister podrobně popsal stav "Leitungskataster"
v městě
Luzernu, organizaci údržby a využívání veřejnosti. Ing.
Géza Papp na ukázkách předvedl praktické provádění
dokumentace podzemních vedení v Dunajváros v Maďarsku.
Všechny dovezené ukázky byly po dalšl tři dny demonstrovány na výstavce Symposia o TMM, rozmnožené
ještě o ukázky dokumentace podzemních vedení v Basileji, Štyrském Hradci, Kanadě a o technické mapy Prahy, Olomouce, Pardubic, Českých Budějovic a Hradce
Králové. Přednášky mgr. Inž. Waclawa Klopocinského,
Ing. Armina Koniga, Ing. Rudolfa Kischkela, Ing. Felixe
Pfistera, Dipl. Ing. Schneidera, Ing. Fritze Heckera a
Ing. Gézy Pappa, z nichž prvních pět bylo doprovázeno
ukázkami promítaných z diapozitivů nebo epidIaskopem,
doplnily informovanost
o stavu evidence podzemních
vedení a jejího vedení. Zasedání skupiny. skončilo dohodou o přípravě referátů pro XIII. Kongres FIG ve
Wiesbadenu v roce 1971.
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GIGAS

Erwin:

PHYSIKALISCH-GEODAETISCHE

MESSVERFAHREN,

Ferd. Diimmlers
Verlag,
Bonn 1966.
170 X 245 mm, 502 stran, 586 vyobrazení,

Vázané,
formát
52 tabulek.

Poslední léta přinesla neočekávaně
ry.chlý vzestup fyzikálních měřických
metod. Tato okolnost působí v oblasti měřických
metod stejně převratně
jako zavedení
triangulace
v době před 400 lety či vstup fotogrammetrie do mapování v začátku našeho století. Tento vzestup
je produktem neustále rostoucích požadavků na urychlení měřických prací, což má opět za následek rozvoj přístrojů a metod, neboť dosavadní způsob práce není schopen dané požadavky splnit. Navíc přistupuje snaha o nalezení nových cest v trigonometrických
i výškových
měřeních,
které mohou podstatně
přispět
k rozšíření
geodetických
základů
přes hranice
jednotlivých
zemí,
ba ještě dále přes oceány, kde konečným
cílem je vytvoření jednotného,
nerozporného,
celosvětového
souřadnicového
a výškového systému.
Spolu s novými metodami přichází i nová přístrojová
technika, založená na odlišných principech
než technika
dosavadní. Zeměměřický inženýr doposud vystačil ve své
přípravě s mechanikou
a optikou, zatím co nyní se musí
umět orientovat v celé škále fyzikálních
disciplin, zvláště
v nauce o elektřině.
Gigas v předmluvě
říká, že jeho
úmylSlam je 'klrOiIIlě i:rop,a'kování 'záJkl,adntch fyzikálních
pouček a obzvláště úvodu do vysokofrekvenční
techniky
důvěrně seznámit čtenáře s konstrukcí
a ovládáním moderních měřicích
přístrojů.
Gigas, ředitel ústavu užité
geocléiie lve IFra'llkfU!rtu na(i MOIhanem, 'vydal vl~stně s'voje přednášky,
přednesené
na zemědělské
fakultě Rýnské
university v Bonnu. Z této okolnosti vyplývá i metodika
zpracování přednášené
látky. Základní osnovu tvoří střídání teoretického
výkladu s výkladem metod a přístrojil,
jež jsou obvykle založeny na dříve přednesených
principech. Teoretické výklady pak jsou sestaveny tak, že na
sebe navzájem navazují a postupují vždy od jednoduššího
k složitějšímu.
Tak v úvodní kapitole se autor zabývá základními fyzli1kálnílmiIPojmy Iz oboro l3't,avby ~'tomu. Stať sh'1'uuje valmi stručně současné poznatky atomové fyziky, od poznatkil Ou Fayových přes Faradaye, Franklina,
Coulomba
a Meyera až k srovnávací
hypotéze slunečního
systému
s atomovým modelem. Výklad směřuje k tomu, aby byla
pochopena látka v další teoretické kapitole.
Problémy hydrostatické
nivelace řešené v následující
kapitole
jsou rozebrány
od středověkých
začátků
až
k současným znalostem o této metodě. Popisuje dnes už
klasický případ hydrostatického
určení převýšení
mezi
ostrovy Laaland a Fehmarn i výsledky pozdějšího Norlundenova pokusu mezi ostrovy Fiinen a Seeland. Dva
praktické příklady a dosažené výsledky hydrostatické
nivelace mezi vzdálenými
stanicemi mu poskytují východisko pro teoretické posouzení metody z hlediska fyzikálního. Vliv teploty, vliv Slunce a Měsíce, závislost měření
na užité trubici jistého průřezu, elasticity a tepelně izolačních vlastností, vhodnost použití různých spojovacích
dílů konstrukce,
odvození základních hydrostatických
zákonů a vliv tlaku vzduchu na měření jsou podrobně vyloženy podle fyzikálních
zákonů.
Podobně demonstruje
vliv kapilarity
na měření při použití různých druhů kapalin a teoreticky
velmi důkladně
zpracovává
pohyby
kapalin v měřících aparaturách
při měření. V souvislosti
s hydrostatickými
měřeními podává výklad o způsobech
dlouhodobého
měření výšky vodní hladiny pomocí interferometrů. Autor se však nezmiňuje o způsobech měření
výšek, aplikovaných
v posledních
letech přístroji
typu
prof. Meissera, aniž se zmiňuje o jeho hadicové vodováze.
Třetí kapitola navazuje na první a jsou v ní vyloženy
základy elektrostatiky
a odvozeny základní
pojmy této
discipliny.
Na základě Ohmova a obou Kirchhoffových
zákonfi řeší elektrické
sítě, měření odporů, proudů a napětí. Vyloženou látku hned aplikuje na praktické použití:
přesné určení teploty komparovaných
měřických
pásem
,a inv,awvýc'h tdlráltů :a určení koeficientů
jej'ich ltneá'rního prodloužení
měřením prvkfi elektrické
sítě připojené ke komparovaným
objektům. Jako další aplikaci uvádí

elektroautomatické
vyrovnání nivelačních
a souřadnicových sítí i s pří·kladem. S hlubokou znalostí věci předvádí
měření
napětí
kompenzační
metodou
včetně různých
typfi elektrických
sítí a rŮZných druhů zapojení. Stejně
shrnuje i zdroje proudu, elektrické
články, akumulátory
a jejich složení.
Automatizaci
výškových měření rozebírá autor stejně
dfikladně jako hydrostatickou
nivelaci, od pomficek ze
17. století až po současné špičkové konstrukce.
~ada přístrojů založených na principu kyvadla či závaží, rtuťový
horizont a Heckmannova
myšlenka odečítání na lati pomocí konce bubliny libely je vyložena alespoň stručně.
U kompenzátorů
je výklad důkladnější a poučíme se o základních všeobecných
principech
jejich konstrukce,
a to
u typů Ni 2 z Oberkochenu,
Fennel, Salmoiraghi
se zavěšeným nitkovým křížem i zavěšeným objektivem
(podobného principu užívá Zeiss Jena u Ni 007], konstrukční zvláštnosti u nivelačních přístrojů Askania, Breithaupt
a iHilger 'allld W,at:ts. Princip astatic,kého 'kyv.adl'a osvětluje
na Ertlově nivelačním přístroji. Automatické výškové měření založené na elektrických
principech demonstruje
na
přístroji WA-IM, určeného k automati.ckému
měření profilů a jehož hlavními konstrukčními
prvky jsou thyratron ,a 'kYlvadlo spojené s kr,eslícím zařízením. V s'O'llv;islosti s 'témaltem 'llvádí prilnc'ipy izko'llšečfi 'libel pro velmi
přesná měření - velký zkoušeč libel Askania s přídavným zařízením podle myšlenky von Delmonta a hannoverský zkoušeč libel podle Oberbecka.
Pátá kapitola je pokračováním
lekce z elektrostatiky.
Obsahuje výklad o měrných systémech používaných
ve
fyzice,
dokládá
Joulův
zákon
a obsáhle
pojednává
o elekt'ws'ba1ic!kém poli. Tato doplňující 'k,apitola je 'poměrně krátká, stejně jako šestá následující
kapitola, pojednávající o teodolitech
s fotografickou registracÍ. Autorovy osobní zkušenosti s používáním těchto teodolitů přesvědčivě dokládají výhodnost
jejich použití z hlediska
urychlení měřických
prací a hlavně z důvodů bezchybných záznamů o měření, které téměř vylučují vícepráce
spojené s hledáním chyb v trigonometrických
sítích I.
řádu. Teodolit Askania s fotoregistrací
mu slouží k teoretickému
výkladu
principů
fotoregistrace.
Srovnání
středních
chyb z německých triangulí se středními chybami dosaženými zkoumanou metodou ukazuje její schopnost dodat výsledky rovnocenné
s výsledky získanými
klasickou
metodou.
Dále ukazuje
princip
fotozařízení
u Wild T3 a vyhodnocení
fotografických
záznamů a seznamuje s novým Wildovým fotoregistračním
teodolitem
pro astronomická
měření.
Ve spojitosti s uváděným problémem
podává výklad
o vysokocílové triangulaci
na cíle vzdálené stovky kilometrů. Jednotlivé pokusy s touto metodou od dvacátých
let popisuje,
dokládá
schématickými
nákresy
situací
a hodnotí. Třídí početní postupy při výpočtu souřadnic
cílů, kde je kritériem velikost pohybu sledovaného
cíle
(Berrothovy rovnice). Popisuje Berrothův pokus s měřením na pohyblivý
světelný cíl umístěný
pod balonem
a procházející
nad řadou bodů určených trigonometricky.
Výsledky pokusu promítá do záměru
vysoko cílové triangula,ce mezi Pom:Ořany ,a Bo,rn'hoamem. Nejnovější poznatky o této metodě dokumentuje
uvedením metod LightCrossing a Flare Drop.
Teoretickým
základem magnetických
měření je nauka
o magnetických
polích, kterou Gigas vykládá v sedmé
kapitole. Základ stati tvoří výklad o magnetickém
poli
klidovém. Ze vzniku magnetického
pole pfisobením elektrických proudů vyvozuje obecné příčiny vzniku tohoto
jevu a vysvětluje základní pojmy související se zemským
magnetismem
a jeho měřením. Dia-, para- a ferromagnetismus, elektromagnetické
pole a indukci aplikuje na
zařízení založených
na uvedených
jevech, od jednoduchých cívek až po transformátory.
V kapitole o elektrickém
oku těchto obecných principů
využívá k vyložení základní myšlenky a funkce zařízení.
Použití elektrického
oka je opět vázáno k měřením geodetických základil, trig. sítí I. řádu. Lekce tedy obsahově
navazuje na výklad o. teodolitech
s fotoregistrací.
Myšlenka elektrického
oka byla vyvolána potřebou zkrátit
na nejmenší míru pobyt skupiny na měřeném bodě a eli1ll'inov,at nepřiízeň Ipoč,así při observaci.
Elektrický
tlo-
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plněk theodolitu k rychlému a bezpečnému zacUení na
svítící cíl je vyložen podle Maurera. Podrobné a poměrně
slpžité zapojovac! scMma vysvětluje autor podle dosud
vyložených partií o elektřině. Kapitola obsahuje také výklad o elektronkách,
které jsou užity v Mauerově zařízení. Stejnou metodikou pak vysvětluje elektrické
oko
Ul s jedním fotonásobičem, model IV, V s halovým generátorem, zařízení PC (Askania) a TU, vždy princip,
obraz s podrobným popisem a schéma elektrického zapojení. ·Jako zajímavost připojuje použití elektrického
oka ke čtení údajů na kruhu theodolitu; takovým zařízením je vybaven theodolit Askania PC.
Devátá kapitola je věnována výkladU o střídavém
proudu. Je to po právu nejobsáhlejší teoretická kapitola
Dodatečně vysvětluje jevy, z nichž vycházely konstrukce
předchozích
zařízení.
Podrobný výklad o podstatě, vznikua vliasbnostech střídavého
Ipr'oudu Je stejně di'l'kl'3dný,
jako v odborných učebnicích
elektrotechnických.
Dple
stať obsahuje chování proudu v elektrických sítích při
rúzných způ'Sobec'h z,aipojení 'PI'vkťi 'V sítích, při čemž
udává matematická
řešení všech uváděných příklad(l.
Další velmi obsáhlá kapitola se zabývá rozličnými novodobými přístroji a metodami geodetické astronomie
a triangulace s dlouhými stranami. Je skutečně podivné,
že přístroje založené na setrvačnících
a známé z přístrojové techniky letecké i lodní upoutaly pozornost konstruktérů geodetických přístrojů až v poslední době. Myšlenka je plně uplatněna u setrvačníkových
teodoliti'1
které oceňují nejvíc důlní měřiči. Teoretické zákony pohybu a setrvačnosti jsou aplikovány v konstrukci setrvačníkového kompasu, ve spojení s dalekohledem u gyroteodolitu, jehož konstrukce a funkce je podrobně vyložena z obecného hlediska. Pak se zabývá astroláby. Společnými prvky těchto přístrojťi jsou předsádkový hrano I
a rtuťový horizont, což obecně zdťivodňuje a předvádí
celou řadu typťi astrolábů, mezi nimi cirkumzenitál NušlFrič spolu s přístroji Wild, Zeiss, Danjonovým přístrojem
a astrolábem IfAG. Vysvětluje metodu měření vzdáleností
prostřednictvím zatmění slunce, použití filmových kamer
při měření a vyhodnocení
filmových záběrů. Zajímavé
a poučné je sledování výkladu o pozorování umělých
družic a užívaných přístrojích, mezi nimi i Glgasi'lv družlcový teodolit s naváděcím zařízením.
Jedenáctá kapitola je věnována šíření elektromagnetických vln, jejich vlastnostem a způsobům, jak toto vlnění
anténami zachytit. Antény jsou nezbytnou součástí dálkoměrů pracujících
na principu elektromagnetického
vlnění. Další ipoměrně !krá,tká st,ať lSe 'zabývá moderními
zpfisoby měření základen pomocí invarových drátů včetně korekcí naměřených hodnot. Třináctá kapitola vysvětluje principy elektronek,
od obecných vlastností přes
diody až k oktodám se všemi elektrickými charakteristikami.
.
Měření krátkých vzdáleností pomocí světelných paprskfi IPMří k moderním Ikomparačním metodám. K ,poc'hopení základní myšlenky podává autor VÝklad o interferenci světla a jejích vnějších projevech a uvádí příklad
proměření krátké vzdálenosti. Popisuje zpfisob stanovení
odlehlosti 1 m u Vl1islilliho komparátoru, jehož základní
myšlenku pel'llivě ,rozvádí spolu s jeho praktic~ým použitím. K němu \přiřazuje ilwmparM,or fy IfAG, 'interferenční 'kom:p'ará1tor podle Michelsona, p·oale FabrY-Pérota a ip,odle B'rewste'r,a.
Historie tr:anzistorfi se d,atuje od roku 1948, kdy je
objevil Shockley a první přístroj na této myšlence byl
sestaven několik let nato. Proto ve starších, ba ani v některých novějších učebnicích fyziky pojednání o polovodičích nenalezneme. Tím cennější je okolnost, že Gigas
tento jev zevrubně osvětluje jak z hlediska atomistiky,
tak i z pohledu praktického použití těchto látek v elektrotechnice;
uvádíř,adu
schémat z,apojení tr,anzi,sto'rů
v elektrických sítích a charakteristiky
základních zapojení tranzistorfi.
Šestnáctá, nej,obsáhlejší ik,apitola je věnov,(ma měření
vzdáleností světelnými dálkoměry. E. Gigas se tomuto
problému v minu'loS'ti ;velmi tnt,enzívně věnO'va'l. O tom
svědčí řada publikací, které uveřejnil, a jeho práce v tomto oboru ho přiřazuje k průkopníku světelných dálkoměrů E. Bergstrandovi. Proto je teoretický výklad principu
přístrojfi i metod měření fundovaný a vyčerpávající,

neboť zachycuje všechno, co se v této oblasti za posledních dvacet let stalo. Nicholsovy hranoly, Kerrova buňka
a fázový posun světelných vln tvoří základní myšlenku,
která vyúsťuje v elektrooptický
dálkoměr. Schema přístroje EMc poskytuje Gigasovi východisko k popisu a výkladu dalších typi'l, z nichž největší péči věnuje geodimetru NASM-4B. Přístroj vykládá velmi podrobně a čtenář se s ním může důvěrně seznámit také proto, že autor
svůj výklad doprovází řadou podrobně popsaných fotografií. Funkce jednotlivých
součástí a jejich schemata
jakož i výklad měřického postupu za normálních i zvláštních okolností látku vyčerpávají. Práci s přístrojem ko;nplexně vyčerpávají
stati o přezkoušení
přístroje před
měřením, o úkonech před zahájením měření, uvedení podrobného postupu při práci s vedením zápisníku a vyhodnocením výsledků včetně korekcí
z teploty, tlaku
vzduchu, vlhkosti a jiných vlívi'l. Zvlášť cenná je pasáž
o justáži jednotlivých prvků v přístroji a jeho přezkoušení, která umožllllje pohled na přístroj i z pozice jeho
rektifikace.
Závěrem pak autor
popisuje
geodimetr
NASM-2A opět v plné šíři jeho funkce.
Telurometr je teprve několik let starý přístroj, založený na měření fázových posunů vysílaných a přijímaných
elektromagnetických
vln. Gigas stejně jako v ostatních
případech
uvádí nejprve
důkladný rozbor fyzikálních
principů, popis přístroje, práci s ním a vyhodnocení naměřených hodnot včetně příslušných korekcí. V osmnácté
kapitole se věnuje dalšímu rOzvoji tohoto přístroje, který
dal .základ typům jako je Elektrotape
DM 20, MRA-2,
MRA-3, Hydrodist Duplex, Hydrodist MRB-2 a Distomat
DI 50. Zajímavě srovnává parametry
a charakteristiky
jednotlivých
dálkoměrů
a kvalifikuje
jejich
použití
z účelového hlediska.
Devatenáctá kapitola se dále zabývá metodami měření
délek, obzvláště metodami Shoran a Hiran. POužití obou
metod při trilateraci
s popsáním příkladů jejich praktického použití při mapování Kanady a západoindických
ostrovů či spojením Evropy s Amerikou přes Grónsko
spolu s jejich základními principy autor spojuje s řadou
dalších metod - Loran, Decca, Lorac, Raydist apod.
Z vojenských poznatků pak uvádí Dopplerovu metodu
měření vzdáleností radarem.
Poslední dvacátá kapitola se zabývá určováním vzdáleností zvukem a ultrazvukem. Představitelem této myšlenky je Behmův přístroj Echolot, nejstarší a zřejmě
I nejznámnější přístroj na měření vzdáleností zvukem.
Gigas opět podává výklad z fyzikálního hlediska a navazuje na popis přístroje a zpracování výsledki'l. Příklady
použití jsou zajímavé, neboť přístrojem je možno zaměřovat nejen statické terénní tvary v profilech, ale i různé
rychle padající předměty či hejna plovoucích ryb. To je
umožněno přídavným kreslicím
zařízením k Echolotu.
Závěrečný popis měření profilů v tunelech pomocí ultrazvuku je ukázkou práce ústavu pro užitou geodézli ve
Frankfurtu
nad Mohanem, jehož ředitelem
je právě
autor.
Kniha obsahuje skutečně nejnovější poznatky z oboru
využití
fyzikálních 'P-rtncipů v měřickýc'h přístrojích ,a metodách. Gigas, fundovaný odborník ve fyzice i geodézii,
snesl v této publikaci dostatek důkazů pro své úvodní
tvrzení,
že zeměměřický inženýr se v dnešní době nemůže obejít Ipouze s mec'h3nikoua
optikou, ale že musí
usilovně studovat všechny ostatní fyzikální discipliny
s naukou o elektřině v čele. Sám ve svých přednáškách
jde učitelům nových měřických metod příkladem v tom
smyslu, že kvalifikovaný výklad fyzikálních zákonitostí
a jevů aplikuje bezprostředně na tu kterou měřickou metodu. Kniha tištěná na velmi kvalitním papíře bezchybným tiskem je doplněna jmenným a věcným rejstříkem,
pomocí něhož se může čtenář orientovat leckdy snáze než
podle stručného obsahu, jehož jedinou náplní jsou názvy
jednotlivých kapit,ol. Tato skutečnos;t vyplývá z okolnosti,
že kniha vznikla jako soubor přednášek vydaných tiskem. Nám může posloužit jednak v učebním procesu při
přednáškách na vysokých školách, jednak pro doplnění
základfi fyziky a s tím související základy fyzikálních
metod měřenI u odborníki'l v praxi.
Ing. Miloslav Veselý,
odb. asistent katedry geod~zie
FAST VUT v Brne
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Statistická ročenka je souborný statistický přehled ze v~ch oborO hospodářství, správy a kultury Československé socialistické repupliky. Kromě čísel celostátních obsahuje i údaje o rozvoji krajO a oblasU a mezinárodní srovnání důležitých ukazatelů. Ve srovnání s ,předchozími
ročníky je tato publikace rozšířena o řadu informací, které jsou nezbytné pro řízení podniku. Jsou zde zařazeny i přehledy o tvorbě a rozdělení hrubého důchodu v průmyslu, zemědělství a dopravě a informace
o vývoji cen.
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