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V průběhu let 1967-68 byly v GÚ Praha vy.
počteny pro území ČSSR po mapových sekcích
5' X 7,5' střední hodnoty:
I.
Bouguerových anomálií,
II. úplných Bouguerových.anomálií (s uvážením
redukce z reliéfu terénu),
III. anomálií ve volném vzduchu,
IV. Fayeových anomálií (volný vzduch
redukce z reliéfu terénu).
Jako podkladu bylo využito [1], [2]. Výsledky
byly sestaveny do map [9].
Ze základní mapy [9] byly odvozeny dále střední
hodnoty tíhovýcQ anomálií pro úplné mapové sekce
10' X 15',20' X 30' a 40' X 60'. Neúplné sekce podél
státní hranice nebyly vzaty v úvahu.
Získaný materiál umožnil rovněž odvození
V. středních hodnot redukcí z reliéfn terénu
pro sekce všech výše uvedených rozměrů.
Střední výšky pro sekce 5' x· 7,5' respektive
10' X 15' byly převzaty z Mapy středních výšek [3],
pro sekce 20' X 30' respektive 40' X 60' byly odvozeny dodatečně.
V dalším bude stručně uveden postup a výsledky
studia korelaci anomálií 1. až IV. respektive redukcí
z reliéfu V. a nadmořských výšek.
Výchozími hodnotami korelační analýzy byly
střední výšky terénu a střední hodnoty anomálií
a redukcí z reliéfu terénu, uvažované postupně v sekcích 5' X 7,5',10' X 15',20' X 30' a 40' X 60'.
Studiem korelace úplných Bouguerových anomálií a zejména isostatických anomálií s výškami
se již zabývali v Geofyzikálním ústavu ČSAV, kde
byly určovány střední hodnoty pro sekce 10' X 15'
[4].
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Korelace mezi tíhovými anomáliemi,
redukcemi z reliéfu terénu a
nadmořskými výškami na území ČSSR

1. Úvod

obzor

Seskupení bodů korelačních polí ve všech případech
ukazuje na linerání závislost. Na obr. 1-5 jsou dále
zakresleny též regresní přímky.

+

=

t

Korelační pole je tvořeno n vzájemně si odpoví.
dajíCími dvojicemi, složenými ze středních ~odnot
anomálie (redukce z reliéfu) a nadmořské výšky. Po.
čet dvojic n pro uvažované sekce o ploše JPi je uveden v tab. 1.

Korelační pole jsou pro sekce 5' x 7,5' zobrazena
na obr. 1-5, kde na ose x jsou vyneseny výšky h, na
ose y anomálie Jg respektive redukce z reliéfu .Jg,.

vyjadřuje závislost hodnot x
h na hodnotách anomálií respektive redukci z reliéfu Jg = y respektive
Jg, = y. Byla vyrovnána za podmínky [vzvz] = min.;
přitom hodnoty y byly považovány za bezvadné
(v'II = O).
Regresní přímka

byla vyrovnána za podmínky [v'IIv'II] = min.; Vz = O.
Vyjadřuje závislosthodnotJg = y respektive Jg, == y
na výškách x = h.
Parametry regresních přímek (1), (2) A', B', A,
B, souřadnice těžiště. soustavy xT, YT, střední kvadratické odchylky od regresních přímek mz, mli' koeficienty korelace r, střední chyby koeficientů regrese
mÍJ a střední chyby koeficientů korelace m, byly
odvozeny ze vzorců [5]:
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n = 1392

r

I

n = 312

xT(m)
YT (mgl)
A'(m)
B'(m/mgl)
A (mgl)
B (mgl/m)
m",(m)
mll(mgl)

450,0
-5,6
414,2
-6,436 ± 0,322
10,0
-0,035 ±O,O02
±187,7
± 13,8
-0,47 ±0,02

I

I

,

-

A =

[y'y']

• YT

B---

• XT

B=--

[y'y']

[x'y']
YT-

[x'x']

[x'x']

[y]

m~ =

YT=n

n

([X'X,]_.0'y']2)!

m: = ([y'y']- i~,~,~2)/(n-2)
V[y'y']

r

= VB.B'

mB

=

mli

=

I
V[x'x']-

Vn

Ve výše uvedených vzorcích značí: x' = x -

y'

V

449,6
45,2
100,2
7,730±0,370
11,2
0,076 ± 0,004
±128,1
± 12,7
O,76±0,02

449,6
1,2
341,1
87,308 ±4,034
-1,9
0,007 ± 0,0003
±125,4
1,1
±
0,78±0,02

i pro

nezmě-

4. Moloděnského opravný člen 1. aproximace G1 a jeho
závislost na výšce

l-r2
m.

I

Koeficienty regrese zůstávají prakticky
něny i pro redukce z reliéfu terénu.

/

I

450,0
1,3
356,5
74,768 ± 1,825
-2,0
0,007 ±0,0002
±143,3
1,4
±
0,74±O,OI

Totéž lze konstatovat i v případě anomálií V'e
volném vzduchu a anomálií Fayeových.

/(n-2)

[y'y']

449,6
44,0
109,1
7,740±O,412
13,1
0,069 ±O,O04
±135,8
± 12,8
0,73±0,03

IV

241'

V

450,0
45,4
105,6
7,589±0,168"
10,1
0,078 ±O,O02
±135,6
± 13,8
O,77±0,01

'I

III

obzor

Pro oba typy Bouguerových anomálií jsou výsledky korelační analýzy (koeficienty regrese) velmi
blízké, přičemž zůstávají pro sekce všech uvažoV'aných velikostí kvalitativně stejné.

[x'y']

[x]
XT=-

'

I

Kladná korelace byla rovněž prokázána
redukce z reliéfu V (Bv > O).

, _ [x'y']

[x'y']
= XT -

IV

450,0
44,1
112,2
7,656±0,188
12,1
0,071 ±0,002
±143,8
± 13,9
0,74±0,01

I

II
449,6
5,6
411,0
-6,845 ± 0,665
11,1
-0,037 ±O,O04
±171,5
± 12,6
-0,50±Q,04

449,6
6,2
405,7
-7,099 ± 0,624
12,4
-0,041 ± 0,004
±166,9
± 12,8
-0,54±0,04

-

r

III

II

450,0
-6,2
406,8
-6,927 ±0,296
12,1
-0,041 ±0,002
±180,3
± 13,8
-0,53±O,02

xT(m)
YT (mgl)
A'(m)
B' (m/mgl)
A (mgl)
B (mgl/m)
m", (m)
mli(mgl)

A

I

I

Geodetický a kartografický
roi!nfk 17/59, l!fslo 10/1971

XT

=Y-YT'

Vyrovnání a všechny výpočty byly provedeny na sa·
močinném počítači Odra - 1003. Grafy byly vyne·
seny na "Coragraphu".
'

Všimněme si blíže významu středních hodnot
redukcí z reliéfu terénu.
Při výpočtu výšek kvazigeoidu a tížnicových
odchylek podle Moloděnského rovnic 1. aproximace
[6] je nutné znát střední hodnoty opravného členu
1. aproximace '01 na plochách L1Pi.
Pellinen v [7] odvodil pro '01 vztah (bez výpočtu
diskretních hodnot G1, což vede k značnému zjednodušení numerických výpočtů) ve tvaru

G1 -V tab. 2-5 jsou přehledně uvedeny numerické
hodnoty, charakterizující jednotlivá korelační pole.
Z tabulek 2-5 je zřejmé, že:
Pro Bouguerovy anomálie I a úplné Bouguerovy
anomálie II byla prokázána záporná korelace (B1,
BIl < O).
Pro anomálie ve volném vzduchu III a anomálie
Fayeovy IV byla prokázána kladná korelace (Bm,
B1v > O).

kde je: k(opt) -
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ko

-

L1g.

-

k(opt.) L1
k
. g.,
o

optimální hodnota koeficientu Bouguerovy desky, kdy Bouguerovy
anomálie nezávisejí na výšce,
koeficient Bouguerovy desky,odpo.
vídající hustotě Bouguerovy desky
0'0'
použité při výpočtu redukce
z reliéfu terénu,
střední hodnota redukce z reliéfu
terénu plochyAPi•
c

••
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I

n = 62

XT(m)
YT(mgl)
A'(m)
B' (m/mgl)
A (mgl)
B (mgl/m)
m",(m)
ml/(mgl)

I

I

443,0
6,2
400,5
-6,835 ± 1,365
12,9
-0,043 ± 0,009
±139,7
± 11,1
-0,54±0,09

i

-6,532

± 1,497
10,8
-0,037 ±0,008
±145,0
± 10,9
-0,49±0,10

I

I

I

n=9

411,8

5,0
-392,9
-3,787

r

I

±3,690
9,2
-0,035 ±0,034
± 93,6
8,9
±
-0,36±0,29

I

II

411,8

xT(m)
YT(mgl)
A'(m)
B' (m/mgl)
A(mgl)
B (mgl/m)
m",(m)
ml/(mgl)

4,6
-393,5
-3,931

±3,916
8,5
-0,032±0,032
± 93,9
8,5
±
-0,35±0,29

Koeficient k( opt) lze určit na základě korelační
analýzy pole anomálií ve volném vzduchu plochy
LIP;. Lze-li nahradit jejich průběh regresní přímkou
tvaru Am
Bmx, pak odpovídá k(opt.) koeficientu
regrese Bm, tedy

+

k(opt.)

= BIlI'

(4)

V našem případě jsou pro území ČSSR známy
střední hodnoty redukcí z reliéfu terénu Lig, na plo.
chách LIP; = 5' X 7,5', 10' X 15', 20' X 30', 40' X
X 60'. Byly odvozeny jako rozdíl (II - I) středních
hodnot úplných Bouguerových anomálií II respek.
tive neúplných Bouguerových anomálií I (při výpočtu bylo použito <10 = 2,67 gcm-S, ko = 0,1119
mgl/m).
Na základě korelační analýzy lze vyjádřit prů.
běh hodnot Lig, regresními přímkami
Lig,

= Av

+ Bv.x,

-

BIlI

o

+Bv·x).

Číselné hodnoty parametrů Av, Bv, Bm (vyjmuté
z tab. 2-5) a koeficienty Bm/ko rovnice (6) jsou uve·
deny pro uvažované sekce různých rozměrů v tab. 6.

sekce

5'
10'
20'
40'

X
X
X
X

7,5'
15'
30'
60'

AV
,(mgl)

-2,0
-1,9
-2,1
-0,9

I

IV

III

443,0
44,6
106,7
7,546 ± 0,838
10,8
0,076±0,009
±108,5
± 10,9
0,76±0,05

I

IV

411,8
41,1
184,5
5,527 ±2,418
9,3
0,077 ± 0,034
± 76,0
9,0
±
0,65±0,19

411,8
41,9
164,9
5,887 ± 2,323
8,5
0,081 ±0,032
± 72,5
8,5
±
0,69±0,17

I

\

i

I

V
443,0
1,2
341,7
84,754 ± 8,523
- 2,1
0,007 ± 0,0007
±102,2
1,0
±
0,79±0,05

V
411,8
0,8
365,5
55,503 ± 38,242
-0,9
0,004±0,003
± 88,0
0,8
±
0,48±0,26

Podle hodnot ml/v, charakterizujících rozptyl hodnot Lig, (viz tab. 2-5) a s přihlédnutím k velikosti
koeficientu Bm/ko budou střední kvadratické odchylky 01 od vyrovnávacích přímek (6) < 1,0 mg!.
Pro lepší názornost jsou hodnoty 01 sestaveny v tab.7.
Z tab. 7. plyne, že hodnoty G1 jsou pro sekce
5' X 7,5', 10' X 15' a 20' X 30' prakticky stejné.
Menší nesouhlas lze pozorovat u hodnot G1 pro sekce
40' X 60'; je způsoben tím, že dosti značná okrajová
část území nebyla v tomto případě zahrnuta do korelač·
ní analýzy. Tyto výsledky možno využít prakticky.
V případech, kdy bude nutno pracovat s přibližně
"čtvercovými" plochami LIP; o jakýchkoliv rozmě·
rech z intervalu < 5' X 7,5', 40' X 60> a budou·li
známy jejich střední výšky, lze příslušná 01 snadno
a s dostatečnou přesností vyinterpolovat z tab. 7.

(5)

Průběh středních hodnot 01 na našem státním
území je s uvážením (4) a (5) (za k(opt) = Bm při.
jímáme hodnotu odvozenou pro pole anomálií ve volném vzduchu pro plochu LIP, zahrnující celé státní
území)

01 =-k-(Av

III
443,0
43,4
118,8
7,475 ±O,938
12,9
0,069 ±0,009
±1I6,0
± 11,1
0,72±0,06

443,0

5,6
-406,6

-

r

I

II

Bv
(mgl/m)

BIlI
(mgl/m)

0,007
0,007
0,007
0,004

0,071
0,069
0,069
0,077

I

BIlI/k,

0,63
0,62
0,62
0,69

Na základě analýzy korelace tíhových anomálií
respektive redukcí z reliéfu terénu na nadmořských
výškách lze pro území ČSSR formulovat tyto zá.
věry:
1. Pro Bouguerovy anomálie byla prokázána zápor.
ná korelace (r . - 0,50);
2. pro anomálie ve volném vzduchu a anomálie Fayeovy byla prokázána kladná korelace (r ~
0,75);
3. pro redukce z reliéfu terénu byla prokázána kladná
korelace (r ~
0,75);
4. výsledky korelační analýzy pro uvažované sekce
různých rozměrů pro jednotlivé typy anomálií
a redukcí z reliéfu terénu jsou kvalitativně stejné.
(Tento závěr nemusí ovšem platit pro 2 sekce
značně rozdílných ploch);
5. parametry' regresních přímek pro úplné Bouguerovy anomálie jsou kvalitativně stejné jako para·
metry, které byly získány v [4];
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Tab. 7
h
(m)

O
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000

5' x 7,5'

10' x 15'

-1,3
-0,8
-0,4
+ 0,1
+ 0,5
+ 0,9
+ 1,4
+ 1,8
+ 2,3
+ 2,7
+ 3,2
+ 3,6
+ 4,0
+ 4,5
+ 4,9
+ 5,4
+ 5,8
+ 6,2
+ 6,7
+ 7,1
+ 7,6

-1,2
-0,7
-0,3
+ 0,1
+ 0,6
+ 1,0
+ 1,4
+ 1,9
+ 2,3
+ 2,7
+ 3,2
+ 3,6
+ 4,0
+ 4,5
+ 4,9
+ 5,3

20' x 30'

!

40' x 60'

G,(mgl)

-1,3
-0,9
-0,4
0,0
+ 0,4
+ 0,9
+ 1,3
+ 1,7
+ 2,2
+ 2,6
+ 3,0

-0,6
-0,3
-0,1
+ 0,2
+ 0,5
+ 0,8
+ 1,0
+ 1,3
+ 1,6
+ 1,9
+ 2,1
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6. byla prokázána kladná korelace pro opravné členy
(JI; jejich průběh na našem území vyjadřuje rovnice (6), číselné hodnoty jsou uvedeny v tab. 7.;
7. odvozených korelačních vztahů lze zejména vy.
užít při výpočtu středních hodnot anomálií, re·
dukcí z reliéfu terénu i členů 111pro "čtvercové" plochy z intervalu < 5' X 7,5'; 40' X 60' >, jejichž
střední výšky jsou známy.
Lineární korelační vztahy pro anomálie I-IV
a redukce z reliéfu fT byly rovněž určeny pro 21 vybraných oblastí, převážně totožných s mapovými
sekcemi 40' X 60' (použito pouze hodnot po sekcích
5' x 7,5'). Ze srovnání parametrů regresních přímek
(A, B, A', B') vyplynulo, že každá oblast je charak·
terizována odlišnými korelačními vztahy z důvodů
odlišné geomorfologie a geologie vybrané oblasti.
Při aplikaci výsledků korelační analýzy je nutno
k této okolnosti přihlédnout.
Literatura na str. 262
Lektoro~al: Ing. Zdeněk Šimon,
VÚGTK v Praze

Využitie dvojobrazového dialkomeru
"Dimess 002" na meranie dl'žok
so zvislou latou

Ing. Rudolf Irmler, CSc.,
Katedra geodézie a fotogrametrle VŠLD Zvolen

2. Stanovenie násobnej konštanty diaIkomerného klinu
"Dimess 022" použitého pri vertikálnej polohe laty.
V poslednej dobe do geodetickej praxe sa zavádzajú
na meranie dížok špeciálne redukčné tachymetre
s vertikálnymi latami prispósobenými na presné čí·
tanie latového úseku pomocou distančných čiar (naprí.
klad redukčný t&chymeter "DK.RV" fmy Kem,
a "RTa 4" fmy Zeiss - Oberkochen), s ktorými sa dá
docielit presnost utčenia držky od ±3 cm do ±5 cm na
stometrov. Uvedenéprístroje umožňujú využit všetky
výhody, ktoré poskytuje meranie dÍžok pomocou diaf·
komernej laty vo vertikálnej polohe. V tomto príspev.
ku poukážem na možnost využitia diafkomemého
klínu fmy Zeiss Jena "Dimess 002" na meranie dfžok
polyg6nových strán a detailu polámou metódou pri
vertikálnej polohe diafkomernej laty.
V Geodetickom a kartografickom obzore číslo 1 a 2
z r. 1970 vo vlastnomčlánku
[1] som odvodil vzorce
na výpočet vodorovnej vzdialenosti pri použití dvoj.
obrazového diafkomeru "Dimess 002" fmy Zeiss Jena
s diafkomernqu latou vo vertikálnej. polohe. I keď
výsledky overovacích meraní na kontrolnej základ·
niei zvolenej na území s krátko pokoseným trávnikom
preukázali správnost nových vzorcov a novej metódy
merania (tabulka č. I, [1]), na získanie skúsenosti
vykonali sa.dalšie merania, pri ktorých Ba zachovával
štaridardný prevádzkový postup.
V ďalšom uvedieme postup a výsledky overovacích
meraní získaných pri meraní polygónových ťahov
o celkovej dÍžke 4,3 km a 150 detailných bodov (lomových bodovplotu) polámou meMdou.

Ako je známe, pri odčítaní latového úseku dvojobra.
zovými diafkomermi dosť výrazne sa prejavujú osobné
vlivy pozorovateTa, v dósledku čoho si každý merač
má zistiť pre neho platnú sku to čn ú hodnotu náso b·
nej konštanty
použitého klínu. Pre stanovenie ná·
sobnej konštanty použitého optického klínu "Dimess
002" č. 141 464 postupovali sme podla metody opísanej
v MECKEN8TOCK-ovej práci [2].
Na konci porovnávanej základnice o. dÍžke 85 m,
založenej na lúke so skoseným trávnikom, postavili sa
dve "Dimess-Iaty 2,09 m" (obr. 1). Jedna lata postavená na stabilizovaný koncový bod základnice mala
nulovú značku vemiera posunutú do výšky 1,5 m
nad terén, aby sa čo najviac znížil účinok difereneiá.lnej
refrakcie. Druhá diafkomemálata
(obr. 1) bola posta.
vená v tesnej blízkosti prvej laty ale tak, aby čelné
plochy oboch lát ležali v spoločnej vertikálnej rovine
kolmej na základnicu. Nulová značka vemiera druhej
laty bola posunutá do výšky 1 m nad terénom. Jed·
notlivé čiastkové dížky základnice sa merali postup.
ným premiesťovaním teodolitu "Theo 020" fmy Zeiss,
na ktorý bol namontovaný dvojobrazový diafkOlner
"Dimess 002". Okrem toho tie isté dížky boli veTmi
presne zamerané paralakticky s vybočenou základni:
cou na konci strany s presnosťou ms od ±0,4 mm až
±2,5 mm. Paralakticky
zamerané dížky móžeme
považovať za dÍžky správne, v ďalšom ich budeme
označovať ako "dané dtžky".
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normálnych rovnic zostavených podTa RYŠAVÉHO
[4] str. 733 určila sarovnica vyrovnávajúcej priamky
o tvare

Z výsledkov merani Ing. Samuelčíka
obdobným
sposobom sa určila z 11 rovnic opráv rovnica vyrovná.
vajúcej priamky
S(v

metroeh)

=

±0,0129

+ 99,94135.1

(3)

Rozloženie chýb /),.'a priebeh vyrovnávajúcej priamky
podTa rovnice (3) je znázornený na obr. č. 3.
Na základe rovnic (2) a (3) boli urobené korekcie
.jednotlivých dížok a stanovené stredné chyby jednotlivých pozorovaní. Taktiež boli určené nové diferencie /),.
z rozdielov daných dížok a korigovaných dížok určených meranim na vertikálnej late. Po zavedeni opravy
násobnej konštanty sa chyby /),.' podstatne zmenšili
a z grafického znázornenia polohy chýb /),.na obr. 4 vi.
díme, že tieto sa už zoskupili okolo nulovej priamky
pre hodnoty /),.(okolo osi x).
Na obr. 5 je znázornený priebeh stredných chýb m.
jednotlivých pozorovani určených podla rovnice

m.

= ±

V

[vy]
(n-l)

a bodkočiarkovane je tiež znázornený priebeh strednej
chyby pripustnej podTa Smernic pre THM [5]. Z uve·
deného obrázku je vidieť, že stredné chyby dížok
zmeraných na základnici sú najmenej o polovicu
menšie ako to pripúšťajú Smernice [5].

3. Meranie dÍžok polygónových strán,
Aby hodnota násobnej konštanty nebola ovplyvnená
posobením diferenciálnej refrakcie, merania sa robili
pri zamračenej oblohe. Pre kontrolu, či sa predsa ne·
\ yskytnú i napriek meraniu pri zamračenej oblohe
nepriaznivé vlivy diferenciálnej refrakcie, meral sa
súčasne tiež latový úsek na druhej late, pri čom nula
vernierovej stupnice bola 1 m nad terénom. Túto metódu použil pri stanoveni vlivu diferenciálnej refrakcie
DANIAL [3]. Pre získanie nezávislej kontroly sa latové úseky merané pre určenie jednotlivých strán základnice striedavo čítali autorom a Ing. Samuelčíkom.
Pre posúdenie, ako sú rozložené chyby /),.' (rozdiel:
dížka daná minus dížka určená na vertikálnej late pri
spodnej zámere 1,50 m nad terénom), boli tieto znázornené graficky na obr. 2. Rozloženie chýb /),.' na
obr. č. 2 ukazuje, že pre stanovenie násobnej konštanty
klínu k bude vhodné určiť vyrovnávaciu priamku,
lebo ide o závislosť lineárnu. Celkove sa zostavilo 35
rovnic opráv vyjadrených vo všeobecnom tvare rovnicou

pričom za Xi sa dosadila príslušná dížka zmeraná na
$á.k1adnici paralakticky, za '!Ji chyba /),.j,. Pomocou

Na preskúšanie vhodnosti merania dlžok dvojobra.
zovým diaTkomerom pri použiti vertikálnej laty· pre
polygonizáciu zamerané boli na Arboréte VŠLD vo
Zvolene štyri polygonové ťahy o celkovej dížke
3,3 km. Zvolená lokalita veTmi dobre vyhovuje na
overovacie merania dížok s vertikálnou latou, lebo
polygónové ťahy sa mohli založiť v teréne s velmi
rozmanitými kultúrami a s roznym sklonom. Merania
sa robili v dobe od 7,00 hod. do 14,00 hod. v mesiacoch
jún a júl, bezohTadu na počasie. V niektorých dňoch
bolo striedavo oblačno, polojasno a vyskytli sa aj dni
s úplne jasnou oblohou. Na porovnanie presnosti dížok
polygónových strán boli tieto súčasne určené aj dvoj,
obrazovým dialkomerom pri horizontálnej polohe
laty, pre ktorú bola z merani na porovnávajúcej zá·
kladnici tiež stanovená diaTkomerná rovnica vo tvare

Stavanie vertikálnej laty do zvislice bolo robené
križovými rúrkovými libelami, zasadenými do kovového rámu. Rúrková libela, podla ktorej sa stavala lata
do zvislice vo vertikálnej zámernej rovine, má citlivosť CPI = 2e, druhá, kratšia a priečne umiestnená libela má citlivosť menšiu CP2 = 5e• Časť výsledkov merani
dÍžok polygonových strán je uvedená v tabuIke č. 1,
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Obr. 2
v ktorej pre .informáciu o roznych podmienkach pri
meraIÚ sú uvedené aj sklony vizúr, počasie a druh kul·
túry.
Pre posúdenie a porovnanie presnosti merania d1žok
polygonových strán za prevádzkových podmienok
jednak s latou vertikálnou, jednak s latou horizontál.
nou, je zostrojený na základe stredných chýb
d1žok

jednotlivých polygonových strán graf na obr. 6, z kto.
rého je na prvý pohJ'ad vidieť, že presnosť meraIÚ s la.
tou horizontálnou je podstatne vyššia ako s latou verti.
kálnou.
Na obr. 6 je znázornený plnou čiarou priebeh rovnice
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0,02

+ 0,01 Vs

ktorou sú určené podla SmerIÚc pre
THM [5]. str. 16 krajné odchylky
medzi dvomi meraniami dÍžky v met·
roch bez zreteIa na použitú met6du
merania. Keďže podla § 13 SmerIÚc
[5] krajné chyby sú vždy dané dvoj.
násobkom
príslušuých
stredných
chýb, na obr. 6 je tiež znázornený
bodkočiarkovanou
čiarou priebeh
rovnice pre výpočet stredných chýb
d1žok. Z rozloženia stredných chýb
jednotlivých
d1žok polygonových
strán na obr. 6 je na prvý pohJ'ad
vidieť, že docielená presnosť meranía
je asi o polovicu vyššia s latou hori.
zontálnou ako pri meraIÚ s latou
vertikálnou. Stredné chyby m.~d.Ížok
určených s latou vertikálnou, až na
sedem prípad.ov, nepre!q:očujú do-
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volenú odchýlku. V dvoch prípadoch
sa vefmi blížia krajným odchylkám, čo
v danom súbore meraní reprezentuje
4,9 % všetkých dÍžok uvažovaný~h po·
lygonových ťahov. (Smernice [5] pripú.
šťajú pravdepodobnosť výskytu krajných chýb 5 %). Z uvedeného rozboru
vyplýva, že presnosť dižok polygonovýchstrán
zmeraných na vertikálnej
late vyhovuje kritériám na meranie
dfžok polygonových strán.
Pre posúdenie sposobilosti merania
dÍžok polygonových strán na vertikálnej
diafkomernej late boli tiež vypočítané
súradnice polygonových ťahov založených na arboréte VŠLD jednak pri použití dÍžok zmeraných pri horizontálnej
polohe laty, jednak pri vertikálnej polohe laty. Kritériom presnosti merania
je vefkosť polohovej odchýlky op kon·
cového bodu polygonového ťahu, ktorá
podfa Směrníc [5], str. 17 nemá pre.
kročiť hodnotu
Op
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Zenitová
vzdial. lata
vertikál.
Strana
z
g

15-16
16-15

I c I co

Vodorovná dÍžka
priemer
Sv
m",

lata horizontálne
m
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lata
vertikálne

priemer
sm
m8

m

m

'"

67 80
70 40

47,737
47,727

±

47,732
0,005

47,786
47,716

±

47,751
0,035

16-17
17-16

99
99

06 90
49 00

62,658
62,658

±

62,658
0,000

62,645
62,655

±

62,650
0,005

17-180.
180.-17

97
100

92,751
± 0,010

92,765
92,675

92,720
± 0,045

180.-18
18-180.

106
91

72,763
0,020

72,778
72,778

±

18-19
19-18

100
97

80,128

80,124
80,144

80,134
± 0,010

19-20
20-19

99
99

20-21
21-20

99
99

-

86 50 92,761
80 10 92,741
-

=
s" -sv

Dovol.
odchylka

±

72,778
0,000

-19

±45

30. VI. 69
zaobI.

les

+8

±50

30. VI. 69
zaobI.

lúka

+ 31

±57

30. VI. 69
zaoblač.
vibrácia

oráčina

-15

±53

30. VI. 69
zaoblač.
vibrácia

oráčina

-6

±55

30. VI. 69
zaoblač.
1. VII. 69
jasno
1. VII. 69
jasno
1. VII. 69
jasno
1. VII. 69
jasno

oráčina

21-22
22-21

91 70
51 80

80,14

50 50
13 70

91,122
91,132

91,127
0,005

91,126
91,166

±57

±

91,146
0,020

-19

±

33 90
13 60

85,086
85,076

85,081
0,005

85,080
85,110

±56

±

85,095
0,015

-14

±

01 10 54,763
09 20 54,763

54,763
0,000

54,781
54,801

±47

±

54,791
0,010

-28

±

37,612
37,612

37,612
0,000

-19

±41

±

-

--- 99
99

22-23
23-22

98
98

23-24
24-23

96
100

24-25
25-24

100
99

25-26
26-25

99
99

26-27
27-26

88
,109·

27-29
29-27

93
104

29-30
30-29

91
106

30-31
31-30

89
108

-

Poznámka.
kultťlra.

mm

--

Datum
počasie

mm

-

41 10 72,743
80 80 72,783
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Vodorovná dížka

110
86

-- -
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._--,

-

-

lúka
lúka
lúka

18 50
37 80

37,593

25 50
32 80

36,903
36,893

36,898
0,005

36,863
36,913

±39

1. VII. 69
jasno

lúka

±

36,888
0,025

+ 10

±

37 25
52 70

96,319
96,319

96,319
0,000

96,313
96,303

±59

±

96,308
0,005

+11

±

1. VII. 69
jasno

vizúra nad
korajnicami

118,441
± 0,025

118,308
118,457

118,382
± 0,074

+9

±65

1. VII. 69
jasno

vizúra nad
korajnicami

-

-

-

---

51 50 118,416
27 20 118,466

-

66 80
82 20

71,933
71,973

71,953
0,020

71,999
71,969

±52

±

71,984
0,015

-31

±

2. VI. 69
jasno
vibrácia

železnič.
zárez,
trávník

77,710
77,690

77,700
0,010

77,685
77,685

±54

±

77,685
0,000

+ 15

±

2.41. 69
jasno

vizúra cez
drot. pletivo plotu

-

65 50
44 20
-

--

-

02 30
90 70

68,325
68,285

±

68,305
0,020

68,312
68,322

±

68,317
0,005

00
08 00

67,146
67,086

±

67,116
0,030

67,112
67,152

±

67,132
0,020

-38

lúka

kde 8 jed1žka strán V metroch. Polohové odchylky koncových bodov polygónových ťahov založené na arbo·
rete VŠLD určené z d1žok zmeraných dvojobrazovým
diafkomerom jednak na late v horizontálnej polohe,
jednak na late vo vertikálnej polohe sú uvedené v ta·
bufke č. 2.
Z porovnania príslušných výsledkov je vidieť, že
polohové odchýlky koncových bodov uvažovaných
ťahov sú menšie ako dovolené odchýlky stanovené
Smemicami pni THM [5]. Můžeme preto opat urobiť
záver, že meranie dÍžok polygónových strán na verti·
.kálnej late vyhovuje predpísaným kritériam na presnosť mel'ania.

4•.Meranie- detailu polámou metódou.
Keďže celé územie arboréta VŠLD, na ktorom sa
robili overoV'acie merania; je oplotené vysokým dráte·

-12
-16

±52
±51

2. VI. 69
jasno
2. VI. 69
polooblač.

lúka
lúka, vizúra cez
drot. plot

ným pletivom, javilo sa vefmi účelné pri zameriavaní
polohy lomových bodov vyskúša ť vhodnosť použitia
dvojobrazového diafkomeru s latou vo vertikálnej
polohe. Keďže rozbor presnosti optického merania
dfžok s vertikálnou diafkomemou latou bol podrobne
urobený v predchádzajúcej stati, uvediem výsledky
skúseností získaných pri zameraní 150 lomových bodov
polámou metódou z hfadiska technológie merania.
Prednosť použitia vertikálnej laty sa markantne
prejavila hlavne pri zameriavaní polohy lomových
bodov plota, lebo sa stojan laty mohol postaviť tesne
k stfpu plotu. Pri použití laty v horizontálnej polohe
by sa musel stojan odsunúť vo smere zámery niekofko
decimetrov pred st1p. Toto znamená časové straty,
lebo okrem zaraďovania stojana do smeru zámery,
musia sa robiť ešte merania dÍžok odsunutých úsekov.
Táto výhoda použitia vertikálnej laty Ba markantne
prejavi aj pri zameriavaní rohov budov, pričom Ba
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uplatní ďalšia výhoda
vertikálnej laty a to
:~~~~~J' s::;ya~:z d;:~~
janapriamo na roh bu·
dovy. Keďže rohy budov
možno považovať za do·
statočne zvislé, jedno.
duchépridržania laty pri
hrane rohu budovy postačina zabezpečenie ta-
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:
:;:
jednotlivých lomových
bodov
vzhfadom
na
možnosť pohodlného a
rychlého stavania laty
priamo na lomových bo·
doch. Zvlášťkeďsa uvá·
ži, že každé predlženie
času v teréne znamená
časovú stratu pre viac·
člennú meračskú skupinu (najmenej traja pracovníci).
6. Záver
Kancelárske výpočty zaťažia len jedného pracovníka.
--------------------.;....Pri prácach vačšieho rozsahu (zameriavanie intravilánu
Z .rozboru uvedeného v stati 2 vyplýva, že pri použiti
miest, nových sidlisk a pod.) nebude problémom za- dvoJobrazového dialkomeru pri vertikálnej polohe laty
e nu!"né určiť o8obnú násobnú konštantu klínu, pri.
bezpečiť výpočty súradníc vrátane výpočtu vodorov·
ných dlžok zmeraných vertikálnou latou na samočincom Je potrebné zachovať podmienky zabezpečujúce
ných počitačoch, takže nevýhoda vyplývajúca z pre.
zamedzenie posobenia vlivu diferenciálnej refrakcie pri
dlženia výpočtových prác v takomto pripade by bola
stanovení vefkosti latového úseku na diafkomernej
minimálna.
late.
Je samozrejmé, že pri vhodnom usporiadaní mera.
Výsledky z overovacich merani d1žokpolygónových
niadá sa vyúžiť meranie dvojobrazovým diaTkomerom strán dvojobrazovým diafkomerom "Dimess 002"
s vertikálnou latou výhodne pri súčasnom zameriavani
pri :ertiká~ej P?lohe laty preukázali vhodnost uplatpolOhopisu a výškopisu (presná tachymetria).
nema noveJ metódy merania. Vzhfadom na to, že me·
rania pri použiti diafkomernej laty V horizontálnej
polohe sú približne dvojnásobne presnejšie ako merania
pri vertikálnej polohe diarkomernej laty, pri merani
dlžok polyg6nových strán použijeme latu vo vertikálDÍžka I Polohová odchýlka koncovéhQ bodu op
polyg.
Oislo
polohelen vtýchpripadoch,
Wterénnepodmienpolyg.
lata vert.
tahu
lata horiz.
I dov. O:Chýlka nej
ky nám zabraňujú použitie dialkomernej laty v korizo1&táltahu
m
m
m
nej polohe. Možnosťkombinácie merania dlžok dvojobraI
zovým diafkomerom jednak pri horizontálnej, jednak
0,39
1
1216
0,11
0,19
-pri vertikálnej polohe laty umožni v mnohých pripa.
0,35
2
0,25
0,22
978
doch zrýchlenie meračských prác v teréne a často
0,26
3
506
0,12
0,07
bude tiež znamenať ušetrenie lesných porastov v dó·
0,194
0,28
563
0,19
sledku zúženia širky priesekovpre vizúry.
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Do redakcie došlo 10. 3. 1971.
Lektoroval:

Organizace polních měřických prací
při THM, systém kontrol a příprava dat
pro vyhodnocení automatickým
koordinátografem

Doc. Ing. Juraj Šolc, CSc.,
SVŠT Bratislava

Ing. Miroslav Polá~ek,
Inženýrská geodézie, n. p., Brno

Ve svěm přlspěvku chtěl bych se blíže zmínit·
o hlavnlch zásadách organizace a průběhu polních
měřických pracl. při mapováni ve velkých měřítkách, jakož i přfpravě a zpracovánl naměřených
údajů, se zřetelem k vyhodnocenl automatickým
koordinátografem.
Základnlm ustanovenlm,
které ve spojení se
směrnici pro THM stanoví pro tento účel zpusob
vyhotoveni polnlho měřického elaborátu, je .,ProzaHmnl návod pro vedeni polnlho náčrtu a 7ápisnlku měřených údajů určených ke strojovému zpracovánl výpočetních a zobrazovacfch prací".
Podle tohoto návodu je základní zpracovaLelskou jednotkou polnl náčrt, který má na svém obvodutvoř1t,
pokud možno, uzavřenou skupinu celých parcel. Zápis měřených údajů lomových bodů
těchto parcel se provede do jednoho nebo i vlce
zápisnfků, vždy však v aritmetické
posloupnosti
člsel 1 až 999, přiřazených jednotliVým podrobným
bodům na polnlm náčrtu. Omezení čísel podrobných bodů na 999 je z dl1vodu kapacity pamě[i počitače Odra 1003, na kterém se zpracování provádí.
Pro člslovánl bodl1 jsou však rezervována 4 místa,
tedy až do 9999.
Počet zápisnfkl1 je dán počtem měřických strojů, které byly při měřeni v areálu zobrazeném na
jednom náčrtu použity, a které pracují v rozdílných úhlových a délkových typech. Je však výhodnějšl - se zřetelem na přlpravu zápisníku pro
výpočet souřadnic a výšek malým samočinným počitačem typu Odra, pro který je vypracován program - .použit pro měřeni celého areáluzobrazeného na jednom náčrtu stejný typ stroje a tedy
pro každý náčrt jeden zápisník.
Před zahájenlm polnlch· měřických prací
třeba zajistit:
1. Volbu optlmálnlho rozsahu polního náčrtu.
2. MěřiCké ~troie pokud možno stejného typu.

obzor

je

Za podklad pro polohopisný měřický náčrt se
použije výjimečně přímo náčrt o mlstním šetření
(dále jen NMŠ 1 (jen v případě řídké kresby a za
předpokladu, že umístění vyšetřených dat nesníží
čitelnost polohopisného
náčrtu) nebo jeho otisk.
Při současném měření polohopisu a výškopisu je
třeba použít otisku NMŠ jako podkladu pro výškopisný náčrt. Je proto nutné p,rovést volbu blokových a rámcových náčrtů pro MŠ se zřetelem na
další strojnl zpracování. Oba druhy náčrtu se zá~
sadně provedou na formátu B 3, tj. 500X353 mm,
přičemž jsou:
al blokové - nejméně se 2 cm volným okrajem,
zpravidla v měř. 1 : 500, zobrazující pokud možno uzavřenou skupinu celých parcel. Styk blokových náčrtů musí být llezpodmínečně .proveden ve všech detailech stykové čáry kresby;
b 1 rámcové - v rozměrech rámce ~12,5X250 mm,
V měřftku zobrazované
mapy nebo větším.
U obou druhů náčrtů je pro rozsah rozhodující
maximální počet 999 měřených polohových a výškových bodů.
Před zahájenlm polních měřických praCí se na
obvodu náčrtů jak blokových, tak i rámcových zakreslí směry všech rozhraní styků sousedních náčrtů. Tato vyznačená rozhraní jsou nezbytná [viz
dále 1 k provedení správného směrování hranatých
závorek u čísel bodů patřících svým určením do
sousedních náčrtů.
Při polních měřických pracích se používá stejných měřických metod jako dosud. Ro,zdíI je .jen
v tom, že v náčrtu vyjádi'enégrafiéko-číselné
~určení předmětů měření je převedeno zápisem di:>
vhodně upraveného zápisníku na vyjádření 'či~tě
číselné, které se dále zpracovává poWačem. výsledkem jsou potom, pr&voú,hI~ souř~dnice ~. Výšky
bodů.
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Zápisník
nfch celků.:

je rozdělen

do těchto

tři samostat-

1. Titulní list, kde jsou na první straně uvedeny
pro správnf prfiběh vfpočtu nezbytné organizační údaje (např. lokalita, číslo zápisníku, úhlové
a délkové typové údaje použitého stroje).
2. Vnitřní část, obsahující zápis měřenfch údajů,
kde je vhodné ponechat prvních deset stran
v místní trati a první tři st~any v polní trati pro
zápis měření bodfi měřické sitě a tep,rve od jedenácté, případně čtvrté strany počínaje, provádět zápis měření podrobnfch bodfi; to mfiže
bft provedeno celkem pěti zpfisoby, značenfmi
těmito typy úloh:
O ortogonální metoda
1 polární metoda bez vfškopisu
2 polární metoda s vfškopisem
3 prfisečík dvou přímek
4 metoda konstrukčních
oměrnfch a kontrolních oměrnfch měr.
Pro jednotlivé typy úloh je třeba vždy dodržet
standardní zpfisob zápisu jak co do počtu řádků
udávajících základní údaje dané úlohy, tak i co
do počtu údajfi v řádcích obsahujicích zápis měřenfch dat.
3. Konečnou část, kterou tvoři tzv. "kontrolní přehled", kterf má svfm obsahem vfznam jako:
aj seznam stanovisek a používanych bodů sitě,
kterf zcela nahradí pfivodně zvlášť uváděnf
seznam stanovisek na druhé straně titulního
listu;
b) přehled, kterf kontroluje, zda byla dodržena
zásada předsazeného záznamu (viz dále);
c) seznam bodfi použitfch jako dané body k vypočtu na samočinném počitači.
Při zápisu měření je třeba mH stále na zřeteli,
že zpracovatelskou jednotkou při vfpočtu je vždy
jeden náčrt, v jehož rozsahu má samočinnf počitač
uloženy ve své paměti s potřebnfm překrytem souřadnice, příp. vfšky jen daných bodů. Zápis měření vázaného na určované body (měřické body,
rayony, případně podrobné body] musí být proveden při prvém použití těchto bodfi tzv. předsazenfm záznamem, a to vždy tak, že vycházeje z danfch bodfi zajisti se nejprve předpis zaměření určovanfch bodfi a pak teprve následnf zápis měření z těchto bodfi vycházejícího.
Předsazenf záznam zaměření určovanfch bodlI
se musí provést vždy znovu pro tytéž body v zápis··
níku kaldého náčrtu, ve kterém jsou pro měření
poprvé použity. Při opakovaném použiti těchto bodfi v tomtéž nebo v dalších zápisnících téhož náčrtu, se předsazenfzáznam
pro jejich určení již
nepředpisuje. Souřadnice těchto bodfi jsou již pro
tento náčrt vypočteny a uloženy v paměti počitače.
Při polární metodě s vfškami je třeba při zápisu zaměření určovanfch bodfi, na které je poprvé
vázáno dalši měření (zvláště v místní trati), postupovat vždy se zřetelem k tomu, jsou-li určované
body (zpravidla měřické body) předem vfškově
určeny nebo nikoliv. Je-li vfškové určení měřickfch bodfi provedeno předem (nivelací), vstupují
tyto body do vfpočtu jako výškově dané. V tom
případě se při prvém použití těchto měřických bodů, jako výchozích bodů pro další měření, zajistí
nejprve předpis jejich polohového zaměření ortogonální meto(lo1,l a teprve potom následuje zápis

měření provedeného na těchto bodech polární metodou s vfškopisem, ať již pro určení dalšího pomocného bodu (rayonu)' nebo bodfi podrobnfch.
Není-li vfškové zaměření měřickfch bodfi provedeno předem a dovoluje-li to požadovaná přesnost vfškového měření, mohou se vfškově určit
měřické body polární metodou s vfškopisem.
V tomto případě se provede předpis polohového
zaměření měřickych bodů ortogonální metodou,
pak následuje předpis výškového zaměření těchto
bodfi polární metodou a nakonec zápis měření na
těchto bodech.
Kontrolní oměrné míry lze spolehlivě měřit
jen při jasné identifikaci koncovfch bodfi (provedené červenou barvou při MŠ, kolíkem nebo červenou mastnou křídou při měření detailu), neboť
jinak nastane nesouhlas s mírami vypočtenými ze
souřadnic.
Je nezbytně nutné zaP1ěřit je v celém rozsahu
náčrtu v největším možném počtu, neboť jsou kon·
trolními údaji, pomocí kterfchlze
spolehlivě provádět případnf opravnf vfpočet.
Evidenci oměrnfch je třeba, jak to ukázala praxe, provádět též v náčrtu, a to krátkou čárkou podél spojnice koncovfch bodů, neboť jejich
rychlá evidence je nutná především pro měřiče
(aby tentýž úkon zbytečně neopakoval), ale i při
přípravě opravného vfpočtu. Zjištění pouze ze zá"
pisníku, zdali byla oměrná měřena či nikoliv, je
podstatně pomalejší. Přitom je někdy i nutné, zejména v uzavřenfch, těžko přípustnfch prostorech,
zapsat oměrnou číselně tužkou do náčrtu, a to
v případě, že druhý bod. ,nebyl dosud za:rp.ěřený.
Přepis všech takto zapsanfch oměrných z náčrtu
do zápisníku se pmvede po skončeni měření náčrtu, kdy se v něm místo číselné oměrné vyznačí
podélná čárka.
Organizaci a průběh polních prací včetně zápisu do zápisníku, jakož i přípravu zápisníku pro
vfpočet souřadnic, je třeba v rámcI jednoho náčrtu podřídit systému kontrol, kterfzaručí
kvalitně provedenou práci. Mfižeme jej rozdělit do tří
etap, a to na systém kontrol:
I. Polních prací.
II. Přípravy ke zpracování dat samočinnfm počítačem.
III. Přípravy ke zpracování opravného vfpočtusamočinnfm počHačem.
SYSTJ::MKONTROLAD I se vztahuje na:
1. provedení styku náčrtů; měřič musí při adjustaci náčrtu zkontrolovat, že je proveden zákres
všech bodů a čísel v celém prfiběhu stykových
čar, a že jsou všude správně směrovány hranaté
závorky;
2. shodný zápis zaměření '(nikoliv kontrolriíhiJ): bodů měřické sitě (měř. body, rayonyJpři
opakovaném, případně z jiného zápisníku přebíraném
měření; v tomto případě je třeba si uvědomit,
že jakfkoliv bod sítě, kterf je již očíslován, byl
již zaměřen a že se údaje tohoto měření přebírají; bod nesmí bft znovu určován (pokud nejde
o kontrolní měřeni);
.
3. dodržení zásady kontroh1Ího měfení bodů zvláš~
tě při měření z rayonfi, kde je to podmínkou,
při jejímž dodržení se snadno přijde na chybu
v určení rayonu; předpis opravného vfpočtu se
pak zpravidla, provede bez doměření v poli;
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třeba provádět průběžně během měření, neboť
je progresívní
výstupní kontrolou správného
sledu a požadované formy dat. Vztahuje se na:
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anulovat dříve vypočtené a v paměti počítače uložené výsledky prvního zaměření. Obě hodnoty musí
být vzájemně porovnány s provedením jejich tisku
v případě překročení dovoleného rozdílu.

a) úplnost údajů titulní strany;
b) správnost
-

-

předpisu dané úlohy, pokud jde o:

typ úlohy,
skupinová čísla bodů bodového pole, bodů
pomocných,přlpadně
bodů sousedních náčrtů,
úplnost údajů na řádku dle typů úloh,
zápis změny délky ve sloupci 4 [zpravidla O) u bodů zaměřených pouze polohově [bez výškového úhlu), avšak zapsaných na stanovisku se základním předznamenáním typu délky 1 nebo 3,
zápis změny délky ve sloupci' 4 [zpravidla O) u bodů zaměřených výškově (s délkou měl'snou na centimetry) a zapsaných
na stanovisku se základním předznamenáním typu délky. 1 nebo 3;

c) identifikaci bodů, jejichž číslování je provedeno mimo posloupnost aritmetické
řady;
jsou to body buď z uvažovaného náčrtu, kontrolně měřené, anebo body z jiných náčrtů,
které však musí být opatřeny příslušným
skupinovým číslem;
d) kontrolu podmínky, že jsou body s uvede-'
ným doměrkem ve sloupci 9 nebo s "polární
kolmicí" (kolmicí na rayon) ve sloupci 10 zaměřeny pouze polohově;
e) kontrolu orientačních směrů u typů úloh 1
a 2, kdy není vhodné, aby byly do orientace
pojaty body s nižší polohovou přesností určení jako jsou rayony, a podrobné body. Tyto
body je žádoucí měřit jen kontrolně a nepoužívat je pro orientaci;
f) kontrolu úloh typu O a 4 z hlediska, že mají
podrobné body, uvedené v zadání úlohy, již
určené;
g) kontrolní přehled, z něhož je patrno, že byla
dodržena zásada předsazeného záznamu určovaných bodů, použitých pro další měření jako bodů polohově i výškově daných či nikoliv; zde je třeba zjistit, není-li z určovaných
bodů, které nejsou podle kontrolního přehleduvýškově
určeny (číslo není v kroužku),
předepsáno v zápisníku výškové měření.
SYSTeM KONTROL AD II. se vztahuje na přípravu dat pro zpracování samočinným počítačem
Odra 1003 nebo 1013 a je totožný se systémem I
ad 1 a ad 4. Navíc zde přistupuje ještě kontrola,
že je zajištěna - ve sloupci 4 zápisníku - příslušná změna délky, jestliže se předepisuje zaměření bodu (za účelem předsazeného záznamu) z jiného zápisníku, značeného na mulní straně nebo
na řádku stanoviska odlišným typem měřené délky.
SYSTeM KONTROL AD III. je částečně i technologickým postupem na provádění předpisu opravného výpočtu ke zpracování samočinným počftačem typu Odra. Podle množství chyb se provedou
opravy I, II, případně III, které se číslují průběžně
počínaje číslem 1. Je nezbytné předpisovat opravy
i s případným kontrolním měřením opravovaných
bodů. Výsledky výpočtů kontrolního měření nesmí

PraCo.vllÍpostup je následující:
1. Do zápisníku se přepíší údaje z případného
opravného měření.
2. Na konci seznamu nespočítaných bodů se oddělí zvolená rezerva čísel bodů.
3. Podle kontrolního přehledu se v. seznamu daných bodů zkontroluje, je-li obsahově správný
a je-li první a poslední bod spočítán. Rovněž podle kontrolního přehledu se vodorovnou čárkou
vyznačí nulové výšky bodů (výšky nejsou měřeny a tedy nemají být spočteny). Parafou se
vyznačí body, u nichž jsou výšky spočítány chybně (výška je nulová nebo je spočteno pouze převýšení) a mají být předmětem opravy.
4. Vyřešené opravy se předepíší (číslo opravy I červeně, opravy II - modře, opravy III - zeleně) v zápisníku i ve výpočetním protokolu, nevyřešené opravy [číslo se vyznačí průběžně tužkou, jen ve výpočetním protokolu) se vypíší do
záznamu oprav za účelem přeměření.
Při chybném výpočtu pouze polohových bodů
platí pravidlo, že se podle kategorie bodů provede:
nulování
a) podrobných

předpis výpočtu
bodů,

b) měřických bodli,
c) rayonů;

podrobných
bodli, typem úlohy, kterým byl
zaměřen,
měřických
bodů, vždy
ortogonální metodou,
rayonů polární metodou.

Při chybném výpočtu bodů určených
se podle kategorie bodů provede:
nulování
a) podrobných

předpis výpočtu
bodů,

b) měřických bodů,
c) rayonů;

i výškově,

podrobných bodů polární metodou,
měřických bodů nejprve
ortogonální metodou a
pak polární metodou,
rayonů polární metodou.

Je-li po neprovedeném výpočtu výšky polohové
určení bodu správné a výška nulová, není třeba
bod nejprve nulovat. V tom případě je možné
provést hned předpis výpočtu bez nulování. výpočtem se souřadnice zkontrolují a výška se
doplní (použije se tehdy, když se před opravným výpočtem nespočítá pouze úloha pro výškové určení bodů).
Po skončení předpisu oprav se proveds:
5. Kontrola nulování chybně
nic, případně výšek:

spočítaných

souřad-

a) polohopisných bodů (podle výpočetního protokolu a zápisníku);
b) výškových bodů, zaměřených ze stanovisek,
jejichž, výšky byly spočítány chybně; chybně
spočítané výšky stanovisek se zjišťují podle
přehledu daných a pomocných bodů, kde
jsou značeny parafou (výška je tam nulová

1971/251

Geodetický a kartografický obzor
ročník 17/59, číslo 10/1971

Poltil5ek, M.: Organtzace polnich měl'tckgch prací
pl't THM, sysMm kontrol a pl'íprava dat
pro vyhodnoceni automattckgm koordindtografem

252

nebo je uvedeno jen převýšení); kontrola
nulování chybných výšek podrobných bodli
zaměřených z těchto stanovisek se provádí
podle zápisníku.
6. Zjistí se, je-li proveden opravný předpis úloh
typu O (bez koncové míry) a 3 v případě, že
některý z daných bodů úlohy byl při opravách
nulován.
7. Nakonec se podle protokolu o neobsazených číslech bodů provede kontrola, že byl zajištěn
předpis výpočtu nespočítaných bodů, a to zjištěním, že je v zápisníku u těchto bodů provedena oprava. Neobsazené body se poznačí v protokole o neobsazených číslech bodů. Při tom je
třeba dát pozor na výpočet dvakrát měřených
bodů, u kterých je první výpočet neproveden.
V tom případě je nesprávně uložen v paměti
počítače výsledek druhého výpočtu, který je

kontrolní. Uloženi se musl nulovat a musí být
proveden předpis prvního výpočtu. Chybné uloženi druhého kontrolnlho výpočtu se zjisti podle záznamu o neobsazených číslech bodů, kde
jsou uvedena všechna člsla podrobných bodfi.
nespočítané úlohy prvnlho zaměřeni, vyjma člsla bodu, který byl kontrolně určen.
Na závěr chci poznamenat, že tento systém
kontrol se ukazuje být zcela vyhovující, i když se
na první pohled zdá příliš obsáhlý. Z provoznlho
zavedení automatického zpracováni TH mapy v letošním roce však vyplývá, že po zácviku, pro tento
účel speciálně školených pracovnlkfi., je snadno
zvládnutelný a časově únosný.
Do redakce došlo 18. 9. 1970
Lektoroval:

Použití systémového přístupu
k formulaci koncepce komplexního
regionálního atlasu městské aglomerace
jako obrazu životního prostředí

1. vědecká kanference o významných dílech soudobé čs. kartografie, konaná r. 1967 v Liblicích,
přijala v závěrečném usnesení mj. doporučení,
••. " aby do výhledového plánu bylo zejména zahrnuto zpracování, vydání a udržování těchto základních děl: ... d) komplexních atlasových děl,
zejména atlasll měst, podle požadavků orgánů a
organizací a podle možností vědeckých pracovišť".
[10]. Z nejznámějších prací zahraničních odborníkfi., kteří zdůrazňují i teoreticky vyvozují význam
komplexních regionálních atlasů, jsou nejznámější
práce K. A. Sališčeva [12, 13 a další].
Autor článku v poslední době - též v souladu
s usnesením konference a plánem prací odborné
skupiny pro kartografU při MV ČVTS - se zabýval
teoretickými otázkami koncepce komplexního regionálního atlasu městské aglomerace. Výsledkem
studia zahraničních atlasů měst a aglomerací [1, 2,
3, 11, 14, 15], urbanistických tendencí v rozvoji
měst a jejich aglomerací [4, 7, 8, 9] i moderních
požadavků na podklady pro řízení uvedeného rozvoje [6] je závěr, že výrazně specifické problematice regionu městské aglomerace musí nutně odpovídat i specifická koncepce zobrazujícího kartografického díla. Dalšl úvaha pak vede až k tomu, že
je žádoucí dosáhnout takové polohy díla, aby bezp,ros,tředně a hodnototvorně sloužilo moderním potřebám společnosti a nebylo pouze tradičním dílem dokumentačním, informačním a v době své
publikace již dílem vpravdě historickým. S výsledky teoretických úvah, realizovaných již konkrétním
úvodním projektem atlasu města - především formulací koncepce atlasu městské aglomerace, si dovoluje autor seznámit odbornou veřejnost. Původnost této formulace spočívá v tom, že pro chápání
objektu zobrazení (městsM aglomerace), jeho ob-
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závod České Budějovlce

katedra

Ing. Milan Martlnek, CSc.,
mapováni a kartografi.
FSv ČVUT, Praha

razu (atlasu) a účelové (cílové) funkce obrazu
zvolil autor systémový (kybernetický) přístup, který doposud, pokud je nám známo, k obdobnému
účelu použit nebyl.
V posledním období se dostává do centra pozornosti významných urbanistických
studií skutečnost, že velká města se stávají jádry okolnlho osídlení, určujl:cími řadu jevfi. a vztahfi. v tomto osídlení. To se pak stává ze souhrnu samostatných a relativně izolovaných sídelních individuí interakčně
závislou aglomerací (oblastí - regionem) [7]. Základním problémem pak je řízení rozvoje takovéto
městské aglomerace. Vycházíme-li ze socialistických stanovisek, pak ústřední motiv rozvoje aglomerace lze charakterizovat
relativně optimálním
uspokojovánlm zájmfi. a potřeb člověka v této aglomeraci a poskytováním maximálnl individuální, sociální, ekonomické a kulturnl volby v souladu s celospolečenskými zájmy. Vzhledem k extrémní kumulaci populace na poměrně velmi malém území
s vysokým stupněm funkčního využití je řízeni rozvoje aglomerace otázkou řízení cílevědomé tvorby
životního prostředí v městské aglomeraci. Přitom
máme na mysli řízení ve společenském
slova
smyslu, řízení, jehož podstatou je rozhodování zásadních otázek v politických a společenských centrálních orgánech. Pro ně isou mj. žádoucí z podrobných analýz příslušným způsobem generalizDvané podklady, globální přístupy, syntetická hodnocení a perspektivy.
Pro účely vysoce složitého a náročného úkolu
tvorby životního prostředí by měly být komplexně
shromážděny všechny potřebné informace a ty by
pak měly být - zaměřeně v jejich geografickém
rozložení - interpretovány v mapách tak, aby se
mapy - zvláště komplexní a syntetické - staly
dalším zdrojem, a to kvalitativně nových informací. Komplexní regionální atlas je pro zmlněný účel
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jedním z nejvhodnějších možných podkladů. Z řečeného za prvé vyplývá, že takto pojaté informace
nejsou prostou sumací atomizovaných
informací
např. z informačních systémů, nýbrž že jsou výsledkem vědeckého zpracování a zobecnění, a za
druhé, že proti dosavadním regionálním atlasům
by měl být atlas městské aglomerace zpracován
ze značné části metodou syntetickou. Konečně je
pak zřejmé, že při uvedeném pojetí musí obsahové
uspořádáni atlasu odpovídat příslušným pl'vklll1l
životního prostředí tak, aby struktuře a jednotlivým kausálním vztahům reality odpovídala struktura a sled informací v atlase i komponování obsahu v jednotlivých
mapách. Není tedy možné
vycházet z určité předem dané koncepční struktury regionálních atlasů, nýbrž je třeba proniknout
do podstaty jevu - životního prostředí v městské
aglomeraci - při respektování určité kriteriální
- cílové funkce jevu.
Aby uvedená výchozí stanoviska i požadavky
mohly být co nejkomplexněji splněny, je vhodné
zvolit pro chápáni městské aglomerace v její celkovosti i detailním členěni systémový přístup. Při
jeho realizaci, jak je uvedena v následujfcím, bylo
v dílčích otázkách využito též teoretických výsledků dosažených ve studiu životního prostředí v pražském Výzkumném ústavu výstavby a architektury.
Interdisciplinárni
spolupráce teoretika
životního
prostředí a kartografa
se ukázala užitečnou při
přípravě vhodné syntetizující metodiky pro vlastní
zpracování
koncepce
komplexního
regionálního
atlasu městské aglomerace.
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subjektu pn současném sledování i jeho činnosti.
Souhrnem takto chápaných materiálních
skutečností je vlastně popis životního prostředí společenského subjektu. Dnes je již obecně znám a uznáván
vliv kvality (úrovně) hmotného životního prostředí
na morální, pracovní, kulturní a politické, chování
společenského subjektu. Je tedy bezesporu žádol'ltí,
aby v tak exponovaném místě společnosti, jakým
je městská aglomerace, byly otázky úrovně a tvoruy životního prostředí považovány za jeden ze základních faktorů organizování, rozhodování a řízení v rámci tohoto územně společenského celku,
a aby atlas podával pro takovouto činnost dostatek
informací.
Z uvedených důvodů naplňuje zvolené pojetí obsahového uspořádání atlasu systémový přístup obsahem, který je výrazem pojetí atlasu jako obrazu
životního prostředí.
Vychází z velmi složitého,
strukturálně i vazebně velmi mnohotvárného systému - vymezeného regionu osídlené krajiny, jímž
je městská aglomerace. Tento komplikovaný systém, nazírán společensky, ale současně též prostorově, mající pochopitelně určité vazby se svým
okolím (které však pro daný účel zavedení systému nejsou podstatné), lze postupně diferencovat
na Jednotlivé složky - podsystémy, které je však
opět možno studovat jako samostatné systémy.
Základním stupněm diferenciace, který je zároveň základem uvedeného obsahového pojetí, je systém "společenský subjekt - okolí" se vzájemnými
vazbami. Postup diferenciace
systému je zřejmý
z obr. 1 až 4. Na prvém obraze je nejšířeji pojaté
na subsystém společenského subjektu a subsystém

Jestliže je zvolen pro zpracování koncepce atlasu
systémový přístup, pak to znamená, že je zvolena
určitá metoda, ale neznamená to, že z ní už vyplývají automaticky povaha a obsah koncepce. Ty
je třeba specifikovat a z nich pak vyvodit účel,
strukturu, obsahové uspořádání atlasu i metodiku
jeho zpracování.
Nelze popírat, že struktura a obsahové uspořádání komplexních regionálních atlasů, které jsou
ve světové kartografii prezentovány [12] a které
v podstatě odpovídají oborovému třídění geografie,
mohou plně sloužit jako obraz určitých stavů a poměrů i pro městskou aglomeraci. Stejně tak platí,
že i v různých koncepcích atlasu města se budon
vždy opakovaně vyskytovat určitá základní témata.
Má-li však atlas sloužit jako jeden z podkladů řízení rozvoje města, pak je důležité seskupení témat,
jejich posloupnost a doplnění specifickými pohledy, jejich cílové zaměření, vyústění v syntézy i vzájemná shoda. A bez významu není ani způsob zpracování informací, a to především z hlediska potřeb
budoucích rozhodování. Je totiž známo, že i při
mapě obsahem značně zatížené, může být kapacita
informace nízká až nulová, pokud uživatel v mapě
nenajde ony prvky, které pro své rozhodování potřebuje.
Proti jiným regionálním atlasům musí atlas městské aglomerace zachycovat širší paletu jevů, jejichž
vazby a interakce jsou těsnější, subtilnější, takže
malá změna jednoho subsystému může významně
ovlivnit subsystémy ostatní. Je žádoucf, aby v atlase
městské aglomerace bylo zobrazeni jednotlivých
jevů materiálna
podkladem pro zobecněné vyjádření a hodnocení jejich vztahů k společenskému
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universum diferencováno na osídlenou krajinu a
její okolí, přičemž "okolí" uvažujeme v kybernenetickém slova smyslu. Je to tedy vše, co není obsaženo v "osídlené krajině", ale co na ni působí
[obr. 1). Osídlenou krajinu pak dále diferencujeme
jeho okolí s významem obdobným výše řečenému
[obr. 2). Konkretizujeme-li obecnou formulaci systém "osídlené krajiny", např. jako pražskou měst-skou aglomeraci, pak oběma obecně formulovaným
podsystémům odpovídají podsystém "obyvatelstvo"
a podsystém "vnější životní podmínky", což jsou přesněji řečeno - vnější životní podmínky aktuální [5] [obr. 3). Systémově uvažujeme i potencionální vnější podmínky, do nichž např. na obr. 1
patří repertoár podnětů na vstupech "p", tj. vše,
co nepůsobí, ale pÍlsobit může. Pokračující diferenciace systému aglomerace je uvedena na obr. 4.
V uvedené úvaze se pod "společenským subjektem" může uvažovat jak člověk jednotlivec jako
individuální prvek, tak rodina jako základní stavebná společenská jednotka, tak obyvatelstvo jako
celkové společenství, jak je např. uvedeno na
obr. 3. Konkretizace tohoto pojmu [podsystému)
bude vždy závislá na rozlišovací úrovni odpovídající druhu poskytovaných informací, příp. účelovým
požadavkÍlm. "Okolím" je v rámci systému "osídlené krajiny" - vzhledem k uvažovanému společenskému subjektu - všechen vnější hmotný svět, čítaje v to i ostatní lidi. Vstupuje-li z takto chápaného hmotného okolí jakákoli jeho součást do významně pÍlsobícího vztahu k uvažovanému subjektu, stává se vnější životní podmínkou subjektu. Ty
z hmotných vnějších podmínek, které působí nebo
mohou působit na uvažovaný subjekt bezprostředně, chápeme jako součásti [hmotného) životního
prostředí subjektu. Podle konkrétní činnosti, kterou subjekt při existencLuvažovaného bezprostředního vžtahu koná, je pak možno životní podmínky
a v jejich rámci i životní prostředí funkčně specifikovat na obytné, pracovní atd. [Uvedený pojmový
a výrazový aparát je převzat z práce B. Dvořáka
[5] pro vhodnou aplikovatelnost v systémovém pojetí jevu, který zkoumáme.) Funkční specifikace
lidských činností, vnějších životních podmínek a
v jejich rámci i druhů životního prostředí je znázorněna na obr. 5. Z něj je též patrno, že subsystém
subjektu - obyvatelstva. - vyjadřujeme a konkretizujeme ve dvou složkách: vnitřními podmínkami
a činností uvažovaného subjektu. Jelikož právě svými činnostmi působí na sebe lidé v bezprostředních
vzájemných vztazích, je na obr. 5 schematicky
znázorněno, že do životního prostředí aglomerace
pojímáme - a to v míře významné - i činnosti
lidí.

M.: Použití systémového přístupu k formulaci
koncepce komplexního
regionálního
atlasu
aglomerace
;ako
obrazu
životního
prostředí

Uvažujeme-li v systému městské aglomerace činnosti jako souhrn všeho působení společenského
subjektu ve směru uspokojování jeho potřeb v jistých vnějších životních podmínkách, pak lze tuto
složku diferencovat na několik základních druhů
činnosti. Paralelně s nimi lze diferencovat i vnější
životní podmínky městské aglomerace tak, abychom našli ono převládající
a charakteristické
hmotné okolí, v němž nebo vůči němuž subjekt své
diferencované působení realizuje. Přitom diferenciace probíhá paralelně v obou složkách podsystému vnějších životních podmínek, protože jednotlivé diferencované prvky a subjekt mohou být ve
vztahu jak bezprostředním, tak zprostředkovaném
či volném. Schéma na obr. 5 ukazuje pak výsledek
této diferenciace a zároveň zobrazuje vztahy činnosti a bezprostředních
podmínek jako dílčí prostředí a jejich sumu jako prostředí životní. Obraz
sám je jen metodickou pomůckou. Ukázali jsme
výše, že systém je dán poměrem prvků mezi sebou
a jejich vztahem k systému jako celku. Je tedy
třeba nalézt funkční vnitřní vazby. Pokus o jejich
znázornění je vyjádřen na obr. 6. Zdaleka zde nejsou jistě vazby všechny, ale i tak by výklad vazeb
přesáhl možnosti statě. Zdá se též, že pro jejich
nalezení by bylo třeba ještě dále diferencovat jednotlivé prvky jako samostatné podsystémy a teprve
pak formulovat vazby uvedené v obr. 6 v plném
rozsahu.
Prvý aspekt koncepce obsahového uspořádání
komplexního regionální atlasu městské aglomerace v pojetí životního prostředí lze tedy charakterizova t posloupností:
podmínky - člověk - činnosti - prostředí.
I tento přístup je však ještě stále statický. To je
v rozporu s nebývalým tempem, kterým se ubírá
v poslední době vývoj lidské společnosti a které
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vyplývá Z významně se měnícího rozvoje výrobních sil a tím i struktury a životního slohu společnosti, souborně charakterizovaný
jako nástup vědeckotechnické revoluce. Proto bude třeba nevolit
přístup uspořádání obsahu atlasu pouze s pohledem
zpětným, tedy pouze přístup faktografický a dokumentační, ale navíc volit přístup vstřícný, tedy dynamický, perspektivní. Z podkladu kritického hodnocení současného stavu a interakcí složek je žádoucí vyzdvihnout kladné a progresívní jevy a vztahy, ale zároveň rozebrat a kritizovat rozporné a retardující složky systému a jeho chování. Na podkladě takto uceleného pohledu bude možno konstatovat potřeby systému a ukázat reálné prognózy. Z toho pak vyplývá, že druhý neoddělitelný
aspekt koncepce obsahového uspořádání atlasu pojetí životního prostředí lze charakterizovat
posloupností:
územně historický vývoj - současný stav a potřeby - prognóza.
Z uvedeného plyne členění atlasu městské aglomerace do oddíll1:
1 Historický vývoj systému městské aglomerace,
jeho lokalizace a vztahy k okolí;
2 Charakteristika
a analýza jednotlivých jevl1 prvkl1 systému v současnosti a jejich vztahl1,
příp. hodnocení trendl1 těchto jevl1;
3 Perspektivy a další možný žádoucí vývoj prvkl1
a zvláště celého systému.
Druhý oddíl pak ml1žeme dále členit v souhlase
s diferenciací systému, znázorněno modelem na
obr. 6, na dalších 8 pododdill1:
21 Přírodnl podmlnky včetně přlrodního prostředí
22 Obyvatelstvo

23
24
25
26
.27
28

--------:...,

f-

t[----~---f- ----------, I I
.•.

..

i

1

lt-+-,·c
•• IcrJ.

L___-,____.- _~'~~~~~O~j

r-------

--:--------,
I
eS
' ________• •
..JI

It,_f_~~~:_
:==

I •o••• ,.t
I
L_.
___ ..•.__

r-

_.

,I

•~

".~, •• o.,.
________
.J

t

•••••• ,.t •• o., ••• t

-

eS

Ir~.~~~::;I
r

••••••0.

______
'---._---

I

_ _______ .JI
I

~=~
•• ~co,.t

I

.JI

------.---,

--

L ________

• SLO'~ I•.,'SL.

-,

~'-

°

• ________
° • ~

,-

f--

~:

r-

,•

J.
I
I'
IL_.:..._____

'IO., ••• t

____ .J
~ L_ _ __ -.:
I
,I

~;;:;;;;;;;;

r

r

I
I

I

~

•

•

----------,

t

I ________
L

.- - ------

I

o

I

.LO'~ ·•• '.LI

I

••• o, ••• ~

....

••o., •• it

0.".1 .ao.'.· •• t

I

1'.L •• t.

c

~
~

I
I

~;

-,

..
.....~
.....

- ----,'r--------

----.---I

y •• Jllolfa
.~_oIlo

255

.IOS, ••• t

II'O,.t

r- '"=='r,.u

obzor

-

I

I

------'----,
I

4, •

....: _______

•

I
...1I

:=:= -- ----------,

I

I •••••• I.• t
L____

-:-==_.

••~

I
________

1

..JI

Práce a pracovní prostředí
Bydlení a obytné prostředí
Podmínky občanské vybavenosti
Rekreace a rekreační prostředí
Doprava a dopravní prostředí
Podmínky technické vybavenosti.

Pozn. V pododdíle 25 jde vlastně o služby jako činnost a o občanské vybavení jako příslušné prostředí. V pododdíle 28 jde o technické vybavení
se zdl1razněním faktu, že významně ovlivňuje
životní podmínky subjektu.
Závěrečný třetí oddíl, jako logické završení díla,
musí obsahovat syntetická hodnocení současného
stavu městské aglomerace jako celku, vyjádření
žádoucího vývoje a prognózy tvorby životního prostředí v aglomeraci.
2. Pojeti metodiky zpracování
atlasu

jednotlivých

témat

Již členění atlasu do oddíll1 a pododdíll1 naznačuje, že tématiku atlasu městské aglomerace v uvedené koncepci nelze omezit pouze na zpracování
skutečností územně technických, tj. na strukturální
analýzu území. Do soumístného vyjádření je třeba
zahrnout i skutečnosti sociálně ekonomické projevující se určitými procesy a vytvářet tak u všech
témat, kde to je možné, podmínky k analýze dynamické. Je zřejmé, že se tu setkáváme s požadavkem
v kartografii dosud ne zcela obvyklým. Proto bude
nutné při zobrazování struktury i kvantitativních
charakteristik
hmotného jevu vnějších životních
podmínek si uvědomovat a v nich vyhledávat motivy, prl1běh či dl1sledky chování společenského
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městské

subjektu. Právě studiem těchto procesů je teprve
možno se přiblížit k vyjádření jednotlivých dílčích
prostředí a přes ně v syntéze k prostředí životnímu a k jeho kvalitě.
Il1etodické pojetí zpracování jednotlivých témat
nelze jednoznačně pro celý atlas formulovat. Je
však možno z výchozího systémového p,řístupu vyvodit určitou soustavu hledisek, která by měla při
pojednávání společenského subjektu a vnějších životních podmínek být respektována.
Diferencujeme-li v obr. 6 subsystém "Obyvatelstvo" v dalším stupni rozlišovací úrovně, můžeme
na tomto dílčím modelu sledovat příčinná působení
jednotlivých složek na jeho výsledné chování (aktivitu). (Model pro jeho rozsah a omezení místem
neuvádíme.) Zachycení těchto dílčích příčin a jejich zobrazení v atlase má bezesporu značný význam především u syntetických map, které kromě
zobecněných územně technických informací musí
téměř ve všech případech (snad s výjimkou přírodních podmínek) zachycovat i zobecněné sociálně
ekonomické informace. Z uvedeného je zřejmé, že
účelem diferenciace není tedy výlučně přístup
k analytickému zobrazení pododdílu "Obyvatelstvo", nýbrž též vytvoření určitého metodologického hlediska zpracování map celého atlasu. Pro
autorská řešení v širokém okruhu odborníků nepo-

M.:_ Použit! systémového
přístupu k formulaci
koncepce komplexního
regionálního
atlasu
aglomerace
;ako
obrazu
životního
prostředí

važujeme zpracování pomocí modelu za nejvýhodnější. Z modelu lze vyvodit strukturu atlasu, sled
témat odpovídající kauzálním vazbám, sled tvorby
map z hlediska vazby témat a vazby speciálně tématického a podkladového (někdy též spec. tématického 1. rovinyí obsahu apod. Model tedy slouží
především účelům řízení tvorby atlasu. Pro autorská řešení konkrétních speciálních témat lze využít účelněji z modelu odvozená přístupová hlediska, jak jsou uvedena v dalším.
Zmíněné příčiny výsledného chování společenského subjektu lze vyšetřit, posuzujeme-li výsledné chování celkovostně soustavou určitých hledisek.
Budeme-li pak naopak pojednávat uvedenou soustavou hledisek společenský subjekt (o němž můžeme získat informace ze statistických či jiných
šetření vesměs jen oddělené a o jeho chování vůbec
jen stěží), pak lze při celkovostním přístupu získat
potřebné syntézy. Přitom je však třeba si uvědomit
významnou skutečnost, že přítomnost společenského subjektu v jakémkoliv modelu, tedy i v základním na obr. 6, vtiskuje modelu stochastický charakter. To znamená, že jím ovlivněné vazby mají
náhOdný charakter a pokud je lze určit, tedy jen
s jistou pravděpodobností. Příslušná soustava hledisek je uvedena v tab. 1. Z nich si zaslouží osvětlení jen některá, u ostatních je výklad jasný.
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Činností je tu chápáno ve smyslu schématu na
obr. 5 i bytí - existence v nejširším slova smyslu.
To mj. dovoluje pojednávat a kartograficky zobrazovat příslušný druhový stupeň společenského subjektu pouze v časoprostorové charakteristice,
aniž
by bylo zachycováno např. funkční zaměření. Z toho zároveň částečně vyplývá, že uvedenou soustavu hledisek lze použít i pji analytickém zpracování
samotného pododdílu "Obyvatelstvo".
Hledisko strukturální
může být použito jednak
jako doplňující, u jednotlivých hlavních hledisek,
příp. jako vazebný prvek v kombinaci některých
vhodných hledisek.
V některých případech mohou mít zvláštní význam vnější podmínky činností, především skutečnost, jakým subjektem (např. co do socioprofesionální vlastnosti)
je určitá činnost
realizována.
Zvláště četnější atypické, neodpovídající si vazby
mohou být podnětem ke studiu, závěrům a řešením
určitých situací.
Poslední hodnotové hledisko má pak být jedním
z podkladů syntetického hodnocení při zobecňování určité širší tématiky, na níž participuje společenský subjekt a jehož účast je nezbytné též vždy
zahrnout do klasifikačních hledisek.

I když je systémový přístup k formulaci koncepce komplexně regionálního atlasu aplikován na příkladu atlasu městské aglomerace, je možno říci,
že - stejně jako v jiných vědních a technických
disciplinách - platí možnost použití systémového
přístupu obecně pro kterékoliv složité kartografické dílo. Zásady aplikace spočívají především ve
vymezení jevu, na nějž systém zavádíme, v určení
jeho dynamiky, ve stanovení kriteriální - cílové
funkce systému a v analýze struktury a kauzálních
vazeb prvků postupně ve smyslu cílové funkce.

Tab. 2: Soustava hledisek pojednání
podmínek

Hledisko
druhovosti

a) jedinec
b) rodina
o) populace

Hledisko
vlastnosti

a) vnitřní podmínky - pohlaví
-věk
- stav
- vzdělání
- povolání
- zdravotní
charakteristika
- psychická a soc.
psychologická
charakteristika
b) četnost

'a:>

aj

~

-=

společenského

~
~

oaj

:>

o
..>::

$
p.,
o

~

Hledisko
činnosti

a) účelová charakteristika - funkce
- volný čas
-pohyb
b) prostorová
charakteristika - vazba na vnější
podmínky a ostatní
okolnosti
c) časová charakteristika -kdy
- jak dlouho
- variace

Hledisko vztahu:

a) k vnějším podmínkám
b) k činnosti
c) k ostatnímu subjektu
..

IDedisko
strukturální
.aj

:>

o
..>::

~

p.,

o

~

Hledisko
vnějších podmínek činností
Hledisko času
Hledisko
'_hodnoty·

vazba na subjekt

kdy -

Jak dlouho -

syntetizující

variace

klasifikace jevu
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Podobnou soustavu hledisek lze komponovat
i pro pojednání vnějších životních podmínek, jak
ji uvádí tab. 2.

....
Tab. 1: Soustava hledisek pojednání
subjektu

obzor

vnějších

životních

Hledisko
druhovosti

a) podmínky fyzické
(materiální) -lidé
- ostatní
b) podmínky nefyzické

Hledisko
vlastnosti

a) objektové (mj. technické)
b) kvantitativní
c) funkční

Hledisko
strukturální
Hledisko času
Hledisko
hodnoty

kdy -

jak dlouho -

syntetizující

variace

klasifikace jevu

Toto celkovostní pojetí umožňuje nalezení podstatných prvků a jejich podstatných
vazeb. Teprve
k takto definovanému a diferencovanému jevu stanovíme formu a strukturu kartografického
obrazu
a metodiku jeho tvorby.
Zároveň je třeba poukázat na to, že aplikaco
systémového přístupu vytváří předpoklady pro to,
aby kartografie v uvažovaných případech plnila
své základní poslání, tj. poslání informační ve
výrazně aktivní hladině. Informace se materiálně
zhodnocuje především prostřednictvím
rozhodovacího procesu. Náročné, komplikované rozhodování
syntetického charakteru na vyšších rozhodovacích
úrovních, zvláště územních, dnes vyžaduje vysokou
kapacitu různorodých informací, jejichž nejnázornějším nosičem může být zatím v převážné míře
komplexní soubor map. Užitím systémového přístupu odhalujeme informační toky, místa a způsoby transformací informace v systému a nutíme tak
zároveň kartografickou
tvorbu, aby tyto skutečnosti odpovídajícím dílem, ať mapou či atlasem,
zhmotnila a učinila užitečným pro proces rozhodování.
Lze očekávat, že moderní automatická výpočetní
a kreslicí technika umožní tvorbu takovýchto komplexních mapových souborů či regionálních atlasů
středních, příp. i velkých měřítek, třeba jen v originálních provedeních jako součástí informačních
systémů, tj. jako aktuálních, rychle dosažitelných
a přiměřeně spolehlivých podkladů fundovaného
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a objektivního rozhodování. Předkládaným článkem chce autor přispět k nalezení metodiky při
řešení tohoto jistě náročného úkolu.
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Rozvoj iniciativy pracujících
v resortu ČúGK

V prvním pololetí 1971 došlo v resortnfch organizacfch k nebývalému
rozvoji iniciativy pracujfcích, ke
kterému se také hodnotnými závazky připojili pracovníci Ceského úřadu geodetického a kartografického na
počest významných událostí - 50. výročí založení KSŮ
a XIV. sjezdu KSŮ.
Do resortních soutěží se zapojily všechny organizace resortu. Do vnitropodnikových
soutěží je zapojeno
82 % všech stálých pracovnfkťL
Bylo podáno 737 .individuálnfch,
578 kolektivních
závazků, jejichž hodnota činí 5281920 Kčs. Z těchto
závazků bylo k 30. červnu 1971 splněno 73 % a ekonomický přínos činí 2892 427 KčS. Závazky mají také
morálně politický přínos. Celkem 77 kolektivů je zapojeno v soutěži o titul brigáda socialistické
práce, kolektiv socialistické práce a u Inženýrské geodézie n. p.
Brno již 3 kolektivy přešly na vyšší formu kolektivni
. soutěže "Kolektiv socialistického
pokroku". Je potěšitelné, že v tomto roce vstoupil do soutěže dvojnásobný
počet kolektivů oproti roku 1970.
Na rozvoji iniciativy má zásluhy také Ústřednívýbor odborového
svazu pracovníků
státních
orgánů,
peněžnictví a zahraničJ;lího obchodu a jeho podřízené
orgány, zejména krajské
odborové svazy, kde spolupráce. oproti předešlým létům se zlepšila.
Mezi nejhodnotnější

závazky řadíme:

Sdružený socialistický
závazek resortnfchorganlzací Geodetického
ústavu v Praze, Oblastního
ústavu
geodézie v Praze, Inženýrské geodézie, n. p. Praha,

Lektoroval: Ing. Jaroslav Kouba,
náměstek pl'edsedy ČÚGK, Praha

Oblastního ústavu geodézie v Brně, Inženýrské geodézie, n. p. Brno, který byl uzavřen k zajištění úkolů,
spojených se zaváděním
automatizace
výpočetních
a
zobrazovacích
prací na úseku tvorby a údržby map
velkých měřítek. Timto závazkem je sledováno zlepšení
vnitroresortních
kooperačnfch vztahů a maximální využití strojních investic.
Nasazení geodimetru na práce mimo plán pro závody Inženýrské geodézle n. p. Praha, a pro Metrostav
při vytyčování tras metra. Tento závazek představuje
hodnotu 110 tis. Kčs v GÚ Praha.
Kromě splnění úkolů výrobního plánu zajistit navíc
v Kartograf11, n. p., Praha zpracování a tisk' mimořádných prací - mapových podkladů a grafů - pro Ceský
úřad geodetický a kartografický, Státní statistický úřad
a studijních materiálů pro účastníky XIV. sjezdu.
Odpracování 3022 hodin pracovníků Oblastního ústavu geodézie v Brně na pomoc národním výborům při
zvelebování obcí ve volném čase.
Zfskání 17 dátcii krve v OÚG Brno, kteři darovali
krev.
Vypracování materiálů o stavu zásob vhodných mapových podkladů pro využití orgány Národní fronty
.k volbám v .předstihu a informace pro všechny KNV a
ministerstvo vnitra včetně zajištění map pro tyto účely.
Odpracování mimořádných
dobrovolných ,směn na
pomoc konsolidaci naší ekonomiky.
Sdružený závazek k 50. výročí založení KSC uza~
vřený mezi Oblastním ústavem geodézie v Brně a Inženýrskou
geodézlí, n. p., Brno k dosažení
plynulé
kooperace na pracfch zadávaných
Oblastním' ústavem
geodézie v Brně národnímu podniku Inženýrská geodézie, Brno.'
..
..."
Realizace
celopodnikové
soutěže
v. Inžénýrské
geodézl1 n. p.Brno o nejlepší .námět na novouapl1kacl
geodetických a fotogrammetrickýchmetod.
Přihlášení se výrobního útvaru Brno a jeho ZP CVTS
do celokrajské
soutěže, zaměřené na zvýšení jakosti
výroby a výrobků, kterou vyhlásil krajský výbor komltétu pro "jakost .aspolehlivost..
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Vyhlášenf soutěže závodu Opava na zvýšení kvality
reprodukčnfch
prae! jednotlivých
závodfi Inženýrské
geodézle, n. p. Brno, u kartografických
oddUfi těchto
závodfi.
Zapojení Inženýrské geodézie, n. p. Brno, ke sdruženému závazku Dopravnfch staveb, Dopravoprojektu
a
desítky dalšfch organizacf kooperujfcfch na stavbě dálnice D 1, stavby 017, tj. úsek Kývalka - Brno, západnf
přlvaděč. Tento sdružený závazek má zajistit včasné a
bezporuchové dokončenf tohoto úseku našf prvnf dál·
kové tepny, aby mohl být dán do provozu v plánovaném termínu.PodU
spočfvá jednak v činnosti odpovědných geodetfi, jednak ve vlastnfm vytyčovánf při stavbě
svršku, nad rámec svých povinností.
Závazek
MO 4203-3 závodu
Opava k prováděnf
speciálnfch
měřických
pracf v prfimyslovém
závodě
Bohumfnské železárny a drátovny ve dnech pracovnfho
klidu železárny, aby nebyl narušen chod železárny.
Závazek VHS 2204 a MO 2203-3 výrobního útvaru
Brno na pomoc pionýrské organizaci 8partakovců, a to
na zaměřenf staveniště
pro pionýrský dům J. Hybše
v Brnlá - Cernovicích a na bezplatné vyhotovovánf potřebných pomficek pro pobyt v přfrodě (rfizné značky
pokyny apod.) v mimopracovnf době.
'
Závazek na pomoc závodu Pardubice
spočfvající
v brigádnické pomoci při stavbě přístavby reprodukce a
při výstavbě rekreačnf chalupy závodu v Horní Hedči.
Celkem byly úzavřeny závazky na odpracování 830 hodin, dále v přfpadě výstavby garáží závodu na dalšfch
500 brigádnických
hodin.
Závazky pracovníkfi
resortu uzavřené na odpracovánf směny o volných dnech pro zlepšenf stavu rekreačnfch zařfzenL
Dobrovolné zapojenf pracovnfků resortu a Ceského
úřadu geodetického a kartografického
do voleb.
R. Masnica

Zřízení Názvoslovné komise
pro stanovení geografického názvosloví
používaného na kartografických dílech
vydávaných v ČSR

Podrobnou organizaci a úkoly Názvoslovné komise
stanovf její statut, který bude vydán po ustavujfcím
zasedánf Názvoslovné komise.
Názvoslovnou komisí projednané
a přijaté návrhy
zásad pro stanovení geografických
názvu a návrhy jiných opatření v oboru pomístního a geografického názvosloví, jakož I návrhy přímých opatření a rozhodnutí
v tomto oboru schválené ČÚGK se stávají všeobecně závaznými pro používání na kartografických
dílech po jejich zveřejnění.
Publikace schválených opatření v oboru geografického názvosloví provádí CÚGK v Kartografii, n. p., Praha
(Oborové informační středisko pro kartografii).
Pomístní názvoslovf, pokud svým rozsahem a významem nepřesahuje území přfslušného okresu, projednávají a upravují v jednotlivých okresech na území CSR
Okresní názvoslovné sbory pro úpravu pomístního názvosloví, které JSOU ustaveny při střediscích geodézie.
Jejich pfisobnost nově upraví zvláštní opatření předsedy
CÚGK vydané v dohodě s ministerstvem školství CSR a
ministerstvem kultury ČSR.
V důsledku nové úpravy pusobnosti
Názvoslovné
komise pozbývá platnosti opatření býv. 'Ostře dní správy
geodézie a kartografie ze dne 23. června 1958, č. 021-701-5886/1958, jímž byla zříz{,trla Názvoslovná
komise
při 'Ústřednf správě geodézie a kartografie.
S 1 o žen í Názvoslovné

komise

ČÚGK:

Federální ministerstvo národní obrany:
1. pplk. Ing. Michael J i r a s, Vojenský
zeměpisný
ústav, Rooseweltova 23, Praha 6 - Bubeneč
Ministerstvo

školství

CSR:

2. prof. RNDr. Karel K uch a ř, vedoucí katedry kartografie a fyzické geografie na Přírodovědecké fakultě University Karlovy, Albertov 6, Praha 2 - Nové Město
3. PhDr. Ivan L u t t e re r, CSc., pracovník
katedry
českého a slovenského jazyka na Filosofické fakultě University
Karlovy,
nám.
Krasnoarmějcfi
2,
Praha 1
4. Doc. Jaroslav Jan k a, vedoucí katedy zeměpisu na
Pedagogické fakultě University Karlovy, M. D. Rettigové 4, Praha 1
5. Doc. Ing. Dr. Jaroslav K o vař í k, CSc., proděkan
Stavební fakulty CVUT pro obor geodézie a kartografie, Husova 5, Praha 1

Rozhodnutfm předsedy Ce:;;kého úřadu geodetického
a
kartografického
ze dne 12. srpna 1971, č. 3800/1971-2,
byla v dohodě se zúčastněnými
ústředními
orgány a
institucemi zřízena při Ceském úřadě geodetickém
a
kartografickém
Názvoslovná komise pro stanovení geografického názvosloví používaného na kartografických
dílech vydávaných v CSR.
Názvoslovnákomise
je poradním orgánem OÚGK ve
věcech, pro které byla zřfzena. Sestává z odbornfků
resortu CÚGK, ústřednfch
úřadů, orgánfi a Institucí
jimi navrženýth.
Jednotlivé ústřední úřady, orgány a
instituce, pokud mají zájem na spolupráci v oboru geografického názvosloví, mohou kdykoli požádat o účast
v Názvoslovné komisi a navrhnout svého odborného pracovníka jako zástupce.
Předsedu, tajemníka a členy komise jmenuje předseda CÚGK, přičemž tajemník je jmenován vždy z pracovnfkl'l. resortu CÚGK.
Při řešení otázek pomístního a geografického
názvosloví týkajících
se území celé CSSR~ spolupracuje
Názvoslovná komise se Slovenskou názvoslovnoukomisL Proto členem Názvoslovné komise je též -zástupce
Slovenské
názvoslovné
komise, kterou jako poradnf
orgán pro otázky pomístního a geografického
názvo""
slovf zřizuje ředitel Slovenské správy geodézle a kartografle.

Federální

ministerstvo

zemědělství

a výživy

6. Ing. Pavel
G a Ilo,
pracovník
Státní
správy, Ve Smečkách 33, Praha 1

meliorační

Federální ministerstvo dopravy
7. Ing. Slavoj K á dne r, hlavní geodet federálního
ministerstva dopravy, Na příkopě 33, Praha 1
Ministerstvo vnitra CSR
8. Marie M a ruš á k o v á, odborná referentka
z odboru vnitřní správy národních výborfi civilně správního úseku ministerstva
vnitra CSR, U Obecního
domu 3,Praha 1
.
~
Ministerstvp kultury ČSR
9. Ing. Miroslav J i ř i n e c, pracovník Státního ústavu
památkové péče a ochrany přfrody v Praze, Pohořelec 22, Praha 1 - Hradčany
Ceskoslovenská akademie věd
10. Doc. RNDr. Jaromfr Dem e k, CSc., ředitel Geografického ústavu CSAV, Mendelovo nám. 1, Brno, předseda Názvoslovné komise CÚGK
11. JUDr. Olga V i d 1 á k o v á, vědecká
pracovnice
Ústavu krajinné ekologie ČSAV, Průhonice
12. Dr. Karel K e 11 e r,
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13. Dr. Dana Her

o I d o v á,

14. Dr. Josef Bar t ů šek, vědečtí pracovníci
ního ústavu ČSAV, Lázeňská 4, Praha 1

Orientál-

15. Dr. Jiří Hor á k, vědecký pracovník Ústavu čs. a
světových dějin ČSAV, Jiřská 3, Praha 1- Hrad
16. Dr. Miroslav R o u d n ý,
17. Dr. Libuše O 1i v o v á, odborní pracovníci
'Ústavu
pro jazyk český ČSAV, Letenská 4, Praha 1
18. Dr. Jaromír Ne č a s, odborný pracovník Ústavu pro
českou a světovou literaturu ČSAV, Strahovské nádvoří 1/132, Praha 1
Ministerstvo lesního a vodního hospodářství ČSR
19. Ing. Vladimír L a m p a, pracovník n. p. Vodohospodářský rozvoj a výstavba, Rohanský ostrov, Praha 8 - Karlín
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický v Praze
20. Dr. Ondřej R o u b í k, odborný pracovník V'ÚGTK,
Nádražní 31, Praha 5-Smíchov
Geodetický ústav v Praze
21. Ing. Miluše Ma c han o v á, samostatná referentka
dokumentace a zást~-'lce vedoucího Ústředního archivu geodézie a kartografie,
Dražického nám. 7,
Praha 1-Malá Strana
Kartografie,

n. p., Praha

22. Dr. Hana Š t u s á k o v á, pracovnice
Kartografické
informační služby, Kostelní 42, Praha 7
23. Dr. Ivo Č á s 1a v k a, hlavní redaktor Kartografie,
n. p., Praha, Kostelní 42, Praha 7, tajemník Názvo·
slovné komise ČÚGK
Slovenská správa

geodézie

a kartografie

24. Ing. Zita M a l' k o v á, pracovnice
SSGK a místopředseda Slovenské názvoslovné komise při SSGK,
Bezručova 7, Bratislava
Český úřad geodetický
25. Ing. Oldřich
26. Ing. Bohumil

a kartografický

S e vel' i n, pracovník
Š í d 1o, pracovník

Z činnosti Terminologické
pro geodézii a kartografii

ČÚGK

vydávání terminologie jednotlivých částí formou samostatných slovníků byl posouzen individuálně všemi členy TK. V další etapě budou odstraňová.ny roopory v názore,ch členů TK a k j-ednotlivým heslům bude zpracováván výklad. V současné době se zpracová.vá část
"Geodetické Základy", na kterou navazuje terminologie
ostatních čá.stí.
Byl projedná.n návrh na zavedení výrazu délkoměr,
místo dosud obvyklého výrazu dá.lkoměr. Jako hlavní
důvod uváděl navrhovatel,
že přístrojem
se neměří
dálky, ale délky. TK dospěla k názoru, že zavedením
nového výrazu by se rozkolísala jednotno,st názvosloví,
protože výraz dálkoměr je 'všeobecně vžitý, že výraz
délkoměr je používán zlpravidla Ipro jiný Ipřístroj a konečně, že přístrojem se neměří délky, ale vzdá.lenosti.
TK p1'O'to nepovažuj-e návrh 'za vhodný a doporučuje
užívat i nadá.le výraz dálkoměr.
V souvislosti s touto problematikou
porovnala TK
i výrazy dálkoměr a telemetr. Přestože oba výrazy byly
pťivodně synonyma, nabyly postupem doby mírně odchylného významu. TK proto doporučuje, aby výraz dálkoměl' ,byl užíván jako obecné označení pro jakýkoli přístroj k měření vzdáleností z jejích koncových bodů,
zatímco výraz telemetr pro O'ptický dálkoměr s vestavěnou základnou v ,přístroji a zpravidla bezzá.kladny
v cíli.
TK se zabývala také nejednotností užívá.ní staršího
i novějšího pravopisu u některých slov. Podle !Pravidel
če-ského pravopisu lze řadu slov cizího původu psá.t
dvojím způsobem. Nejčastěji jde o náhradu staršího
"s" novějším "z", písmene "q" hláskami "kv" a vypouštění 'písmene "h" spojené s celkovým počeštěním
jednotlivých výrazů. Jako příklad lze uvést "geodézie"
a "geodesie", "mechanizace, automatizace", nebo "normalizace" a "mechanisace,
automatisace"
či "normalisace", dále "analýza" a "analysa", "teodolit" a "theodolit", "téma" 'a "thema", ",kvazistacionáTní" a "quasistacionární" a analogicky "kvazigeoid" nebo "kvazianalakUcký" a "qua1sigeoid" nebo "quasianalaktický'
atd.
Po projednání TK doporučuje, a'by ve všech písemných
materiálech
zpracovávaných
a vydávaných v odvětví
geodézie a kartografie
byl jednotně uŽívá.1il novější
způsob psaní.
V této souvislosti však TK považuje za účelné upozornit, že ne ve všech případech je dvojí způsob psaní
přípustný. Jediná. přípustná forma psaní je na,př. u výrazů reliéf, reliéfní, reliěfový, rádius, rádiusvektor, glóbus [2. p. glóbusu i gló'bu) atd.

ČÚGK

Komise se za'bývala také užíváním některých přídavných jmen jako polygonální a polygonový,polá.rní
a polá.rný atd. Touto otáz'kou se TK bude zabývat v širším měřítku sice ještě na příštím zasedání, přesto však
již přijala dílčí do,poručení, podle něhož má být jednotně užívá.no jen přídavného
jména polygonový místo
nevhodného Ipolygonálního [např. polygonový bod, polygonový pořad, polygonová síť atd.).

komise

Terminologická komise pro geodézii a kartografii [v dalším jen TK), o jejímž zřízení a programu činnosti již
Geodetický a kartografický
obzor ,přinesl informaci,
projednala na svém druhém pracovním zasedání dne
18. 'června 1971 rozdělení oboru p,ro účely zpracování
terminologie, řešení návrhu ČSN "Názvosloví v geodézii a kartografil - 'část 1. - Geodetické základy" a
některé návrhy na ustálení terminologie.
TK doporučila, a,by terminologie oboru byla zpracována postupně v částech geodetické základy, mápoVání, fotogrammetrie, inženýrská geodézie, evidence nemovitostí a kartografie
s tím, že uvedené pořadí neur,čuje posloupnost zpracování jednotlivých částí a také
s tím, že části mapování a fotogrammetrie budou zpracovávány v stejném časovém frdobí.
Zá.kladní heslář, obsahující asi 12000 odborných he~
sel, který sestavil VÚGTK jako podklad k postupnému

Všechna uvedená doporučení byla předložena Českému úřadu geodetickému a kartografickému,
který je
dne 2. srpna 1971 schválil. Vzhledem k tomu, že TK je
složena z kvalifikovaných odborní'ků rů.zných resortů,
oče,kává.me, že doporučení
budou real1zo'Vána nejen
u organizací ČŮGK, ale v celém odvětví geodézie a
kartografie.
Ta;emník TK:
Ing. Mtlo§ Vdehal
Poznámka

redakce:

Český úřad geodetický a kartografický
schválil návrhy
terminologické
komise. Zádáme českou odbornou ve·
řejnost, aby nadále v 'P'Í'semných materiálech
dodržovala zásady uvedené v 4. až 8. odstavci' předchozího
článku tajemníka terminologické
komise. Doporučujeme všem odborníkům, aby případy nejasností v terminologii z oborů geodézie a kartografie
předkládal1
Terminologické komisi pro geodézii a kartografil s žádostí o posouzení.
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Odznak "Najlepší pracovník geodézie
a kartografie ZSSR" Ing. Ondreji
Michalkovi, riaditel'ovi SSGK, nositel'ovi
Uátného vyznamenania "Za zásluhy
o výstavbu"
Pri príležitosti
xv. valného zhr·omAždenia MedzinArodnej únie geodetov a geofyzikov v auguste t. r. v Moskve
bol udelený Hlavnou sprAvou geodézie a kartografie pri
Rade ministr ov ZSSR a Ústredným výborom zviizu odborovej organizAcie pracovní'kov geologicko-:prieskumnrch prAc ZSSR riaditerovi Slovenskej sprAvy geodézie
li kart0gl'afie
súdruhovi Ing. Ondreji M i c h a lk o v I,
nositeIovi štAtneho vyznamenania
"Za zAsluhy o výstavbu"
odznak "Najleplíi pracovník geodézie a kartografie ZSSR"

za

plodnú účasť va vedec,kotechnickej
spolupráci geodetických služieb socialistických
krajiín a za verké zásluhy o rozvoj geodézie a kartografie.
Vvznamenanie mu osobne odovzdal nAčelnik Hlavnej správy geodézie akartografie
pri Rade ministrov
ZSSR I. A. Kutuzov,
pričom
osobUne
zdOraznil
úlohu československej
geodézie a kartografie v medzinArodnej spolupráci, v ktorilj je činnosť Ing. O. Michalku mimoľiaone cennA. OsobnA angažovanosť s. Ing. O.
Michalku v medzinArodnej spolupráci československých
ústredných orgAnov pre geodéziu a kartografiu - SSGK
a CÚGK - je príkladná.
Udelenie
odznaku
je nielen
ohodnotením
osobnej
prAce lng. O. Michalku, ale súčasne i ohodnoten1m
prAce geodetov a kartografov Ceskoslovenskej soclal1stickej republiky.
Srdsčne blahoželáme!

Na Středisku geodézie Brno-venkov pracuje Ing. František BAr ta. Spolu s ním oslavili dne 12. 9. 1971 spolupracovníci
SG jeho 90. narozeniny,
kterých dosáhl
v plné svěžesti a pilné ,práci.
Ing. BArta se narodil v Cyrilově u Velkého Meziříčí
na Vysočině v roce 1881. V rooce 1901 maturoval jako
první absolvent na nové reálce v Novém Městě na Moravě. Po ukončení vysokoškolských
studií v roce 1903
nastouI)il do ,prAce u státní měřické služby. 'Pracoval na
rfizných katastrAlních
měřických
úřade,ch na Moravě.
V roce 1939 byl pensionován, ale brzo nastupuje znovu
do prAce jako dfi'chodce. A od té doby odpracoval již
v dfichodu dalších 32 let. Nyní pracuje na Středisku
geodézie pro okres Brno-venkov v Zidlochovicích. VykonAvA převAžně kancelářské práce pro notářsko-technické zakázky (vyhotovovAní geometrických 'plánů pro převody nemovitostí). Ale občas, když je potřeba, vydá se
Ido terénu.
Jeho vitalitu a chuť k práci ilustruje nejlépe příklad z poslední doby. Když ležel v nemocnici (udělal
si kýlu při kosení trAvy na chatě), měl při návštěvě
spoluzaměstnankyně
největší zAjem, zda pro něho bude
mít práci, až se vrátí z nemocnice.
Takový člověk mfiže být 'p'říkladem mnohým mladším, zvláště svou chutí k práci, k užite,čné práci pro
společnost. Bydlí v Brně, KotlAřskA 27.
Přejeme Ing. Bártovi spolu oS 'pracovníky SG Brnovenkov do dalších let pevné zdraví a hodně úspěchfi
v další prAcí.
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Dne 7. listopadu 1911 se v Postřekově u Domažlic narodil Ing. Bohumil Volfík, věd. pracovník VÚGTK v Praze. Po absolvovAní reálného gymnAsia v Domažlicích,
studoval na Vys. škole spec. nauk CVUT v Praze zeměměřické inženýrství. Studium ukončil v r. 1936 II. st.
zkouškou s vyznamenáním. Téhož roku nastoupil, jako
měřický aspirant do katastrální služby v Trenčíně. V roce
1939 byl přidělen ke kat. měř. úřadu v ,Praze do odd.
nového měření. 'Později přešel do odd. autentifikačního.
V r. 1949 'hyl ·přeloženke
KNV v Ceských Budějovicích,
jako zástupce vedoucího te,chnického referátu. V r. 1953
byl ředitelem n. 'P. Geometra. O rok :později byl IPovolán do funkce náměstka předsedy ÚSGK a v r. 1955
byl postaven, ja,ko ředitel, do čela OÚGK v Praze. Odtud
přechází v r. 1963 jako vedoucí oddělení do VÚGTK
v Praze. Celá jeho bohatá odbornAčinnost
je naplněna
neúnavnou
a příkladnou
prací pro společno'st a pro
československou
geodézii a kartograf1i. Nelituje nikdy
námahy ani času, aby pomohl ,prací nebo radou všude,
kde je potřeba. Všichni, kdo mají příležitost se s. Volfíkem spolupracovat uznávají jeho vzácné pochopení pro
potřeby a starosti druhých, jeho obětavost, s kterou
velmi často dlouho do nocí pracoval na úkolech, jejichž
splnění
nebylo jeho povinností,
jeho ukázněnost
a
houževnatost
splnit za všeoch okolností úkoly vlastní,
nebo kolektivu, jehož byl členem, včas, kvalitně'!
hospodárně
i skromnosti
v přiznání
vlastní
námahy
a zAsluh.
Přes vysoké ,pracovní zatížení snaží se stále rozšiřovat své znal-osti a prohlubovat
kvalifikaci
soukromým studiem, navštěvováním
rfizných školení politických a ekonomických,
kur,sfi odborných a jazykových,
které vždy úspěšně absolvoval. Své druhé vysokoškolské studium na Vysoké škole ekonomické
ukončil
v roce 1965 s vyznamenáním.
Pro své osobní vlastnosti a bohaté znal,ostl a zkušenosti uplatňuje se s. Ing. B. Volfík velmi úspěšně i na
FSv CVUT, směr zeměměřický.Působil
zdeo již od roku
1954 jako člen zkušební komise pro státní závěrečné
zkoušky. Aktivně 'pfisobí v různých organizačních,
ekonomických
a technických
komisích
rezortu
CÚGK
i v CSVTS a je,jich orgánech při různých odborných
akcích. Řadu významných akcí sám organizoval a řídi!.
Ve VTS pracuje od samého vzniku. Zastával řadu vý2lnamných funkcí. Jako místo,předseda celostátní odborné skupiny pro geodézii a kartograf11 proosadil v rooce
1963 ustavení samostatné odborné komise při ÚR CSVTS
a byl zvolen jejím předsedou. V pozdější CSVTS pro
geodézi! a kartograf11 byl dlouhá léta .členem ústředního výboru, v současné době je jednatelem městského
výboru v Praze. Za ,prAci ve VTS byl odměněn ústřední
radou ČSVTS u příležitosti 20. výroočí osvobození ČSSR
zlatým odznakem CSVTS. Jeho ,práce pro geodézi! a kartograf11 byla po zásluze oceněnačeostným
uznáním za
dlouholetou a obětavou práci, které obdržel u příležitosti 50. výročí vzniku čs. státu.
Velmi činně .pracuje též jako člen komise výstavby
MNV ve Zdibech a jako člen Ceoského ovocnářského
svazu (místopředseda základní organizace).
Přejeme Ing. B. Volfíkovi do dalších let hodně zdraví a stále neutuchající pracovní elán.
Pudr

Mapové služby oblastních
pro vAs připraveny

-

Teřábek

ústavů geodézie v krajích mají

technologický
postup
pro
vyhotoveni
technickohospodářské
mapy
v mliřftku
1:5000
- odvozené.
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(říjen, listopad, 'prosinec J
V předešlé rubrice "Z geodetického kalendáře" došlo,
již při vyhotovování autorského
čistopisu, ke ,dvěma
nedo,patřením. Prosíme ,čtenáře o prominutí a OIPravení
chybných údajů: Hon. doc. Ing. G. Vejšický zemi'el
21. 12. 1947, prof. Dr. h. c. C. F. Baeschlin byl čestným
presidentem Mezinárodní geodetické associace.
1. října 1851 - před 120 lety se v Jeseném, okr. Semily,
narodil Karel Zeman, bývalý vrchní inspektor evidence
katastru. Vedl první, státem prováděné, 'polygonální měření v Čechách - nové měření Berouna. Pracoval též
v trianguIační a 'početní kanceláři ve Vídni. Byl dobrým
organizátorem
a neúnavným pracovníkem za zlepšení
finančních podmínek evidenčních úředníků. (Zemřel ve,
svém rodišti 27. června 1916J.
24. října 1601 - Ipřed 370 lety zemřel v Praze slavný
dánský astronom Tycno (TygeJ de Brahe, jako dvorní
astronom císai'e Rudolfa II. Byl refo,rmátorem Ipozorovací astronomie a budovatelem slavné hvězdárny Uraniellburg na dánském ostrově Hveen. Tato hvězdárna byla
vybavena, na tehdejší dobu velkým 'p,očtem, ojedinělých
pozorovacích přístrojů.
(Narodil se 14. 'prosince 1546
v Knudstrupu v Dánsku.J
25. října 1941 - před 30 lety Izemřel v Bolzanu, ing.
dr. h. c. Eduard v. Orel, známý fotogrammetrický
'pracovník a konstruktér fotogrammetrických
přístrojů. Je
tvůrcem 'prvního vyhodnocovacího Ipří'Strojepro pmzemní fotogrammetrii "autostereografu",
ze kterého později
v r. 1908 vzniká 'v Jeně stereoautograf
Orel-Zeiss. Některé základní konstrukční
principy tohoto přístroje
jsou dodnes používány ve vyhodnocovacích p,řístrojích.
V r. 1912 'zakládá jednu z prlnních soukromých fotogrammetrických
kanceláří
ve Vídni "Stereographik
GmbH". (Narodil se 5. listopadu
1877 v Miramare
u Ter,stuJ.
30. října 1961 - před 10 lety zemřel v Praze pplk. Matěj
Semík, vý1borný kartograf a spoluzakladatel našeho Vojenského zeměpisného ústavu. Byl znamenitým učitelem
jeho kartografických
pracovníků. 'Podílel se na zdokonalování školních a turistických map. (Narodil se 25.
května 1896 v Nové Pace, J
15. listopadu 1921 - před 50 lety 'zemřel v Godesbergu
ve věku 88 let prof. Dr. Ing. E. h. Dr. phil. h. c. Albrecht
Meydenbauer, zakladatel a dlouholetý vedoucí proslulého pruského měřického ústavu (MessbildanstaltuJ v Berlíně. Vlastním povoláním hi'storik umění, zasloužil se
o _použití fotogrammetrie
a 'p'řizaměřování
'památek
fotografické dokumentace. Byl jedním z předních prop,agátorů fotogrammetrie v Německu. O jeho ;předvídavosti svědčí to, že na popud UNESCO byl r. 1970 založen Komitét pro architekturu
a fotogrammetrii,
jako
spojovací článek mezi ICOMOS a ISP, jehož hlavním
úkolem má být založení Mezinárodního archivu 'památek v Paříži, podle vzoru Messbildanstaltu.
(Narodil se
30. dubna 1834 v Toley na HunsriickuJ.
28. listopadu 1881 - 'před 90 lety 'se narodil v Belebeji
Alexandr Stěpanovič Cebotarev, doktor techn. věd, profesor geodézie na MIIGAiK,zasloužilý
pracovník vědy
a 'techniky RSFSR, nositel Leninova řádu. Jako význačný sovětský geodét je stavěn vedle F. N. Krasovského.
V SSSR bývá nazýván mistrem vyrovnávacího počtu. Ve
své neobyčejně bohaté literární tVOI'bě věnoval 'pozornost otázkám ,pi'e,sné 'polygonometrie, 'vyrovnání v geodézii a rovněž matematické statistice.
4. prosince 1951 - ,před 20 lety zemřel v Mnichově
prof. Dr. Ing. Sebestian Finsterwalder, 'pr,ofesor geodézie a fotogrammetrie na vys. škole technické v Mnichově. Byl jedním z významných německých průkopníků
fotogrammetrie,
položil základy analytickým metodám
ve fotogrannnetrii
a IPoužití fotogrammetrie
při sledování ledovců. (Narodil se 4. i'íjna 1862 v RosenheimJ.
10. prosince 1896 - před 75 lety se narodil v Boru
u Třeboně Ing. Dr. Jan Císař, profesor střední průmyslové školy v Praze, bývalý přednosta odděl. III/6a min.
financí. Dlouholetý ,člen redakční -komise Zeměměřického věstníku. Své bohaté odborné a organizační zkušenosti zveřejnil v i'adě odborných článků v našem i ji-

nýchčasopisech.
Je spoluautorem učebnic jak pro průmyslovou školu, tak i 'pro školu vysokou.
17. prosince 1961 - Ipi'ed 10 lety zemřel v Mikulovicích
u Pardubic Ing. Bedřich Funt. Jeho bohatá praxe i veřejná činnost se odrazila i v jeho literární činnosti.
(Narodil se 16. února 1874 ve Svojšicích ,okr. PardubiceJ.
26. prosince 1951 - před 20 lety zemřel v Aarau ve
Švýcarsku světoznámý konstruktér geodetických a fotogrammetrických strojů Dr. h. c. Heinrich Wild. Většina
jeho konstrukcí pramenila z praktických poznatků získaných v Landestopographie
v Bernu. Jeho zájem
o konstrukci geodetických přístrojů jej pi'ivedl v r. 1907
do Zeissových závodů v Jeně, kde, po 13 let vedl oddělení ,Geo". V r. 1921 se vrací zpět do Švýcarska a zakládá v Heerbruggu závody jemné mechaniky, které
dodnes nesou jeho jméno. V r. 1932 odchází z těchto
závodů a p,racuje jako samostatný
konstruktér.
Jeho
nové konstrukce však vyrábějí závody Kern v Aarau.
Na sklonku svého života se věnoval studiu přírodních
věd, zejména biologie a zoologie. (NarodH se 15. listopadu 1877J.
27. prosince 1571 - před 400 lety se narodil vynikající německý astronom Johannes Kepler, který část svého plodnéhoživata
,prožil v Praze na dvoře císaře Rudolfa II. Byl císai\ským matematikem a dvorním astronomem, 'po zemřelém Tycho de Brahe. V Praze Kepler
napsal a v r. 1609 též vydal své ,základní dílo "Astronomia nova", ve kterém formuloval dva ze svých zákonů nebeské mechaniky. Třetí zákon je obsažen v díle
"Harmonices mundi", vydaném v roce 1616 v Linci. Ve
svých dalších dílech se zabýval nejen astronomií, ale
i optikou a konstrukcí OIptických pi'í6trojň. Je též autorem velmi přesných tabulek pohybu planet, používaných
až do 18. stol. Jeho zá-kladní práce jsOU dokladem
bystrosti lidského ducha, ovládajícího neznámé i bez
p,raktické mo~nosti ověření. Po odchodu z císai'ského
dvo,ra pobývá v různých německých a rakouských městech a při jedné své cestě umírá ve věku 59 let v ~ezně
(15. listop.adu 1930.J
1921 -před
50 lety byla francouzským geodetem Pa ul
Helbronnerem založena Medaile 'za vynikající zásluhy
na polijotogrammetrie,
která je zapůjčována francouzskou fotogrammetrickou
sp.olečností.

Literatura:
[1]
[2]

[3]
[4]

[5]
[6]

[7]

[8]
[9]

1971/262

(ke str. 243)

IBRMAJER,
J.: Gr,avimetrická
mapa ČSSR 1:
: 200 000, archiv GU Praha, nepublikováno
CHUDOBA, V. a kolektiv: Gravimetrické
mapování ČSSR 1: 200 000. Soustředění,
zhodnocení
a transfo~mace tíhových údajů do systému 1964,
archiv GU,Praha, nepuplikováno
SOUDSKY, V., NOVAK, Z., ŠIMON, Z.: Mapy
středních, výšek ČSSR, technická
zpráva
1960,
archiv GU Praha, nepublikován,9
VYSKOČIL, V., JAKUBCOVA,
1.: Studium der
Korelation
zwischen den Schwereanomalien
und
Seehohen auf dem Gebiete der ČSSR, Geofysikální
sborník 1965, NČSAV Praha 1966
KENDALL, M., STJUART, A.: Těorija raspredělenij, Nauka, M. 1966
MOLODĚNSKIJ,
M. S., JEREMEJEV,
V. F.,
JURKINA,
M. 1.: Metody izučenija
vněšněgo
gravitacionnogo
polja i figury
Zemlji. Trudy
CNIIGAiK, vyp. 131, M. 60
PELLINEN,
L. P.: Osredněnije anomalij i popravok pri vyčisleniji charakteristik
gravitacionnogo
polja po formulam Moloděnskogo, referát na geo·
fysikálním symposiu Praha 1964
PELLINEN,
L. P.: Vlijanije topografičeskich mass
na vyvod charakteristik
gravitacionnogo
polja
Zemlji. Trudy CNIIGAiK, vyp. 145, M. 1962
OLEJNfK,
S.: Mapa středních Fayeových
anomálií ČSSR v lichoběžnících 5' x 7,5', závěrečná
zpráva. 1970, archiv GÚ Praha, nepublikováno

Geodetický a kartografický
roěník 17/59, ěíslo 10/1971

Revlsta

de geodezle,

Z činnosti studijní skupiny D-6. komise

organizarea

v oblasti

Ve dnech 5. a 6. 7. 1971 navštívil studijní skupinu D
v Praze Ing. Dr. Josef Jachlmski z kraikovské Akademie
hornictví a hutnictvi.
Návštěva navazovala na předcházející jednání tajemníka studijní skupiny D, Ing. J. Simka v Krakově.
V Praze bylo jednání zaměřeno převážně na perspektivní možnosti výměny odborníkt1 mezi polskou a čsl.
geodetickou
službou v oboru evidence _podzemních
vedeni.
Ing. Dr. Jachimskému bylo zprostředkováno
jednání
se zástupci Inženýrské geodézie Praha a Inženýrské
geodézie Brno, jakož i Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického.
Zájem Ing. Dr. Jachimského byl zaměřen převážně na
využití pozemní fotogrammetrie
pro mapování technických map měst.
Tato návštěv,a opět prokázala
prospěšnost
stálého
styku mezi polskou a československou
geodetickou
službou, kde je mnoho ,společných problémt1, zvláště
pak v oboru inženýrské geodézie, a kde nejsou téměř
žádné dorozumívací potíže.
Ing. Jiří Simek,
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KM

,SLOVENSKÁ

VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ
BRATISLAVA.
'
Stavebná fakulta, odbor geodézia a kartografia
Zostavil: Ing. Marián Hyrošš
KGZ - Katedra geodetických
zá,kladov
KG - Katedra geodézie
KM - Katedra mapovania a pozemkových
úprav
1969/1970
KG

Á č o v á, rod. Bednárová
OIga - Rozbor I!\etód
pre posudzovanie
stereoskopického
videula.
KM Bab í n Floďián - Projekt 'hlavnej hospodárskej
cesty pr,o JRD Tekovské Nemce.
KGZ Bar on
Jozef Vyrovnauie
nivelačnej
siete
II. rádu.
KM B e ť k o v á, md. Vigašová Gizela - Fotomecha·
nický prevod obsahu mapy 1:2000 zo systému S-42
do S-JTSK.
KGZ B r i e š k a Stanislav - Riešenie trigonometrického reťazca
a premietnutie
geodetickej
čiary U'l
meridián.
KM Cer n Ý Jozef - Údržba evidencie
nehnutelností
- zameranie
ovocných
sadov v ,k. Ú. Záhorská
Bystrica.
KG F e r e n c Ján Numerické
vyhodnotenle
pre
THM metódou leteckej fotogrametrie.
KGZ H a r van č í k o v á, rod. Huťová Viera "- Rekonštrukcia trigonometrickej
siete v danej oblasti.
KGZ Hes o u n Stanislav
Rozhor metód urč'-)vania
·konštánt dialkomerov.
KGZ K o z u b ík o v á Alena
Posúdenie
presnosti
E:leklTOnického dialkomera
GET B-1.
KGZ K uč e r a Karol - Komparácia
základnlcovej
laty.
KGZ M a j c her
Anton - Určeuie a vyrovnanie
súradníc skupiny bodolv.
KG M a s t s c h uc h Rudolf - Numerické vyhodnotenie v ipOZemnej fotogrametrii.
KGZ Mi š í k o v á Helena - Testo,vanie meracieho
zariadeniazenitového
te,leskopu ZT 100í1000.
KM M uch a Michal - Štúdia oblastných
puzemkový·ch úprav pre ŠM v Stupave.
KM Na g y Alexande,r - Technický .projekt reambulácie máp v S-JTSK miestnej
trate Zlaté Moravce.
KM O z o r a i Gabriel - Prevod polohopisu máp 1:2000
z S-42 do S-JTSK.
KGZ P a š ko Eduard - Osobná ·rovnica pozorovatelov
Observatória
SVŠT 1968-1969
pri určovaní
času.
KM P e {; Ú c h Milan - Projekt predvýsadbovej
úpravy terénu a návrh organizácie
v]nohradov JRD JUI
pri Bratislave.
KG Ti m k o Jo,zef Proje,kt geodetických
meraní
posunov na v,oduom diele Buko,vec.
KG Ti m k o v á, 'rod. Péterváriová
Helena - MeJ'anie
deformácií
stožiarov
pri zaťažovacích
skúškach.
KGZ Val a s e k Jozef - Vplyvy prostredia
na trigonometrické meranie výšok.
KG Zem a n o v á, rod. Klimanová
Eva - Určovanie
plOch grafickými
metódam1.

Hru š č á k Cyril - Návrh miestnych
pozemko·
,:,ých úprav pre hOSlpodárstvo Obid, Štátny majetol{
Stúrovo.
KGZ K o č a n Juraj Overenie
orientácie
tngonometrickej sieta.
KM K o han
Jozef - Projekt predvýsadbov'lj
úpravy
terénu a náV1rh organizácie
vlnohradov
pre JRD
Sklablná
KG K o u i a r Pavol - Analytický
výpočet trasy kumunlkácle.
KG K o n I a r o v a, rod. Smlešková Daniela - Rozbor
presnosti určovanla kubatúr.
KGZ K o n í k Daniel - Určenle vplyvu refrakcie Otvzdušia Bratislavy na vodorovné uhly vrcholovou
mGtódou.
KG K o rec
PeteT Rozbor presnostl
redukčného
telemetra
BRT-006.
KG K o v á č Svetozár - Vplyv prostredia
na trigonometrické
meranle výšok.
KGZ K r i s t o v á Eva - Určanie astronomického
a'l:1mutu.
KGZ K u b I u o v á, rod. Vinarová Vladimíra - Určenie
zerneplsných
súradníc.
KG K u n -ov á Emília Tachymetrlcké
vyhodll0CO
vacie pomocky.
. KGZ M a r k o v á Mária - Súčasné určenie zemepisnej
šírky a dIžky.
KG Mat ě j k o v á, rod. Svingerová
Jarmila _. Overtlnle správnosti
funkcie
stereoautografu
1318 EL.
KGZ M eš k o v á, rod. Vaculová
Vlera Vyrovnan\e
trlgonomet1rlckého
reťazca po skupinách
metódou
Kriigerovou a Křovákovou.
KGZ Mo j z e š Marcel - Určenle korekcie
časových
slgná,lov.
KM M u s 11. Vladimír - Sposoby prenášanla
mapového obsahu do konštrukčného
listu.
KM M ut t e r Báslm Dlá - Návrh zobrazenia
mapy
p,riemyslu pre Irak.
KM O š k o Miroslav - Technický projekt THM Intravilánu Bánovca nad Bebravou v mlerke 1:1000.
KG Par a v i c i n I -ov á Marta - Rozbor presno3ti vy"
tyoovanla uhlov.
KGZ P a v I i k o v á .Jana Spracovanle
uhlový~h
a
dIžkových meraní na počítač!.
KGZ R e p k o v á, rod. Palarcová
Anna - Vyrovnanie
:mlestnej siete 'IJeV'l1ých bodov.
KGZ S k a I nic k Ý Matej - Skúmanle zmlen gravitačného pola vp-lyvom posobenia slatpových sil a Pf)ruchových hmot v zemskej kore.
KGZ S piš á k o v á Agneša - Kontroly elektrooptického dialkomera
EOS.
KG Str e c k Rudolf - Rozbor presnostl
určen!a ná·
'Sobnej konštanty
nitkového
dialkomera.
KG Val k o v á Judita Určovanle
ostrosti
stereoskopického
videnla.
KGZ Z E'ru ft n e k o v á Helena Vyrovnanle
mlestnej
,nlveiačnej slete.

1970/1971

KM
KG
KGZ
KM
KM
KM
KG
KG

A h ID a d Muaied Yassin - Obsahové prvky násteunej, príručnej,
atlasovej,
fyzicko-zemepisnej
mapy
Iraku.
B a d a Matej - Meranie smerníkov
gyroteodol1tami.
B i e I i k KaroI - Určenie vplyvu refrakcie ovzdušla Bratislavy
na vodorovné
uhly Schreiberovou
metódou merania.
Ber t a n o v á Jana Metodika matematického
sposobu
vyjadrenia
generalizácie
polohopisných
prvkov mapy.
C ven g r o š Peter - Návrh oblastných
pozemkových úprav pre Státny majetok Stúrovo.
F e c i s k a n i n Milan Projekt
hlavnej
vinohradníckej
cesty pre JRD Jur pri Bratislave.
H o I a n o v á Marie - Zhustenie
bodového pola
radiálnou
trianguláciou.
H o s t i n o v á Gabriela
Previerka
justažneh-o
stavu stereoplanlgrafu.

příštího ročníku a chybějící čísla letošního
ročníku časopisu

pro Vaši práci i studium

a síedování

geodézie a kartografie

P,OŠTOVNf

1971/264

rozvoje oboru

Vám zajistí

NOVINOVÁ

SLUŽBA

VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ, KOŠICE
Katedra baníckeho mera,čstva a geofyziky

Závodní pobočka ČVTS ,proo geodézii a kartografii při
Inženýrské geodézii n. p. Brno - z á vod
Op a v a
z pověření odborné skupiny ČVTS - Kartografie
dovoluje si Vás pozvat na
SEMINÁR O PROBLEMATICE REPRODUKCNlcH
PRACOVISt OBORU GEOD€ZIE A KARTOGRAFIE

J. Ha n č in
T. Ho spod á r

J.

S e I ig a

E. Dud a

Zameranie vydobytých priestorov pri dobývaní otvorenou ,komor,ou na ložisku Vítkov II
Pripojenie VII. a X. obzoru
bane Dúbrava na jednotnú
čs. siet trigonometrickú
a
výškovú
Určenie :prvkov orientačnej
priamky na XIX. horizonte
jamy Rudňany-Zimné
Ur,čenie prvkov orientačnej
priamky a súradnice polygonových bodov na XIII. horizonte jamyRudňany
Navrhnutie
a odovodnenie
najvhodnejšej
priestorovej
zobrazovacej
metody
pre
úseik Dechtárka
Stll'novenie vytyč ovacích prvkov prerážky medzi banskými dielami 5105 a 0801 na
závode v Handlovej
P~ipojenie V. horizontu bane
Lubeník I (Amag) na jednotnú čs. trigonometrickú
a nivelačnú siet
Určenie vytyč ovacích prvkov likvidačnej
prerážky
pásovej úpaďnice na bani
Mier v Novákoch
Polohové a výškové pripojenie volného polygonového
ťahu z Vrchnej Ignác štolne na závode Dúbrava
V~pracovanie
geologickomeračských
podkladov ptA
projektovanie
ťažby na ložisku v ŠasUnských Strá~och
Polohové a výškové spoi~'
nle Južného handlovského
prekopu s hlavnou štOlňou
Bane Cígel
Overenle niektorých
vlastností g~oteodolitu
GI-B2
Riešenie banskomeračských
vytyčovacích prác pomocou
polil' umelého magnetu
Overenie orlentačného
merania priamkou, s použitím
okuláro.vej stupnice
Riešenie banskomeračských
vytyčovacích prác pomocou
polil' ele'ktromagmetu
Porovnanie gyroteodolitového a teodolitového merania
v polygonovom tahu
Vyrovnanle votknutého polyg6nového
tahu s gyroorientáciami
Využitie podlil' elektromagnetu pI.'lbansko-meračských
vytyčovacích prácach
Pripojo.vacie meranle pomocou PZL a gyroorientácie
Mechanizácia zobra:llOvacích
prác priestorovo názorných
a ,priestorovo videných
Stratametrlcké
mocanie vo
vrte gyroskopickým
InkUnometrom lG 70
Pripojovacie meranle pomocou PZL a gyroorientácie

,pořádaný
1965

Program

ve dnech

8.-9.

prosince

1971 v

Op a v ě

jednání:

Ing. Jaromír Llifelmann lG Pardubice Přehled
užívaných technologií ve spojitosti s organizací práce

1965

Ing. Petr Kovář - lG Opava - Možnosti využití
vých materiálu v p,olygrafické kartografii

1965

Ing. Karel Dvořák ního vybavení

1965

1965

ČÚGK 'P,raha -

Optimalizace

no-

stroj-

PhDr. Emil Pejhovský, vedoucí katedry psychologie Filosofické fakulty University Palackého v Olomouci Klíma pro pracovní a lidské vztahy
Odborné informace
zástupcu
tuzemských
výrobních
podniku reprodukčních
materiálu
spojené s diskusí
a ukázkami.
Podrobné informace sdělí na požádání přípravný výbor
při závodní pobočce ČVTS

1966
Výzkumný ústav geodetický,
fický v' Praze
1967

1967

1967

1968

1968
1969
1969
1969
1969
1970
1970
1970
1971
1971
1971
1971

topografický

a kartogra-

vypisuje podle výnosu bývalé Státní komise pro techniku
ze dne 10. února 1968 č. j. 4005/II-25/1968 o obsazování
funkcí v centrálně
řízených organizacích
výzkumné
a vývojové Základny

-

samostatného odborného pracovníka nebo samostatného odborného pracovníkacspecialisty
pro obor fotogrammetrického
mapování s těmito kvalifikačními
předpoklady: vysokoškolské vzdělání zeměměřlckého
směru, 8 nebo 12 le,t praxe v oboru, alespoň p'lslvní
znalost dvou světových jazyku, činnost na llseku
technického rozvoje vítána:
- samostatného odborného pracovníka nebo samostatného odborného pracovníka-specialisty
pro obor evidence nemovitostí s těmito kvalifikačními
předpoklady: vysokoškolské vzdělání zeměměřického směru,
8 nebo 12 let praxe v oboru, alespoň pasivní znalost
dvou světových jazyků, činnost na úseku technického
rozvoje vítána;
odborného pracovníka nebo samostatného odborného
pracovníka pro výzkum informačního systému geodézie a kartografie s těmito kval1fikačníml předpoklady: vysokoškolské vzdělání zeměměřického směru,
4 nebo 8 let praxe v geodézii, zejména na úseku evidence nemovitostí, alespoň pasivní znalost jednoho
světového jazyka;
- samostatného odborného pracovnlka nebo samostatného odborného pracovníka-special1sty
pro obor kartografie a kartografické
polygrafie s těmito kvalifikačními předpoklady: vysokoškolské vzdělánl zeměměřlckého směru, 8 nebo 12 let praxe v oboru, alespoií pasivní znalost dvou světových jazyků, činnost
na úseku technického rozvoje vítána.
Platové podmínky budou stanoveny podle platového
řádu centrálně řízených ocganizací výzkumné a vývojové základny.
Přihlášky se stručným životopisem a přehledem odborné a publikační činnosti ·zašlete personálnímu a kádrovému útvaru VÚGTK, Praha 5 - Smíchov, Nádražní 3l.
Termín pro podání přihlášek je do 30. I1stopadu 1971.
Termín nástupu je od 1. ledna 1972 nebo podle dohody.
Reditel:
Ing. Vladislav Sachunský, v. r.

Racionálně
pracovat
proměřovacími
přístroji
nejmodernější
konstrukce
z JENY

VEB CARL ZEISS
JENA

Systém
GEOmat
s programem plným energie
a výkonu

Vysoká přesnost,
jednotný konstrukční princip,
souosé uspořádání jemných pohonů,
automatický výškový index,
přímý dalekohledový obraz,
kombinované umístění svěrných pák;
snížení hmoty,
výrazný tvar,
výměnné příslušenství a další novinky;
výhodný servis,
nízká cena,
bez nutnosti údržby.

