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528.063
VÁLKA, O.
Analyticko-syntetický způsob řelíeni geodetických
úloh při zaměřováni změn.
Geodetický a kartografický obzor, 16, 1970, č.10,
s. 239-245, 12 obr., 7 tab.

Objasnění analyticko-syntE'tického řešení geode-
tických úloh. Základní úloha je protínání z pNmo
i nepřímo měřených vzdáleností. Měřické sítě ja-
ko kombinace ortogonálních a polárnlch systémů.
Zhodnocení kontrolního měř'ení delších kolmic.
Základní úloha protínání přímek daných dvěma
páry bodfi. Elementární polární měřický systém.

528.74:719

HAGARA,J.
Dokumentácia hradných areálov stereofotogram-
metrickýmimet6dami. ,
Geodetický a kartografický obzor, 16, 1970, Č. 10,
s. 246-252, 10 obr., 7 lit.
Volba technologie v':1odné k dokument,aci hrad-

ních areálfi stereofotogrammetrickými metodami.
Všeobecný postup prací se zřetelem na nové prvky
technologického postupu. Princip a aplikace foto-
grammetrické paralaktiky. Přesnost fotogrammet-
rického vyhodnocení a závěry o vhodnosti použití
metody.

528.37/.38(437)
KRUlS, B.
50 let i!eskoslovenskýeh nivelaei.
Geodetický a kartografický obzor, 18, 1970, Č. 10,
s. 253-255, 1 tab.

Dějinný vývoj a poslání československlj nivelace.
Budování a rozvoj čs. nivelační sítě. vývoj jed-
notlivých úkonfi nivelačních pr,ací. Používané pří-
stroje a měřické metody. Vyrovnání a přesnost čs.
nivelační sítě. Úkoly v údržbě sítě.

528.7
MARSfK, Z.
K integrované fotogrammetrieké metodě.
Geodetický a kartografický obzor, 18, 1970, Č. 10,
s. 256-257, 11 lit.

Princip a vývoj integrované fotogrammetrické me-
tody jako nejmodernější metody fotogrammetrie.
Využití nového typu mapy - ortofotomapy, její
výhody a nedostatky.

528.063

VÁLKA, O.
Analytiseh-synthetische Art der Lasung geodiiti-
seher Aufgaben bei der Vermessung von Veriln-
demngeD).
Geodetic'ký 'a !kartografidký obzor, 18, 1970, Nr. 10,
'Seite 239-245, 12 Abb., 7 Tab.

Erorterung der Ianalytisch-syntheUschen LOSlung
geoda-ti'sc'her ~ufga'ben. Grundaufga-be fiir das
Einschneiden 8.'UJS diTelkt Isowie in;dire'kt geme'sise-
nen Entfernungen. Ve'l"messungsnetze als Kombi-
nation lorthogonaler uud po1arer Systeme. Bewer-
tung der Kontrollmessung lllngerer SenkTechten.
Grundaufga'be des SchnltUpuuktes von Geraden,
die mlttels 2 Punktpaaren gegeben 'sind. Elemen-
tares polares Vermessungssystem.

528.74:719

HAGARA, J.
Dokumenltation von Burgar8ll1eni mittels stereo-
photog.rammetrisehen MethOden.
Geodetic'ký a Ikartografidký obzor, 18, 1970, Nr. 10,
Seite 246-252, 10 Abb., 7 Lit.

Wahl einer geeignet8ll1 Technologie fUr die 00-
lmmentation 'Von BUTgarealen mi1tels stereophoto-
grammetrisch8ll1 Methoden. AllgemeJner Arbeits-
fo.rtgang mit Hinsichtauf die neuen Elemente
des techno1Qgischen Verfoahren'S. Prinzip UIIldAp-
plik.ation der photogrammetrischen Paralaktlk.
Genauigkeit der :photogr,ammetrischen Auswer-
tung Illud SchluBfQlgerungen Uber dloe Giinstig-
kelt einer Anwendung der Methode.

528.37/.38(437)
KRUlS, B.
50 Jahre des tsehechk*lowekllsehen NiVlellements.
Geodetic'ký a Ikartografický obzor, 18, 1970, Nr. 10,
Seite 253-255, 1 Tab.

His'torilsche Entwic'klung uud Sendung desmche-
choolowa:kisclhen Ni'V,eNements. Aufbau und Ent-
wicklung dels tschechoslowa'ki'sClh'en Nivellements-
netzes. Entwi,oklung delr einze'1nen Teile der niv-
el1itischen Arbeiten. Angewendete Gera-te uud
MeBmethodelll. Awsgleichung und Genauigkeit des
tschechoslowa'kiJSchen NiveUemenmnetzes. Aufga-
ben der Laufendhaltung des Netzes.

528.7
MARSfK, Z.
Zur integriettenl photogrammetriseheD Methooe.
Geodeticlký a Ikartografický obzor, 18, 1970, Nr. 10,
Seite 256-257, 11 Lit.

Prinzijp uud Entwic1kluug de'r integrierten photo-
grammetrischen Methode als der modernsten
photogrammetrischen Methode. AUlSnutzung der
neuen Kartenart - Orthophotokarte, ihre Vor-
teile uud Nachteile.



528.063
VALKA, O.
AaaJytleaJ-SyntheticaJ Melthod of Geodetieal Tuk.
SoJUtioD wheD Measuring Changes.
Geodetický a 'kartografický obzor, 16,1970, No. 10,
pp. 239-245, 12 ng., 7 tab.

De'8eripUon of analytidal"'8yntlhetical soluUon af
geodettcal tasks. Fundamentlal lůaS!ksIQf lntersec-
tloo from dlrectly alSwell aS i:ndírectly mea'sured
dlstances. Measurlng nets as a wmbination of
orthogonal and polar systems. E'vHluaUon of
chedklng m8'asuremernt of longer perpendicular
offsets. Basic 1lasks IQftwo Unes íntersectlol11 gi'ven
by two pairs 'Df lPolnts. Elementary lIo1ar mealsur-
1I11gflystem.

528.74:719

HAGARA, J.
Doeumen1ation Of Castle Areu by Stel'eo,pJJ.oto-
g1lammetTieaJ Methods. .
Geodetidký ak,artografic'ký obzor, 16, 1970, No. 10,
p,p. 246-252, 10 !lg., 7 ref.

Cholse of the worlking methood sluirtable for docu-
mentatlon of castle are,as 'by stereOiphotogram-
metrLcal methodls. WoTking proces'S with regard
to new elements of the method. Princ~ple and 'ap-
plloartllQn of photogrammetr'1ocal para'llactlc. Accu-
racy of photogrammetrical plotting andconclu-
slons aoout the UIS8of the 'method.

528.37/.38 (437)
KRUlS, B.
50 Yeu-s 01 the Czeehosiovak LevelUqs.
Geodetický a ik,artograJfický obzor, 16,1970, No. 10,
!pp. 253-255, 1 t,a'b.

HllstoTlcal development and fUl11ctlon of the Cze-
c'hoslova'k LeIVelUng. Develapment of the Czec'ho-
slovek leve'llmg net. Development of levelling
technlques. Instruments and 'method'S 'Used. Ad-
justment 'llnd accuracy of the Ozechoslovak le-
veU1ng net. Up-datlng of the net.

528.7
MARSIK, Z.

In1egl'81ed Photogrammetrie Method.
Geodetlcký a IkartograUC'ký obzor, 16,1970, No. 10,
pp. 256-257, 11 ref.

Pil'lnciple and development af inte,grated photo-
groammetil'lc method as the most modern photo-
grammetric metlhod. Use af the new tY'Pe of map
- orthophota map, lts advantages and disadvan-
tages.

528.063
VALKA, O.
Proeěd6 anaJytie'o-synthl'!tique de solution des
problěmes géod6slques relatifs au '1relěvement des
ehange.JJl8nts.
Geodetic~ý a kail'tograndký obzor, 16, 1970, No 10,
tPages 239-245, 12 mustrations, 7 tableaux.

EC'lalrclssement de }.a solutlOl11analytlc'o-synthétl-
que des probléme:s géodésiques. Problěme de
ba'se pour l'intersection des dlstances me'SuTées
directementet índill'ectement. Réseaux de lévé
comme comblnalson des lSystémes orthogonaux et
polaíres. ValorisaU()n du Jévé de controle des
perpendiculair8iS allongées. Probléme eslsentiel de
l'int8il'secUon des droltes données ;par deux palres
de polnts. Systěme de lévé tpolalre t?1émentalre.

528.74:719
HAGARA, J.
Documentatfon d'arlíaJs de chílteaull: par m6tho-
des stéréophDtogrammétr:iques.
Geodetický a k8il'togra.fidký Obzor, 16, 1970, No 10,
pages 246-252, 10mustrations, 7 I1ttératuTes.

Cholx d'une technologie appro.prlée pour ,11!1 do-
cumentation ,d'aréals 'de 'chll.teaux par méthod81S
stéTéophotogrammétil'lques. Procédé général des
fua'Va'Uxdu 'POlnt de vue [des nouveaux éléments
du [Jrocédé technologique. Prtncipeet appl1cation
de parallacUque photogrammétil'ique. Précíslon
de IJa TesUtution photogrammétrlque et conc'lu-
slons se rapportant a. l'opiportU!nité de la m6thode
employée.

528.37/.38 (437 )
KRUlS, B.
50 ann6es de nlmllemen'ts tchl'!coslovaques.
Geodet1C'k9 a k8il'tografidký obzor, 16, 1970, No 10,
pages 253-255, 1 tah1eau.

E'Volutlon historf.que et mí'Ssion du nivellement
tchécoslovaque. Ed!fl'cation et essor du réseau de
niveLlemEm!t tchécoslovaque. Evolution des apé-
r'aUons lndlvldue'lles des travaux de nl'Vellement.
ApP8il'eils employ~ et méthodes de lévé. Compen-
sation et précí'slon du résaau de nlveHement
tchécoslovaque. Tll.ches émanant ide l'entretlen
du réseau.

528.7
MARSIK, Z.
La m6thode p\lmtogrammétrlque inMgrée.
GeodetiCký a kail'tograf1dký obzQll', 16, 1970, No 10,
pages 256-257, 11 littéll'atures.

Prlncl'pe et évoluUon de la méthode tphotogram-
metríque !ntégrée oomme la méthode ,photogram-
métrlque 11aplus moderne. Mlse a. profit du nou-
veau tY'P'8deC'arte - la daiI'te orthophotogr.a«>hl-
que, ses a'vantages et défaruts.
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Analyticko-syntetický způsob řelení
geodetických úloh při zaměřování změn

Doc. Ing. Dr. Oldřich Válka, CSc.,
Výzkumný ústav geodetický,

topografický a kartografický v Praze

1. Objasněni analyticko-syntetického řešeni
geodetických úloh

Klasický způsob řešeIÚ úloh praktické geodézie
používá (kromě úlohy protínání zpět) jen úloh, při
nichž se nový bod určuje měřeIÚm na bodech daných.
Opírá se o grafické znázorňování situace s danými,
pomocnými a určovanými body, přímkami, směry
i zaměřovanými prvky. Z geometrických vztahů jsou
pak sestavovány rovnice pro výpočet určovaných
bodů.

Analyticko-syntetický způsob řešeIÚ používá
i všech možných úloh, při nichž se nový bod určuje
měřením na něm samém. Grafickéh6 znázornění situa-
ce používá jen pro jednorázové odvození vzorců zá-
kladzúch úloh, ze kterých pak podle stanovených pra·
videI synteticky řeší sebesložitější úlohu.

V "analyticko-syntetické" geodézii musíme:
A. rozeznávat tři druhy bodů podle jejich funkce

(nikoli podle jejich polohy nebo jiného hlediska);
jsou to:
a) dané body připojovací,
b) dané body orientační a
c) body určované;

B. mít pro řešení úlohy k dispozici 3 informační sou-
bory:
a) seznam souřadnic daných bodů (ad Aa i Ab),
b) zápis měřených hodnot a
c) předpis výpočtu.

Seznam souřadnic musí obsahovat jednoznačné
číslo bodu a obě souřadnice zapisované vždy ve sledu,
stanoveném výpočetním systémem.

Zápis měřených hodnot musí obsahovat označení
druhu (typu) měřické úlohy (zda jde o úlohu ortogo-
nálnf, polární, tachymetrickou, či jen o měřeIÚ ÚWŮ)
a dále čísla daných i určovaných bodů a měřené prvky.
Pokud zápisník bude současně předpisem, jak je tomu
při zaměřování změn podle nových zásad, stanovených
návodem CúGK "Zaměřování změn pro mapy vel·
kých měřítek" z r. 1968, musí splňovat i požadavky na
předpis. Označení druhu měřické úlohy bude při tom
shodné s typovým označením úlohy výpočetIÚ. Také
zápisník musí být veden přesně stantlveným formál-
ním způsobem.

Předpis je syntézou základzúch výpočetních
úloh, zapsaných v tom sledu, v jakém má výpočet
probíhat. Každá základzú úloha je zaznamenána
především typem úlohy a dále čísly daných, orientač-
ních a určovaných bodů, při čemž jednotlivé dru-
hy bodů mají v každém výpočetním systému
přesně vymezené místo.

Stanoví-li výpočetní systém např., že nejdříve
mají být v předpise zapsány dané body Ak, pak orien·

tačIÚ body Mt a konečně určované body PÍ>bude před-
pis syntetické úlohy mít tvar:

fl: Akt Mil Pil
12: Ak2 Mi2 Pf2

f••: Akft Mm Pf"

kde jr(r = 1 až n) je označením typu základzú úlohy.
Při tom Akr nebo Mir jsou vždy jeden nebo více

bodů z některé skupiny daných bodů ad Aa) resp. Ab)
ze seznamu souřadnic, nebo z bodů Pil až Pf,(r-l» tj.
z bodů dříve určených. *)

C. Kromě informačIÚch souborů ad B musí být
při analyticko-syntetickém řešení k dispozici výpočetní
systém, tj.:

a) pro ruční výpočet vzorce a formuláře pro zá·
kladzú úlohy;

b) pro automatizované zpracování výpočetní pro.
gram, zahrnující používané základzú úlohy.

Formuláře pro ruční výpočet se doporučují v jed-
notném devítisloupcovém rastru, jak je to např. použi-
to v tab. 2.

Předpis a výpočetní systém musí vzájemně ko-
respondovat. To jest předpis - nebo zápisník, je-li
současně předpisem - nesmí obsahovat jiné typy úloh,
než které jsou ve výpočetním systému obsaženy.

Ve VúGTK byl navržen jeden takový výpočetní
systém, který člení základní výpočetní úlohy podle
charakteru do deseti skupin 0,1, ... 9 a v každé sku-
pině do deseti typů 0,1 ... 9. Typ základIÚ výpočetní
úlohy je tedy určen dvojciferným číslem. Navržený
výpočetIÚ systém může být měněn a doplňován. Pro
zaměřováIÚ změn podle nových zásad jsou z tohoto
výpočetIÚho systému vybrány jen ty základzú výpo-
četní úlohy, které jsou elementárními úlohami měřic.
kými. Jsou to:

a) ortogonálnf měřické systémy:
51 pevná měřická přímka,
52 volná měřická přfmka,
53 orientovaná měřická přímka,
66 obecný ortogonálnf systém - obecná

měřická přímka, vázaná na víc jak dva
dané body,

(59) kontro1zú úloha pro oměrné;
b) polární měřické systémy:

42 pevný rajón,
49 obecný polárIÚ systém - obecný rajón.

*) Analyticko-syntetický způsob v této formě odpo.
vídá skladbě programu složitých úloh pro počítač
syntézou z podprogramů. Naproti tomu klasický způsob
by vyžadoval vypracovávat vždy pro každou úlohu
celý program nový.

1970/239
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1 2 3
'" I 5

74 A 8AP kAP

B 8BP kBP

±P 0, 0,

Tyto úlohy jsou elementárními měřickými
úlohami proto, že se naměřené hodnoty při nich za-
pisují přímo do zápisníku bez jakékoli početní úpravy
(nepočítáme-li za úpravy v tomto smyslu běžné "vy-
středění" zápisníku), a že se vztahují k jedné měř.
přímce nebo jednomu stanovisku.

Kromě těchto úloh bude pro zaměřování změn
účelné přibrat další ze základních výpočetních úloh
měřicky neelementárních. Neelementárních proto, že
potřebné hodnoty je nutné určit z jiných naměřených
prvků jednoduchým výpočtem. Jsou to:

74 určení bodu protfnáním z přímo nebo nepřímo
měřených délek,

28 průsečík přímek, daných dvěma páry bodů.
Ortogonální měřické systémy a z polárních měřic-

kých systémů úlohu typu 42 vysvětlil ve svém článku
v čís. 11/1969 GaKO Ing. Z. Souček při popisu
základního program u pro výpočty při údržbě map,
který tyto typy obsahuje. Program je nyní ještě
doplňován úlohami typú 49,74 a 28, které budou dále
podrobněji vysvětleny.
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Pro analyticko-syntetické řešení úloh praktické
geodézie by měl být obecně vypracován universální
program, který by obsahoval všechny výpočetní
typy. Pro zaměřování změn, a s ohledem na omezenou
paměť menších počítačů, které jsou pro tento účel
vh9dné, však zcela vystačíme se základním progra-
mem, zejména po jeho doplnění úlohami 49, 74 a 28.

Při používání základního programu v údržbě map
se zápisníku použije jako záznamu všech tří potřeb-
ných souborů informací. Musí proto splňovat tyto for.
mální náležitosti:

a) musí obsahovat předepsaná organizační-úvodní
data;

b) musí obsahovat v prvním oddíle seznam souřad-
nic minimálně dvou daných bodů (u místních
soustav to mohou být zvolené body soustavy);

c) v každém měřickém oddílu musí být zapsán typ
úlohy, který je obsažen v základním programu,

a v prvých řádcích zápis zaměření nejméně dvou
daných nebo dříve určených bodů (kromě typu
28 a 59, kde je zápis dat řádkový a tedy poněkud
odchylný).

Dodržíme·li tyto tři zásady, a použijeme jen
typů, které jsou obsaženy v základním programu, musí
být výsledky každého měření, (pokud toto měření
není chybné) vždy tímto programem spočftatelné.

Je samozřejmé, že všeobecně platné geodetické zá-
sady i přesnost měření elementárních měřických úloh
musí být dodržována. (Nesmíme např. určovat vzdá-
lený bod na měřickou přímku, která je dána dvěma
nepříliš od sebe vzdálenými body; nesmíme určovat
bod protfnáním z délek, ani jako průsečík přímek pod
ostrým (tupým) úhlem; musíme stále pamatovat na
problém šíření chyb. Nemusíme však pracně, jako
při klasickém "geometrickém" řešení každé úlohy,
odvozovat složité vzorce).

Pro objasnění naznačme analyticko-syntetické
řešení měřické sítě podle obr. 1, kterou máme vytvořit
ve stísněných poměrech místní systém s určením
místních souřadnic "nosných" bodů místní soustavy
A, B, O, jež jsou navržené, avšak dosud nezaměřené
pevné body podrobného pole .

Při klasickém řešení odvozujeme ze zvolených
souřadnic bodů 1 a 2, z naznačených trojúhelníků
a měřených prvků vzorce pro výpočet souřadnic bodu
O. Souřadnice bodů A a B jsou k přímce 1-2, která je
rovnoběžkou s osou x zvolené místní soustavy, přímo
měřeny kolmicemi, takže jejich výpočet je jen jedno-
duchým součtem měřených prvků se souřadnicemi
bodu 1. Vzorce pro souřadnice bodu a by však byly
velmi složité.

Při analyticko syntetickém řešení neurčujeme
vzorce pro výpočet souřadnic bodu a, ale předepíšeme
úlohu syntézou základních úloh takto:

MS: 1, 2
51: 1,2, A, 3, B, 4

.74: 3,4, +6
42: 3,6,5
42: 5,6,01
42: 6,5,02
28: 5, OJ, 6, 02, 0*)

V zápisníku budou jednotlivé body předepsány -
kromě typu 28 - ve sloupci 3 pod sebou - jak je to
v některých dalších příkladech uvedeno.

*) Všimněme si, že v tomto i dalších předpisech
jsou vždy prvé dva body dané nebo dříve určené.
(U úlohy 28 jsou to prvé 4 body). Pro ruční výpočty je
předpis některých úloh odlišný. Např. měř. přímky
(skupina 50) se předepíší tak, že druhý daný bod je na.
konci.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

74 A 1 8AP kAP S:4P= sh= YA XA
=8~P+ k~p = 81p+ kh--

±P 2 81= (S'+ S~p- k1= zn. P Yi= Yi-1+ Xi= Xi_1+
-slp):2s VS~p-s~ + qki+ PSi + q8i-pki--

B 3 SBP kBP 8.= (S'+ sh- k.= -zn. P YB XB

-- -S~p):2S Vsh-s~
4 S= VS' kontr. kontr.

-- 81+8.= S k1+k.=O Y= YB- YA X= XB-XA
5 S'= q'+ p'= 2S p= Y:s q= X:S

=X'+ Y2 = 1
Postup: prvni číslioe značí řádek, druhá sloupec polička: 48, 49, 54, 44, 56, 16, 17, 26, 36, 46, 27, 37, 47, 58, 59, 28, 38, 29, 39
i ~ P, B u souřadnic a 1, 2 u hodnot 8, k .

Tomuto p.ředpisu je ve smyslu uvedených pravidel
analyticko.syntetického řešení úloh rozumět takto:

1. Souřadnice bodů 1a 2, nejsou-li dány z jiného
měření, se volí y1 = 1000, xl = 5000, y2 = 1000,
x2 = 5000 + 812

2. K pevné měřické přímce dané body 1-2 se
vypočtou souřadnice bodů A, 3, B, 4

3. Z bodů 3 a 4 se určí protínáním z délek bod 6,
který leží vpravo (+) od myšlené spojnice 3-4.

4. Na bodě 3 s orientací na bod 6 se určí souřad-
nice bodu 5 rajónem.

" 5. Na bodě 5 s orientací na bod 6 se určí rajónem
pomocný bod 01 v libovolně zvolené vzdálenosti.

6. Na bodě 6 s orientací na bod 5 se určí rajónem
pomocný bod 02 v libovolně zvolené vzdálenosti.

7. Určí se bod O prnsekem přínlek daných body
5-01 a 6-02.

Tato náhrada úlohy protínání vpřed z úhlů dvěma
rajóny a průsečíkem přínlek je volena proto, že zá-
kladní program úlohu protínání vpřed nezahrnuje. Pro
ruční výpočet, nebo pro universální program by se
místo posledních tří úloh předepsala základní výpočetní
úloha protínání vpřed 22: 5, 6, O.

Do základního programu, který vyhodnocuje zá-
pisník postupně, nelze úlohu typu 22 (protínání vpřed)
zařadit, protože zápis měřených prvků je na různých
místech v zápisníku (je měřeno z různých stanovisek).
V době čtení jednoho prvku není tedy druhý prvek
k dispozici.

Při analyticko-syntetickém řešení nepotřebuje
počtář náčrt sítě. Náčrt si však vyhotoví měřič pro
rozsáhlejší měřickou síť, aby mohl na něm sledovat
vhodnost konfigurace sítě z hlediska dodržení všeobec-
ně platných geodetických zásad a aby mohl dodržet
správný postup záznamu v zápisníku.

2. Základni úloha pro protináni
z přímo i nepřimo měřených vzdálenosti

Tato úloha je velmi často potřebnou a užitečnou
zejména při zaměřování změn, a to nejen při určování
měřických bodů, ale i při určování podrobných bodů,
při kontrolním zajištění dlouhých kolmic při určování
rohu budovy nebo jiného lomového bodu parcely ze
dvou sousedních rohů (bodů) pomocí oměrných, apod.

Uveďme (bez odvození) jen způsob předepsání
úlohy v zápisníku (tab. 1) a výpočetní vzorce pro ruční
výpočet (tab. 2). Příklad zaměření bodu z přímo měře·
ných vzdáleností znázorňuje obr. 2, z nepřímo (v orto-
gonálních systémech) měřených vzdáleností obr. 3.

8AP= 8p-SA,
8BP= 8p-8B'

kAP= kp-kA
kBP= kp-kB

jsou rozdíly staničení a kolmic k libovolným ortogo.
nálním systémům.

V předpise úlohy podle obr. 2 by bylo

8AP= SAP kAP= O
8BP= SBP kBP= O

Znaménko u čísla bodu P určuje, zda bod P leží
vpravo (+) nebo vlevo (-) od myšlené spojnice prvého
a druhého zapsaného daného bodu (v našem případě od
AB). Je nutné zapisovat vždy i znaménko (+), aby
bylo jisto, že nebylo zapomenuto!

Trojúhelník ABP nesmí být z geodetického hle-
diska "degenerovaný", tj. úhel na bodě P nesmí být
(podobně jako při protínání vpřed) příliš ostrý (tupý).
Délky po měřických přímkách musí být měřeny s přes.
ností polygonových stran při THM.

Výpočet úlohy typu 74, který budeme ručně pro-
vádět jen zřídka, je - jak vidět z tab. 2 - analogický
výpočtu bodu, zaměřeného k orientované měřické
přímce. Řádky 4, 5 a sloupce S a 9 jsou s výpočtem
orientované přímky naprosto shodné. Změna je pouze
v prvých třech řádcích sloupců 6 a 7, kde je třeba vy.
počítat rozdíly staničení a kolmic podle zapsaných
vzorců.

1970/241



Geodetickt a kartografickt obzor
242 roi!nfk 18/5B, i!fslo 10/1970

Válka, O.: Analyticko-syntetžckO zptlsob l'e§ení
geodetickOch Clloh při zami?řování zmi?n

1 2 I 3 4 Ó 1 2 3 4 Ó

MS A YA XA 52 A 8A kA

B YB XB P 8p kp
-

74 A 8AP= 8p-8A kAP= kp -kA Det. 8i ki

B
,

kBP= kp- kB 52 B 8B kB8BP= 8p-8B

-p O, O, P
,

kp8p

(podtržené hodnoty červeně) Det. 8, k,----59 oměrné

Úloha 74 bude výhodně použitelná hlavně při
automatizovaném zpracování, pro které stačí jedno.
duchý předpis zařazený v zápisníku mezi měřením, jak
je to v tab. 1 a 3. Protože nejde o elementární měřic-
kou úlohu, nemluvíme o "zápisu" v zápisníku, ale
o "předpisu" (předepsání) typu 74.

Úplný záznam (předpis) úlohy podle obr. 3 je na
tab. 3.

Bez zápisu hodnot lze syntézu této úlohy zazna·
menat takto:

MS:A,B
74: A,B,-P
52: A, P, detail
52: B, P, detail
59: kontrolní oměrné

:--- -------r-
A~ . ,<Ú -,,/ .1-----h

" \QI
/'" C

'"
",,'.
@B

Zápis měření po přímkách daných body A, P,
B, P nemůže být proveden dříve (jak stanoví v čI. 1
uvedené zásady), dokud nebyl bod P určen. Proto musí
být předpis pro určení bodu P v tab. 3 (t.j. v zápisní.
ku) zařazen před úlohy typu 52. Hodnoty se do tohoto
předpisu zapíší červeně až po zaměření měřických
přímek daných body A, P, B, P. (Červeně proto, aby
na první pohled bylo patrno, že jde o hodnoty odvoze-
né, nikoli měřené).

Toto měření není ovšem kontrolně zajištěno, Mu-
síme proto připojit ještě vždy nějaké zabezpečovací
kontrolní měření.

Jsou-li k dispozici další dané body, např. bod O,
můžeme použít přímého nebo nepřímého měření další
vzdálenosti OP např. podle obr. 4.

~áznam pro syntézu této úlohy bude:

MS nebo GS: A, B, O
74: A,B,-P
74: O, B, +P
52: A, P, detail
52: B, P, detail
52: O, P, detail
59: oměrné

Bod P je určen dvojmo a, je-li rozdíl souřadnic
v dopustných mezích, jeho soufadnice se základním
programem průměrují. Dvojí určení má zde ovšem
význam jenom částečně kontrolní, nikoli zpřesňovací.
Poněvadž strana BP je společná oběma trojúhelní-
kům, není kontrola proti chybě této délky zcela účinná.

Tato neklasická a neobvyklá měřická síť, v níž je
nový bod určen protínáním z délek, jejichž změření
bývá méně přesné než úhlů, je teoreticky o něco méně
přesná než protínání vpřed. Prakticky však nebývá
vždy možno na daných bodech měřit úhly a mimo to
při použití úlohy typu 74 vystačíme s hranolkem
a pásmem, tedy s nejjednodušší měřickou výzbrojí, což
není nedůležité. Jestliže věnujeme více péče měření
délek po měřických přimkách a vytyčení kolmic,
a jestliže volíme měřické přímky pro měření výhodně,
vyrovnáme tak rozdíl na teoretické přesnosti.

Má-li být vytvořena nová místní soustava, do
které máme zaměřit např. tři navržené PBPP 4, 5, 6
(obr. 5), můžeme rozvrhnout měřickou síť ortogonál-
ních systémů takto:

.\,.{
5@.. r,3

') ,
I ,

I ,
I ,

I ,

/ " .~5
/"'04 .'(' !

-,P:-.!------ - - - -'0'--
12

Zvolíme místní soustavu osou x rovnoběžnou se
spojnicí 1-2 (obr. 5) a bodu 1 přiřkneme souřadnice
. yl = 1000 a xl = 5000.
Záznam bude

MS: 1, 2
51: 1, 2, 4, 5, další detail
74:1,2,-3
74: 4, 5, -6 (nebo také 1,2, -6)
66: 1, 3, 4, 6, další detail
66: 2, 3, 5, 6, další detail
59: kontrolní oměrné

Uvedené příklady jsou ukázkami měfických sítí,
při nichž se - v rámci jednoho polyedrického bloku
v rozsahu asi 200 X 200 m --.:.vystačí s nejjednodušší
výzbrojí, tj. hrano~em a pásmem. Můžeme ovšem
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I 2 3 4 I 5 I 2 I 3 4 I>

MS A YA XA 49 B S2B PB
(GS)

B YB XB P SaP pp
G Yo Xo 2 O, O,

74 A SAP kAP Det. S24 {J,

B 8BP kBP 49 B SaB ')lB

-p O, O, P SsP ')Ip

74 B
,

kBPSBP 3 O, O,
G 80p kap 52 G So ko

-p O, O, P Sp kp

49 A Sul.
. Det. k,(XA S,

P SlP (Xp 59 2 3 828

1 O, O, další odměrné
Det. Sl' (Xi

také vytvářet sítě jen z elementárnfch měřických
typů, jak to bylo naznačeno v článku v čís. 2/1969
GaKO. Spojovacích bodů přímek se však doporučuje
volit vždy víc než dva a místo připojovacího typu 52
pak použít typu 66. (Viznapř. obr. 8.)

3. Měřické sfUljako kombinace ortogonálnfch
a polárních systémů

Analogicky měřické síti podle obr. 4 muzeme
vytvořit měřickou síť podle obr. 6, v níž - s ohledem
na překážky - musíme některé měřické přímky na-
hradit stanovisky dálkoměru, nebo, při měření délek
pásmem, stanoviskemúhloměrnéhopřístroje. Abychom
bod P určili z dvou nezávislých trojúhelníků, volíme
vedle stanoviska 2 ještě další stanovisko 3.

Záznam v zápisníku bude např. podle tab. 4.
Podtržené údaje v předpisu úloh typu 74 se ze

zápisu v typu 49 ručně vypočtou a červeně zapíší až
po zaměření. Výpočet se provede podle těchto jedno-
duchých vzorců:

BAP = SIP cos IXp - SIA cos IXA

kAP = SIP sin IXp - SIA sin IXA

a analogicky pro spojnice BP a BP'.
Pro OP se rozdíl staniěení a kolmic určí jako podle

obr. 4.
Tento nepříliš náročný výpočet, který - při

používání základního výpočetního programu pro
vyhodnocení zápisníku - je třeba provést před ode·

sláním zápisníku ke zpracování, se provede s gonio-
metrickými· funkcemi bez interpolace, vyjímanými
přímo z tabulek do počítacího stroje. Jestliže rozvinutí
takové sítě usnadní překonání překážek v terénu, stojí
za to věnovat trochu více času adjustaci z~pisníku.

Jde·li o vytvoření nové místní soustavy, jejímiž
"nosnými" body mají být body A, B, O resp. i P,
navržené jako PBPP, jejichž vzájemná poloha v žád-
ném souřadnicovém systému není dosud známa,
musíme ještě určit (přímo nebo nepřímo) vzdálenosti
AB, 110. Např. zvolíme další dvě měřické přímky.
K jedné z nich zaměříme body A, B, k druhé body
B,O.

Měřickousíť zapíšemevzhledem k zvolené sousta·
vě dané osou x rovnoběžnou s nulovým směremosno-
vy na bodě 2 a se souřadnicemi bodu 2 volenými
y2 = 1000 a x2 = 5000: (Na nulovém směru volíme
pomocný bod např. 10 v libovolné vzdálenosti, aby-
chom splnili podmínku, že v seznamu souřadnic jsou
nejméně dva dané body).
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

28 O 1 Yo Xo YAO= XAO=
-

= YO-YA = XO-XA
A 2 YA XA A= XAO: YAO-
B 3 YB XB B= XDB: YDB-
D 4 YD XD YDB= XDB= R=A-B
- = YB-YD = XB-XD
P 5 Y= X= Yp= (-X+ AY+ Xp=

= YA-YB = XA-XB + RYB): R = XA+ A(Yp-YA)=
=;' XB+ B(Yp- YB)

Postup: 54, 55, 16, 17, 46, 47, 28, 38, 48, 58, 59

MS: 2, 10
42: 2, 10, B, P, další detail
74: B,P,-A
74: B, P, +0
49: A, P, 1, další detail
52: A, B, další detail
52: O, P, další detail
52: B, O, další detail
59: oměrné

Tato síť není kontrolně zajištěna. Je třeba ji
zajistit např. tak, že se ze stanovisek a měřických
přímek zaměří vždy nějaké společné podrobné body.

Délky po měřických přímkách, z nichž se určují
vzdálenosti pro výpočet úlohy typu 74 je třeba měřit
s přesností, jaká je předepsána pro délky polygono-
vých stran při THM.

Delší komice, než je přípustno, musí být zabezpe-
čována vzdálenostmi od jiných bodů téže souřadnicové
soustavy, pod nepříliš ostrým úhlem k měřené kolmici.

Při zápisu měřené kontrolní míry můžeme použít
kontrolního zápisu typem 59 nebo typem 74, kterým se
vypočtou souřadnice bodu podruhé z délek a - je-li
rozdíl souřadnic obojího výpočtu v dovolených mezích
- zprůměrují se.

Podle obr. 7 např. zapíšeme:
MS: 1, 2
51: 1, 2, 3,9,4,6,8,10,5,11
74: 3, 5,-6
74: 9, 11, +10
Pokud je kontrolní míra měřena jen k jednomu

bodu, je třeba přidělit číslo také patě kolmice a pak
při předpisu typu 74 volit kolmici jako druhou měřenou
délku.

Kontrolu kolmice můžeme zapsat také vzhledem
k bodu jiné měřické přímky téhož souřadnicového
systému, jak to znázorňuje obr. 8. Měřická síť zde
sestává z dvou ortogonálních systémů, spojených body
3, 5, 4. Kolmice na bod 7 je kontrolně zajištěná od
bodu 8.

Záznam podle tohoto obrázku bude:
MS: 1, 2
51: 1, 2, 3, 6, 7, 5, 4, detail
66: 3, 4, 5, 8 detail
74: 8, 6, +7

5. Základní úloha protínání přímek
daných dvěma páry bodd

Pro zaměřqvání změn a včlenění do základního'
programu je dále velmi důležitou neelementární mě.
řická úloha protínání dvou přímek, daných body AO
a BD (obr. 9). Její předpis do zápisníku je naznačen
v tab. 5 a vzorec pro výpočet v jednotném devíti-
sloupcovém formuláři pro ruční výpočet v tab. 6.

Tato úloha má pro základní program ten význam,
že umožňuje nejenom vypočítat souřadnice nepřístup-
ného bodu (např. bodu 5 na obr. 10 ze zaměřených
bodů 1, 2, 3, 4, což je dosti častý případ, je-li např.
mezi body 1 a 2 husté křoví, takže místo bodu 5 jsme
nuceni zaměřit odsazený bod 4), ale ve spojení s úlo-
hou typu 42 (popřípadě i 49) umožňuje řešit úlohu pro-
tínání vpřed a to oba případy, znázorněné na obr.
11 a), b).

Úloha podle obr. 10 bude zaznamenána (jsou-li
body 1,2,3,4 dané nebo dříve zaměřené):

1 2 O
28

3 4 5

nebo zkráceně 28: 1, 2, 3, 4,5. (Při zkráceném jedno.
řádkovém předpisu vynecháváme předpis nuly v pá.
tém sloupci zápisníku.)
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Úlohy protínáni vpřed podle obr. 11a) a 11b)
zaznamenáme:

42: A, B, P1 42: A, O, P1
42:B,A,P2 42: B, D,P2
28: A, P1, B, P2, P 28: A, P1, B, P2, P

Císla bodů P1 a P2 volíme jako čísla bodu P
s nějakou předsázkou, např. je-li bod P = 18, volíme
P1 třeba 7018 a P2 8018. Délky na body P1 a P2
v úlohách typu 42 volíme např. 500,00.

Tím, že pomocným bodům P1a P2 dáme číslo větší
než 500 (tj. než limit pro čísla podrobných bodů),
nezařadí se tyto body do seznamu souřadnic, ale mezi
body "mimopořadní" (pomocné body a body bodového
pole).

I tato úloha právě tak jako úloha typu 74 a 49
rozšíří podstatně řešení úloh analyticko-syntetickým
způsobem.

Analogicky, jako může elementární ortogonální
systém tvořit měřická přímka, určená dvěma či více
body, z nichž žádný nemusí ležet na ní, může také
obecný polární elementární měřický systém tvořit
stanovisko, z něhož jsou zaměřeny dva nebo více
daných bodů, při čemž stanovisko nemusí být bodem
daným (obr. 12).

Zápis této úlohy bude analogický jako u úlohy
typu 42. Stanovisko, poněvadž není bodem daným, se
zapíše až za body dané, pokud mu bylo přiděleno číslo
a pokud ho vůbec v souřadnicích potřebujeme. (Bude
potřebné, jestliže z něj budeme předpisovat určení
některých bodů protínáním vpřed.)

Zápis úlohy podle obr. 12 je:

49: A, B, O, 1p. (další body detailu)

Zpracování této úlohy se provede převodem na
typ úlohy ortogonální ,,66". Určí se nejdříve

Při ručním zpracování se červeně nad měřenými
hodnotami S. a (x. zapíší vypočtené ,~.a k. a při zpraco-
vání na počítači se v paměti naměřené hodnoty prostě
nahradí vypočtenými.

I tato úloha je při analyticko-syntetickém řešení
velmi výhodná, protože často z jediného vhodně zvo-
leného stanoviska zaměříme celý případ, pro který

bychom jinak museli volit stanovisek několik. úlohou
typu 49 můžeme předepsat též vetknutý polygonový
pořad o 'jednom bodu.

Také zde ovšem musí být dodržovány všeobecně
platné geodetické zásady. (Např. že alespoň dva z da-
ných bodů musí být od sebe dostatečně vzdálené apod.)

Toto pojednání, které navazuje na dřívější články,
zaměřené na obdobné téma v čís. 3 a 4/1966, 3/1967,
6/1968 a 2/1969 a na článek Ing. Z. Součka v čís.
11/1969 GaKO, má blíže objasnit dosud nepříliš
používaný, analyticko-syntetický způsob řešení úloh
praktické geodézie a to zejména při zaměřování změn.

Snažil jsem se na příkladech prokázat jeho před-
nosti před klasickým způsobem. .

Je nesporné, že tento směr, který je umožněn
automatizací zpracování naměřených dat, si ještě
vyžádá dalšího upřesňování, rozšiřování typů úloh
apod. Ale je také nesporné, že klasický směr v geodézii
automatizaci dobře nevyhovuje .
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Při zavádění nových zásad při zaměřování změn
se ukazuje, jak hluboce je klasický způsob řešení úloh
vžit, a jak je nesnadné zavádět jiný. Při trochu slo-
žitější situaci v přírodě se stále řeší problémy jenom
klasickými typy úloh (tj. typem úlohy 51 a 42) a tak
je mnohdy jako důležitý "měřický" nástroj používána
sekyrka na prosekávání záměr, krumpáč na odkrývání
nánosu nad stabilizací polygonového bodu, nebo se
dlouho hledá řidič překážejícího auta apod. Někdy se
provažují délky, měřené pásmem přes různé překážky,
kolny, příkopy. Teoreticky větší přesnost, než je
přesnost typů ostatních, je ovšem pochybná. Zcela
pochybná je pak ekonomičnost takového těžkopádného
měření ve srovnání s měřením v měřické síti, rozvržené
analyticko-syntetickým způsobem s využitím širokého
"sortimentu" elementárních měřických (nebo) zá-
kladních výpočetních úloh a s vhodnou volbou stano-
visek a měřických přímek.

Domnívám se, že by analyticko-syntetický způ-
sob řešení geodetických úloh při mapování a při
údržbě map měl proniknout do výuky na odborných
zeměměřických školách.

Do redakce došlo 13. 1. 1970

Lektoroval: Ing. Hynek Kohl, OÚG v Praze
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Dokumentácia hradných areálov
stereofotogrametrickými metódami

Ing. joz:ef Hagara,
lG, n. p., Bratislava

Legislatívne opatrenia na záchranu ku1túrnych
pamiatok vytvorili pre všetky zainteresované odborné,
konzultatívne a výkonné orgány ochrany pamiatok
priaznivé podmienky na zavedenie urýchlenej eviden-
cie kultúrnych pamiatok na Slovensku, a to na
podklade dokonalej meračskej dokumentácie, ktorá
by pamiatkovú starostlivosť prehibila na úrovei} iných
vyspelých kultúrnych krajin. V poslednom období sa

zintenzívnili požiadavky na dokumentáciu a registrá.
ciu pamiatkových objektov týkajúcich sa hradných
areálov ako podkladu pre rekonštrukciu, konzerváciu,
pre stavebné úpravy a pre asanáciu jednotlivých
objektov, hradných nádvorí a ich okolia. V súčasnej
dobe stojí problém v tom, ako dobehnúť zameškané
a obmedzit devastáciu hradných objektov na najmen-
šiu mieru. K tomu je predovšetkým potreba rýchla
a presná projektová dokumentácia vypracovaná pro-
gresívnymi meračskými metódami.

Predmetom tohoto článku je oboznámit okruh
záujemcov s racionalizáciou technologických postupov
aplikovaných pre meračskú dokumentáciu hradných
areálov, aby sa tým dopomohlo urýchlene vyplnit
medzeru v evidencii historických, umeleckých a archi·
tektonických pamiatok na Slovensku. Vačšina hradov
na Slovensku bola v dósledku vnútorných a vonkajších
mocenských konfJ.iktov značne poškodená, takže do·
dnes sa z nich zachovali iba hradné zrúcaniny. Treba
však poznamenat, že takto poškodené a vplyvom času

zničené hradné objekty slúžili bohužiaI až do nedávnej
minulosti na tažbu stavebného matriálu a postupne
sa premieňali pósobením týchto negatívnych vplyvov
na ruinové torzá, ba niektoré pritom sú ohrozené
zánikom. Preto záchrana hradných zrúcanín na pod-
klade dokonalej a úplnej meračskej dokumentácie má
nielen dejinnú a umeleckú hodnotu, ale aj hodnotu
úžitkovú, lebo úpravou, rekonštrukciou alebo konzer-
váciou zachovalých objektov sa získajú ďalšie rekreač-
né možnosti a sledujl'1 sa ciele rozšírenia turistického
ruchu.

Pri voIbe najvhodnejších technologických postu. <

pov za účelom vyhotovenia meračskej dokumentácie
hradných areálov treba predovšetkým prihliadat na
vývoj a na chara~teristiku hradných objektov ako aj
na špecifické okolnosti a podmienky, ktoré spósobili
dnešnú situáciu, v ktorej sa nachádza vačšina hrad·
ných areálov na Slovensku.

Vývoj našich stredovekých hradov prešiel od za·
staralého typu tak zvaných hradíšt s obytnou vežou
až k rozvinutému náročnému typu gotického skalna.
tého hradu s útočištnou vežou, palácom, samostatnou
kaplnkou a ďalšími hospodárskymi stavbami, situova·
nými do vnútorného hradného nádvoria, obohnaného
vysokýmhradným múrom. Pódorysy našich hradov
sú obyčajne nepravidelného tvaru, prispósobeného
skalnatému terénu s pomerne verkými výškovými
rozdielmi medzi vnútorn,ým hradom a predhradím.
Povetrnostné vplyvy a korene rozmáhajúcej sa vege-
tácie pri pasivite Iudskej starostlivosti o tieto histo·
rické pamiatky urýchlovali rozrušovanie a deformáciu
hradného muriva. V dósledku toho rozpadávajúce sa
hradné obje~ty s vypadávajúcou a zvetralou vymurov-
kou ako aj nebezpečné pukliny v hradnom murive
vynucujú použitie rýchlých a bezpečných meračských
metód. Okrem toho podrobné zobrazenie všetkých
trhlin, otvorov, deformácll v ich vzájomných morfo-
lógiách a detailoch vyžaduje aplikovat také meračské
metódy, ktoré sú schopné čo najefektívnejšie zare-
gistrovat všetky požadované informácie.

Tietopodmienky spIňajú najma stereofotogra.
metrické metódy a ich vhodná kombinácia znásobuje
efektívnost výsledných prác. Letecké a pozemné
stereofotogrametrické snímky podávajú potrebný
a úplný súbor informácll nielen o zastavenom priestore
a cestnej spojovacej siete, ale aj o rozložení prírodnej
zelene, zalesnení, solitoroch, výškových pomeroch
a o celkovom panoramatickom začlenení hradného
objektu do okolitej situácie. Výsledky stereofotogra.
metrickej dokumentácie sa potom stávajú prvotným
dokladom pre špeciálne projekčné účely, pre konzer.
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vačné štúdia, pre prieskumné práce a pre projekty
stavebných úprav hradných areálov najma za pred-
pokladu, že p6vodná stavebná dokumentácia chýba.

Racionalizácia technologických postupov a pra-
covných metód preto spočíva v optimálnom využití
stereofotogrametrických metód a v ich vhodných
kombináciách s konvenčnými geodetickými metódami.
Podfa získaných skúseností podiel použitých jednotli-
vých meračských metód na celkovom objeme výkonov
sa dá vyjadriť v tomto percentuálnom pomere:

letecká stereofotogrametria .
pozemná stereofotogrametria
geodetické metódy. . . . .

cca 30 %
cca 50 %
cca 20 %

Je prirodzené, že pod pojmom racionalizácie sa rozu-
mie aj zdokonalovanie a zlepšovanie vlastných metód
stereofotogrametrie ako novej formy meračskej doku-
mentácie. Aplikácia leteckej stereofotogrametrie sa
prejavuje ako najefektívnejšou pri vyhotovovaní
polohopisných a výškopisných plánov (PVP)
v mierkach 1 : 1000 a 1 : 500, čím sa získajú požadova-
né grafické informácie o záujmovom území pomerne
rýchlejšie, hospodárnejšie, s vačšou relatívnou pres-
nosťou a s nepomerne vačším obsahom potrebných
informácií.

PVP v mierke 1 : 1000 je treba v rámci predpro-
jektovej prípravy ako grafický podklad pre
pamiatkový zámer, archeologický prieskum a pre pro-
jektovú úlohu na riešenie vonkajších vzťahov komu-
nikačných systémov k vlastnému objektu, na projek-
tovanie inžinierských sietí (vodovodu, elektrického
vedenia, odvodňovania apod.), na územno-plánovaciu
prípravu pri riešení vzťahov v rámci rekreačných
oblastí. Taktiež vhodnou pomockou pre publikačnú
činnost a ako súčasť pasportizácie a evidencie chráne.
ných objektov.

Zobrazenie hradného areálu v mierke 1 : 500 v zá.
kladnom horizonte na podklade leteckých stereosní-
mok je potrebné v rámci predprojektovej prípravy
a je vhodnou situáciou pre stavebno-historický a sta-
tický prieskum ako aj pre architektonickú štúdiu na
riešenie komunikačného systému vlastného areálu
a jeho naviazanie na vonkajšiu prístupovú komuniká-
ciu. PVP 1: 500 vyhodnotený leteckou stereofoto-
grametriou s úplnou tvarovou vernosťou obsahovou
detailnosťou stáva sa kvalitným podkladom pre in-
vestičnú činnosť (rozpočtovú dokumentáciu) a nájde
uplatnenie v grafickej časti všetkých stupňov pred.
projektovej a projektovej prípravy. Treba pozname-
nať, že informácie zobrazené z leteckých sním ok
do PVP 1 : 500 sa dajú s úspechom využiť aj v ďalšej
fáze týkajúcej sa konštrukcie zvislých rezov a zobra-
zenia neprístupných častí hradného areálu a to najma
tam, kde aj možnosti využitia pozemnej stereofoto-
grametrie sú obmedzené na príklad terénnymi prekáž-
kami, zákrytmi a nevhodným situovaním pozemných
fotostaníc.

. Treba poznamenať, že optimálne využitie letec-
ke~ st~reofotogrametrie ~ožno použiť v našich pod.
mlenkach pre nevhodne fotogrametrické lietadlá
maximálne do mierky 1 : 500. Naproti tomu po-

zemná fotogrametria nachádza uplatnenie aj pri vy-
hotovovaní stavebných architektonických výkresov
v mierke 1 : 100 až 1 : 50 v požadovanej presnosti.
Použitie pozemnej stereofotogrametrie pre detailné
zobrazenie hradných areálov sa ukázalo ako rýcWá
metóda schopná zobraziť nielen podorys, ale aj nárys
hradných objektov s najmenšími podrobnosťami a to
jednak pre možnosť.nezávislého snímkovania a jednak
pre dosiahnutefuú centimetrovú výškovú presnosť a rov·
nomernú presnosť polohovú, vzhfadom na minimálne
priestorové vzdialenosti fotografovaných objektov. Za-
registrované polohové a výškové pomery pozemnou
stereofotogrametriou sa dajú využiť aj pri podrobnom
zobrazovaní vodorovných rezov v požadovaných ho·
rizontoch a zvislých rezov s príslušnými pohfadmi
v mierkach 1 : 100. Toto detailné komplexné zamera·
nie je nutné pre zámer pamiatkovej úpravy, pre pro·
jektovú úlohu, pre architektonickú štúdiu a hlavne pre
vykonávací projekt. Prednosť pozemnej stereofoto-
grametrie sa prejavuje hlavne v priestoroch s neprí.
stupnými hradnými murivami, kde by bolo pri použití
geodetických metód nutné založiť špeciálne lešenia
a použiť vysoké rebríky poprípade závesné laná, alebo
inú špeciálnu horolezeckú výstroj. Vlastné geodetické
detailné meranie sa obmedzuje, pokiaf je to len možné,
na najmenšiu mieru a to na zobrazenie predovšetkým
podzemných priestorov, zákrytov a objektov lokali-
zovaných v Wuchých priestoroch.
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Glo bálny harmonogram prác pri použití
stereofotogrametrie sa skladá z týchto hlavných
druhov prác uvedených v chronologickom poradí:

- letecké snímkovanie,
- príprava pracoviska,
- založenie a zameranie hlavného obvodového poly.

gonového ťahu,
- pozemné snímkovanie, detailné a panoramatické

zábery, fotogrametrická paralaktika,
- vyhotovenia grafických náčrtov na podklade roz·

kreslenia podorysov a rezov,
- domeranie podzemných priestorov v podoryse

a v reze ako aj zameranie nutných vlícovacích
bodov,

- vyhodnocovacie práce kombinovaním grafických,
numerických a analytických metód, a to leteckú
stereofotogrametriu na stereoplanigrafe alebo na
autografe, pozemnú fotogrametriu na stereoauto·
grafe, výšky aj na stereoplanigrafe pomocou afinit·
ného pretvorenia projekčných zvazkov, pričom
meranie v rovine XZ je nedeformované,

- fotogrametrická paralaktika na stereokomparátore,
- quasi letecká fotogrametria t. z. pozemná stereo-

fotogrametria so zvislou osou záberu na stereo-
autografe alebo na autografe,

- panoramatické pohfady na stereoplanigrafe s pre·
tvorenými zvazkami alebo na autografe.

Meračskú (fotogrametrickú) dokumentá·
c iu potom tvoria:

- PVP 1 : 1000, kde sa zobrazuje čo najširší priestor
okolo hradu so zámerom riešenia celkovej doprav.
nej siete;

- PVP 1 : 500, kde sa zobrazuje hradný areál v zá-
kladnom reze s najbližším okolím;

- pOdorysy hradných objektov v mierkách 1 : 100
a 1 : 50 v požadovaných úrovniach; tieto t. z. sta-
vebné výkresy (SV) majú poskytnúť presnú pred.
stavu o rozmeroch a skladbe jednotlivých staveb·
ných častí;

- zvislé rezy v mierke 1 : 100 a 1 ; 50 v kombinácii
s pohradmi vyhotovenými v mierke 1 : 200;

- detaily v mierke 1 : 10 charakteristických archi·
tektOl'Mckých prvkov, ktoré tvoria nevyhnutnú
pomocku pri projektovaní rekonštrukčných prác.

3. Všeobecný postup prác so zretefom na nové prvky
technologického postupu

Pred zahájením vlastných meračských prác treba
venovať vefkú pozornosť vypracovaniu technických
podmienok, ktoré nie sú nikdy dané a priori. Ak má
meračská dokumentácia vyhovovať všetkým požia-
davkám pamiatkovej starostlivosti, musí obsahovať
najma presný rozsah lokality, lokalizáciu a počet prieč-
ných a pozdlžnych profilov, pOdorysných rezov, po-
hfadov a charakteristických detailov, ako aj určenie
všetkých'mierok pre jednotlivé elaboráty. Navrhované
kritéria presnosti a obsahová náplň musí byť od·
súhlasená priamo investorom.

Snímkovanie hradných lokalít a blízkeho okolia
sa vykoná leteckou fotokomorou s konštantou f =
= 115 mm alebo 210mm z výšky cca 600 až 1000m
so 60 % pozdÍžnym prekrytom a s formátom snímky
18 X 18 cm. Vyhotovenie príslušných kontaktných
snímok a diapozitívov sa požaduje na kvalitný foto·
grafický materiál.

Na podklade predbežného vyhodllotenia doda·
ných leteckých snímok sa vyhotoví v približnej. mierke
1 : 1000 alebo 1 : 2000 grafický náčrt hradného areálu,
ktorý sa použije ako pomocka pri rekognoskácii a ako
podklad pre vyhotovenie pofných náčrtov. Obr. 1.

Pred započatím vlastných meračských prác,
doporučuje sa vykonať dokonalú prípravu pracoviska,
ktorá spočíva predovšetkým vo vysekaní kríkova stro·
mov v blízkosti hradných múrov. Tým sa sleduje od·
stranenie vegetačných prekážok pre pozemnú stereo-
fotogrametriu. Ďalej treba venovať zvýšenú pozornosť
vyhradávaniu a rozmiestneniu stanovíšť fotografova.
nia pomocou sektorového priezoru za účelom dodržania
vhodného základnicového pomeru a prekrytu snímko·
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vých dvojic. Na odhad vzdialeností sa použije trieder
s dialkomernou stupnicou.

Potom sa pristúpi k vytýčeniu, stabilizácii
a zameraniu hlavného obvodového polygónu
s vedlaj šími ťahmi. Obvodová polygónová siet" sa
pripojuje na dané body základného bodového pola
známymi geodetickými metódami, pričom može na·
dobudnúť podra potreby charakter mikropolygónovej

//OJV ----/<, ---------{ ...~<', -----

I.f f. (l.ál) f.l
l---=----~---l' L: cos o( 1: cos oe

siete. Body mikropolygónovej siete stabilizujeme ko·
vovými trubkami s jednoznačne určeným stredom,
alebo stabilizačnými klincami s vývrtom uprostred.
Uhly -Bamerajú teodolitom s presnosťou ±lcc, d1žky
pásmom na celé mm, alebo sposobom presného paralak.
tického merania dÍžok. Vyhovujúca presnosť pre za·
meranie podrobných bodov polohopisu je 2-4 cm,
čo je v medziach zobrazovacej schopnosti použitých
mierok. Súčasne sa identifikujú a zamerajú potrebné
vlícovacie body s ohIadom na možnosť využitia aero·
fotogrametrického zhustenia zasignalizovaného bodo·
vého poTapred snímkovaním.

Za účeTom zkvalitnenia stereofotogrametrického
vyhodnotenia sa doporučuje vykonať podrobnú
klasifikáciu alebo niekedy postačí verifikovať pred-
bežné vyhodnotenie hradného areálu a okolia záujmo.
vého priestoru. Rozkreslenie podorysov dopol'ných
náčrtov v požadovaných úrovniach na podklade pred-
bežného vyhodnotenia sa zpresňuje prehliadkou v te-
réne pri súčasnom značkovaní charakteristických lomo-
vých bodov.

Fotografovanie fasád súpravou TAN sa kom-
binuje s vhodne umiestnenou základnicovou latou
približne oproti lavej fotostanici za cielom použitia
fotogrametrickej paralaktiky, ktorá bude podrobne
popísaná v nasledujúcej kapitole. Optimálny základ-
nicový pomer sa doporučuje 1110 y.vzdialenosti. Treba
venovať zvýšenú pozornosť vyhotoveniu panoramatic·
kých snímok využitím optimálnych povetrnostných
podmienok pri meniacom sa atmosferickom tlaku, prí-
padne použitím polarizačného :filtra. Ako materiál sa
použijú ortochromatické fotoplatne a v uzavretých
priestoroch panchromatický materiál NP.20, poťažne
NP·22.

Tam, kde je malý odstup pre použitie normálnej
pozemnej stereofotogrametrie sa može použiť zvislé
zábery za účelom fotografovania neprístupných verti.
kálne členených častí hradných objektov. Obr. 2.
Detailné lomové body podružných objektov nevelkého
rozsahu sa zamerajú priamo metódou omerných mier
s uvedením získaných mier do pol'ných náčrtov ako
napr. detaily okien, portálov, častí veží, podzemných
priestorov, schodíšť a pod.

Polárnu metódu použijeme len na vystihnutie
lomových bodov vonkajších obvodových múrov, ne·
určito zobrazených, zatienených na snímkach a neprí.
stupných či nevhodných priestorov pre fotogrametrické
zameranie. VzhIadom na to, že priame meranie výšok
nahradzujeme pozemnou stereofotogrametriou, treba
venovať vyhotoveniu pol'ných nákresov velkú pozor-
nosť. Jednotlivé predmety merania musia byť už
v teréne presne zakreslené do rom príslušných rezov,
ktoré majú prechádzať otvormi okien a dverí. Podobne
aj zakreslenie zvislých rezov, ich situovanie a počet
ako aj poloha a smer pohIadov má byť vykonané čo
najkvalitnejšie a v súlade s požiadavkami investora.
K tomuto nám poslúžia vyhotovené zvačšeniny po·
zemných snímok a predbežné vyhodnotenie leteckých
snímok. Obr. 3.

Kompletizácia výsledkov terénnych prác
spočíva už len vo vystredení zápisníkov, v redukcii
nameraných d1žok, vo vyhotovení náčrtu bodového
pola, topografií a v zákrese kontrólnych vlícovacích
bodov fasád do príslušných zvačšenÍn pozemných
snímok.

Laboratórne práce sa týkajú fotografických vy.
volávacích prác, geodetických výpočtov a vlastného
fotogrametrického vyhodnotenia polohopisu a výško.
pisu v mierkach 1 : 1000 a 1 :500 s podorysným rezom
v základnej úrovni hradného areálu, ďalej detailného
merania v mierke 1 : 100. V podstate pojde o kon-
štrukciu rezov na podklade optimálnéj kombinácie
leteckej, pozemnej stereofotogrametrie a geodetickej
polárnej metódy.

Z doteraz uvedeného vyplýva maximálne využitie
leteckej a pozemnej stereofotogrametrie pri zameria·
vaní hradných areálov pričom boli aplikované.vhodné
zlepšenia technicko-organizačného charakteru. Zostá-
va problém ako Qbmedziť počet vlicovacích bodov pre
pozemnú stereofotogrametriu pri zftbezpečení opti.
málnej kvality. Túto problematiku rieši fotogrametric.
ká paralaktika, o ktorejpojednáva nasledujúca kapi.
tola.
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Aktuálnym problémom praxe aj pri aplikácii
pozemnej stereofotogrametrie na zameranie hradných
areálov je obmedziť počet vlícovacích bodov a tým
zvýšiť hospodárnosť najma poTných a výpočtových
prác.

Túto úlohu pomáha riešiť fotogrametrická paralak-
tika. Jej podstata spočíva v určení konvergenčnej
opravy osí záberu bez štandartných vlícovacích bodov
na podklade snímkových súradníc fotografovanej zá-
kladnicovej laty. Za tým účelom sa umiestni pred
zameriavaný objekt približne do osi záberu ravej foto-
komory štandartná základnicová lata alebo improvi-
zovaná základnica a fotografuje sa spolu s objektom.
Toto sa urobí pre každú snímkovu stereodvojicu zvlášť.
Súčasne sa tým obmedzí počet normálnych vlícova-
cích bodov a to pri meraniach nenavazujúcich na
kartografickú zobrazovaciu sústavu sa može počet.
normálnych vlícovacích bodov úplne vylúčiť, nakorko
zobrazená základnicová lata na snímke reprezentuje
osobitnú trojicu vlícovacích bodov. Naproti tomuto
pri meraniach navazujúcich na kartografickú zobra·
zovaciu sústavu sa volia okrem základnicovej laty
ešte maximálne dva kontrólne body, umiestnené
poblíž okraj ov prekrytovej oblasti. V takomto prí.
pade základnicová lata reprezentuje dvojicu vlícova-
cích bodov, a dva kontrólne body poslúžia pre odstrá·
není prípadných sekundárnych chýb sposobených
stočením fotodosky v kazete fototeodolitu.

Zobrazenú dížku základnicovej laty v rovine sním·
ky je možné potom odmerať na stereokomparátore.
Odmeranie snímkovej dÍžky sa vykoná nezávisle naj-
menej 3 až 5 X i kontrolne pre stredový bod základ-
nicovej laty. Tým sa získa podklad pre výpočet vzdia-
lenosti y základnicovej laty od fotogrametrickej zá-
kladnice, pričom:

z
y = (c + df)· Z' ;.cos IX

kde ex je uhol, ktorý zviera spojnica stredu základni.
covej laty, zacielenej na ravú fotokomoru a os záberu
snímky, c konštanta fotokomory, df oprava obrazovej
vzdialenosti, f skutočná obrazová vzdialenosť, Z sku-
točná dížka základnicovej laty, ľ zobrazená dížka
základnicovej laty na snímke, x' snímková súradnica
strednej cierovej značky základnicovej laty meranej na
stereokomparátore pomocou px-stupnice. Obr. 4.

Pri vyhodnocovaní na stereoautografe potom
opravujeme vonkajšiu orientáciu pomocou vypočíta.
nej konvergencie, resp. jej odchýlky:

dy = dy.b.(2c/(y2 + x2)

kde dy predstavuje odchýlku medzi vypočítanou
vzdialenosťou y a vzdialenosťou y získanou nastave·
ním a odčítaním na stereoautografe.

Ak použijeme totálny diferencial a rešpektujeme
zákon o hromadnom načítaní dielčich chýb pri pre-
chode na stredné chyby, obdržíme vzťah pre charak.
teristiku presnosti v určení požadovanej vzdialenosti.

tfy=ť
Totálny diferenciál:

dy = dl.f _ ľ·f·dl' l.df
Z' Z'2 + -l~' ~

Úprava totá1. difer.:

dy = y.dl _ y.dZ' + y.df
f ľ f

1970/250



Hagara, T.: Dokumentdcla hradngch aredlov
stereofotogrametrtckgmt met6damt

Geodetický a kartografický obzor
roňnfk 16/58, ffalo 10/1970 251

ml je ohyba skutočnej dížky základnioe pri použiti
uvedeného vzoroa s podmienkou odohylky umiest-
nenia základnioovej laty od osi záberu Iavej foto-
stanioe o 00 max lOg.

ml' ohyba meranej dÍžky základnioe zobrazenej na
snimke v dCi31edkuneistoty z pointáoie meračskej
značky na stereokomparátore.

Vztah pre ml sa odvodí zo základného vzoroa 'i =
= (l + dl) I oos (X

za predpokladu l = 'i je dll = l( oos (X - 1)

za predpokladu 'i= l je dl2 = l(oos (X - 1)

diferenoia dll -::..dl2 ml = 6l = (i - l) (oos (X -

-1) = dl(oos (X -1)

za predpokladu dl = l(oos (X -1) definitivny vzťah

pre ml je:

ml = Ól = l(oos <X -1)2

Hodnota ml' sa rovná presnosti merania snimko·
výoh súradnfo na stereokomparátore. Dosahovaná
presnosť pri odčitaoej presnosti 0,001 mm na parala.
xovej stupnioi stereokomparátora je podIa overenýoh

praktiokýoh skúsenosti ±0,003 mm. VzhIadom na to,
že dÍžka obrazu základnioovej laty nie je meraná bez-
prostredne, ale z rozdielu súradnio počiatočného a kon-
oového bodu, dížková ohyba musi byť teda menšia
o podiel systematiokej ohyby ako ohyba bodová.
Pre krátke strany sú stredné dÍžkové ohyby v rozsahu
0,3 až 0,7 strednej ohyby bodovej. Z uvedeného vyplý-
va, že presnosť merania dížky zobrazenejzákladnioo-
vej laty na stereokomparátore je dpx = 0,001 mm, čo
bolo praktioky dosiahnuté pri dodržani repetičného
resp. multiplikačného spasobu merania a pri jedno-
smernej pointáoii nastavovania meračskej značky na
konoové body obrazu základnioovej laty.

Na podklade tohoto rozboru je zrejmé, že hodnoty
ml a ml' sú rádove rozdielne a že pri rešpektovaní
podmienky orientáoie základnioovej laty na ravú
fotostaniou do lOg, mažeme vplyv hodnoty ml zaned-
bať. Podobne zanedbatefná hodnota je aj mf, ak sa
uvažuje oprava obrazovej vzdialenosti z davodu nedo-
konalého meohanizmu pritlačného zariadenia. Treba
poznamenať, že podložením fotografiokej dosky pomo-
oou vloženého dimenzovaného skla je možné optimálne
pritlačenie dosky na obrazový rám fototeodolitu
a tým eliminovať ohyby aj z pripadného stočenia foto-
dosky v kazete na najmenšiu mieru.

Efektivnosť fotogrametriokej paralaktiky sa pre-
javuje jednak v zvýšeni presnosti orientáoie stereo-
modelu, a to tým, že sajednoznačneurčiskutočnáohyba
z konvergenoie resp. z divergenoie osi záberu a jednako
v hospodárnosti obmedzenim počtu vHoovaoioh bodov
na minimum, nakoIko vyfotografovaná základnioová
lata reprezentuje sama o sebe najmenej dvojiou vHoo-
vaoioh bodov.

podra doterajšioh skúsenosti doohádza k približne
50 %-nej úspore v dasledku zniženia počtu normálnyoh
vHoovaoioh bodov. Súčasne sa presunie časť práo z te-
rénu do kanoelárie.
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Rozsah lokality
Stupeň obtiažnosti
Polohová presnosť SV 1/100
Výšková presnosť SV 1/100
Polohová presnosť PVP 1/500 a 1/1000
Výšková presnosť PVP 1/500 a 1/1000
Časový fond ITP /R
Cenová kalkulácia v tis. Kčs

Za predpokladu zamerania bodového pora s pres-
nosťou Ox = 1 cm, Oy = 2 cm, Oz = 0,5 cm, Os = 2 cm
dosiahne sa presnosť fotogrametrického vyhodnotenia
v mierke

1 : 1000 mx = my = ±15 cm mz = ±5 cm
(letecká stereofotogrametria)

1 : 500 mx = my = ± 7 cm mz = ±5 cm
(letecká a pozemná stereofotogrametria)

1 : 100 mx = my = ±3 cm mz = ± 1 cm

(pozemná stereofotogrametria)

Uvedené hodnoty presnosti sú v medziach zobra·
zovacej schopnosti použitých mierok.

Prípadné zvýšenie presnosti nie je vzhradom na
existujúcu nepravidel'nosť, hrubosť a "drsnosť opraco-
vania meraných objektov potrebné.

Uvedené poznatky a skúsenosti boli získané
v priebehu spracovania a vyhotovenia fotogrametric-
kej dokumentácie na týchto lokalitách:

- Spišský hrad obr. 5, 6.
- hrad Beckov obr. 7.
- Čachtický hrad obr. 8 a 9.
- Toporčiansky hrad obr. 10.

Pre zaujímavosť a úplnosť nech sú uvedené nie-
ktoré konkrétne údaje o predmetných lokalitách, na
ktorých bola použitá najvhodnejšia kombinácia stereo-
fotogrametrických a geodetických metód.

Čachtický hrad Topofčianský
hrad

162 ha
V

2,5 cm
1,5 cm

17,5 ha 81,0 ha
III IV

2,0 cm 2,5 cm
1,5 cm 2,0 cm

v rámci grafickej presnosti
10,0 cm 5,0 cm

4070/936 4805/1553
132,7 175,6

36,0 ha
II

3,0 cm
2,5 cm

8,0 cm
11269/2474

400,2

10,0 cm
3842/874

131,2

Na uvedených lokalitách, kde bola aplikovaná
vhodná kombinácia pozemnej a leteckej stereofoto-
grametrie, sa presvedčivo preukázalo, že stereofoto-
grametria sa uplatnila a právom presadila ako najvhod-
nejšia, najuniverzálnejšia a najprogresívnejšia forma
na zameranie a na štúdiu historických pamiatok typu
hradných areálov možno ju právom pokladať za opti-
málnu z hradiska technicko-ekonomického ako i z hra·
diska presnosti a rýchlosti, ale obzvlášt pre jej schop-
nosť uchovať a dokumentovať obrazom a mierami také
množstvo potrebných informácií, aké nie je možné
zabezpečiť inou metódou.

Do redakcie došlo 27. 11. 1969.
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Letošního roku oslavují československé nivelace
padesátileté jubileum svého vzniku. Tvoří spolehlivé
podklady pro veškeré projektování a výstavbu tech-
nických děl a i pro některé vědecké výzkumy. Po-
dobně jako jiné geodetické základy prošly i českoslo-
venské nivelace zákonitě dlouhým vývojem a zařadily
se díky své vysoké přesnosti a mnohostrannému použi-
tí na čelnémísto.

Rychlý rozvoj nivelací se datuje z poloviny minu-
lého století. Hlavní příčinou bylo získat přesné výšky
k správnějšímu určení tvaru a rozměrů zemského tělesa.
Až do vzniku republiky byly výškopisné základy tvo-
řeny rakousko-uherskou nivelační sítí vybudovanou
v letech 1873-1896 vídeňským Vojenským země-
pisným ústavem. Na svou dobu byla dobrým dílem,
ale z hlediska pozdějších názorů na přesná nivelační
měření měla několik nedostatků. Byla to především
malá hustota pořadů a bodů, takže mnoho rozsáhlých
oblastí zůstalo bez bodů. Jen některé body byly
stabilizovány vhodným způsobem (výškové základní
body a body I. řádu), zatím co ostatní body (II. řádu)
svým provedením a volbou objektů nelze pokládat za
jednoznačně výškově určené a trvalé body. Jiné ne-
dostatky byly v použitých měřických soupravách
a v měřickém postupu. Proto také přesnost této sítě
není valná. Rovněž při vyrovnání nebylo správně
postupováno. Síť byla vyrovnána ve 3 částech, při čemž
každá následující část navazovala na vyrovnané výšky
předešlé části.

Kromě oné rakousko-uherské sítě přesných nivela-
cí existovala tu řada nivelací různých technickýchorga-
nizací, např. železničních, vodohospodářských, melio-
račních aj. Byly však velmi rozptýlené a bez navázání
na onu síť a tudíž s různými horizonty, bez ohledu na
pozdější jejich využití.

Po osamostatnění převzala mladá republika část
rakousko· uherské nivelační sítě rozprostírající se na
jejím území včetně 3 základních nivelačních bodů
Lišova, Strečna a Trebušan a asi 700 uspokojivě stabi-
lizovaných bodů, ale také se všemi jejími nedostatky.
Převzatá síť ovšem nemohla náležitě plnit zvýšené
požadavky technického rozvoje. Důležitost jednotných
výškopisných podkladů uvážilo tehdejší ministerstvo
veřejných prací, které zřídilo v červnu 1919 při III.
odboru oddělení Nivelační služby.

Jeho úkolem mělo být doplňování dosavadní
rakousko-uherské nivelační sítě dalšími pořady, aby
se dospělo k takové hustotě nivelačních bodů, která
by sloužila pohotově k navazování podrobných výško-
vých měření. K tomu se mělo použít všech nivelací
vykonaných na našem území, pokud by vyhovovaly
podmínkám platným pro přesné nivelace. Výsledky
těchto prací určené převážně technické veřejnosti měly
být zveřejňovány.

Předním úkolem bylo tudíž vypracovat správní
opatření k provádění technických nivelací pro nive-
lační síť. K ujasnění problémů s tím spojených byla
svolána na 30. června 1919 anketa o činnosti Nivelační
služby za účasti zástupců různých ministerstev, zem-
ských výborů, Inženýrských komor, vodohospodář-
ských a zemědělských organizací a zástupců vysokých
škol. Anketa jednomyslně uznala nutnost organizace
výškových měření, přičemž by se vyšlo z dosavadního
chaosu výškových údajů. Zároveň byly stanoveny
zásady pro chystané správní opatření.

Na základě těchto zásad byl vypracován návrh
ministerského nařízení o jednotné organizaci přes-
ných výškových měření v listopadu 1919 a zaslán
.k připomínkovému řízení všem na tom zainteresova-
ným ministerstvům a organizacím a samozřejmě
předsednictvu ministerské rady se žádostí, aby návrh
byl dán na pořad jejího nejbližšího jednání. Osnova
nařízení byla dne 20. ledna 1920 ministerskou radou
schválena a uveřejněna pod č. 43 ve Sbírce zákonů
a nařízení z r. 1920, částka IX. Nařízení obsahovalo
ustanovení o jednotném provádění přesných nivelací,
připojování jich na jednotný horizont, o stabilizaci
bodů a jejich ochraně, dovolené odchylky pro obou-
směrné nivelace a o předkládání a zkoušení výsledků
dosavadních a nových přesných technických nivelací.

Současně s návrhem nařízení, které obsahovalo
jen nejzákladnější zásady, byla vypracována i In-
strukce pro přesné nivelace, díl 1., polní práce, která
obsahovala podrobné směrnice. Instrukce po připo-
mínkovém řízení byla vydána tiskem r. 1921.

Poněvadž podle vlád. nař. měly být nové nivelace
připojovány na dosavadní body, zpracovalo minister-
stvo veřejných prací výsledky rakousko-uherské nive·
lace, upravilo pro praktickou potřebu a vydalo je pod
názvem: Soupis výškových značek v nivelační síti
I. řádu republiky Československé. Publikace čís. 1.
V Praze 1920.

Ministerstvo veřejných prací však málo důrazně
prosazovalo plnění všech ustanovení zmíněného vlád-
ního nařízení, a proto některé organizace i nadále
konaly nivelace po svém, často méně vhodném způso-
bu, takže jejich výsledků nebylo možné využít pro
zhuštění sítě. Sama Nivelační služba musela odstoupit
od původně zamýšleného soustavného zhuštění pře-
vzaté sítě podle předem stanoveného rozvrhu sítě
a postupu prací. Neměla k tomu ani dostatek odborné-
ho personálu, ani dostatek finančních prostředků.
Z těchto důvodů postupovalo budování jednotné sítě
velmi pomalu. Ministerstvo veřejných prací proto sta-
čilo sotva plnit úkoly v českých zemích, zatímco na
Slovensku a Podkarpatské Rusi se musil ujmout
budování sítě Vojenský zeměpisný ústav v Praze.
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Za základ prvních československých nivelací byly
vzaty body rakousko-uherské sítě a zařadily se tudíž
do výškového systému jadranského.

Síť byla zhušťována dalšími pořady. Přitom postu-
povaly oba orgány odlišně. Ministerstvo veřejných pra-
cí považovalo výsledky rakousko- uherské nivelace za
vyhovující, aniž se dříve přesvědčilo o jejich skutečné
hodnotě a o možných změnách ve výškách nivelačních
bodů způsobených místními i geologickými pochody.
Jinak postupoval Vojenský zeměpisný ústav. Ten
vyšel od základního nivelačního bodu Strečno a kromě
budování nových pořadů přeměřoval i staré pořady.
Pracoval soustavněji a mohl proto alespoň v menších
celcích vyrovnávat pořady dokončené v jenotlivých
letech. Tím vznikaly mezi oběma částmi sítě na jejich
styku mezi Moravou a Slovenskem citelné rozdíly.
Nejlépe to vystihují rozdíly výšek bodů mezi touto
sítí a nynější sítí. V českých zemích se pohybují :rozdíly
od 40 do 135 mm, kdežto na Slovensku mezi 140 a 180
mm. Rozdíl mezi výškami obou orgánů vznikl tím, že
nebylo překontrolováno převýšení mezi základními
nivelačními body Lišov a Strečno, které se vlivem
časového odstupu mohlo změnit pohybem bodů.

Společné vyrovnání sítě bylo provedeno až r. 1952.
Všechny pořady byly rozděleny do 3 řádů, při čemž
bylo použito výsledků získaných styčnými nivelacemi
s Polskem a Maďarskem. Tím bylo umožněno rozmno-
žit počet uzavřených polygonů zejména na Slovensku.
Síť I. řádu čítala 25 uzavřených polygonů. Pořady
sítě II. a III. řádu byly vyrovnány zpravidla pouze
vyrovnáním výšek uzlových bodů obecným aritmetic-
kým průměrem samostatně pro každý polygon vyššího
řádu.

Tato síť však nebyla dobudována. Ani za 20 let
budování neobsáhla celou republiku. Tím ovšem
pořady zastaraly ztrátami četných bodů a u první
i nedostatkem přesnosti. To přimělo ministerstvo
veřejných prací k tomu, že začalo uvažovat o nové
síti budované přísně podle jednotných postupů
a vztažené k jedinému východiskovému bodu, tudíž
s jedinou srovnávací hladinou, aby vyhovovala všem
novodobým požadavkům. Nová síť se začala budovat
r. 1939, zpočátku ještě jako součást německé sítě ve
výškovém systému Severního moře, po roce 1945 opět
ve výškovém systému jadranském. Pokračovalo se
v ní v soustředěné zeměměřické službě. Síť čítá 4 řády,
z nichž první se považuje za základní vědeckou síť,
a čtvrtá obsahuje podrobné pořady a sítě. Byla pro-
váděna podle nejmodernějších zásad pro velmi přesné
a přesné nivelace, z nichž hlavní zásady byly převzaty
z resolucí Mezinárodní geodetické a geofyzikální unie
doplněné četnými vlastními poznatky a zkušenostmi
tak, aby byla schopna plnit veškeré nejnáročnější
vědecké i praktické úkoly.

Dlouhodobým vývojem prošly i jednotlivé úkony
nivelačních prací. Tak např. v rakousko-uherské síti
vyhovuje požadavkům stálosti a přesnosti jen ne-
mnoho bodů. Jsou to především základní nivelační
body a potom body I. řádu stabilizované závěsovými
značkami s otvorem pro závěsné měřítko. Podle nej-
přísnějších zásad ani první, ani druhé nejsou zcela
spolehlivé. Výšky prvních jsou tvořeny ploškou
vyhlazenou na skále a druhýoh otvorem k zasunutí

tyčinky. Zejména u druhých značek nemusí být otvor
vždy vodorovný a průměr tyčinky shodný s průmě-
rem otvoru. Proto kladem první čs. nivelační sítě bylo
zavedení lepších stabilizačních forem. Jsou to čepové
a hřebové značky, první s válcovou hlavou a poloku-
lovým výčnělkem, druhé s hlavou kulovitého až hruš-
kovitého tvaru. Tím bylo vyhověno jedné důležité
moderní podmínce kladené na značky, tj., aby výška
byla vztažena přesně k jedinému bodu značky. Nějaký
čas byly používány ještě závěsové značky a stupnicové
značky zavedené Vojenským zeměpisným ústavem
osazované zejména na Slovensku. Pokud se týče
materiálu, byly značky zhotovovány ze železné litiny.
Jen u základních a jejich zajišťovacích bodů byly
používány značky zhotovené z Monelova kovu nebo
ze skla.

V čs. jednotné nivelační síti byly zavedeny další
druhy stabilizací. Především mimo sídliště byly
používány nivelační kameny délky 1 m, které se usazo-
valy na betonové desky. Dále to byly podzemní
nivelační kameny a hloubkové stabilizace. První je
tvořena nivelačním kamenem usazeným na betono-
vou desku v hloubce až 2 m a druhá se skládá z trubky
vyplněné cementovou směsí nesoucí značku a pažnice
ji chránící. Podle dosavadních zkušeností jsou obě
nové stabilizace velmi spolehlivé.

Pro výzkum svislých pohybů zemského povrchu
byly zavedeny dvě další kategorie nivelačních znaků,
výškové indikační body a výšková indikační pole, které
mají sloužit jako ukazatelé místní stability nebo po-
hyblivého území. Výškové indikační body jsou jednot-
livé důkladně stabilizované body rozmístněné podél
pořadů ve vzdálenosti 5-7 km. Výšková indikační
pole tvoří skupiny výškových indikačních bodů roz-
místněných podél pořadu v délce 1-2 km, nebo ještě
lépe na ploše 1-2 km2•

Nivelační službě náleží zásluha za to, že hned od
počátku, s výjimkou r. 1920, používala vždy nej-
modernějších nivelačních přístrojů a latí. Byly to
přístroje Zeiss III a A, Wild III a N III a Kern III
a NK III. V nové síti k tomu přibyl na krátký čas
přístroj Hildebrandt a konečně v poslední době Zeiss
Ni 004 a automatické nivelační přístroje Zeiss Koni
007.

Rovněž nivelační latě byly vybírány z těch, které
jsou vhodné pro přesné nivelace. Jsou to nivelační
latě s invarovými pásy Zeiss, Wild, Nestler a Kern,
zkoušené každoročně laboratorně i během polních
prací polními normály.

Hned od počátku byla k měření používána metoda
geometrické nivelace ze středu s přesně vodorovnými
a stejně dlouhými záměrami vzad a vpřed. Nivelační
postup byl přizpůsoben zásadám pro velmi přesné
nivelace, z nichž nejdůležitější jsou:

1. Každý pořad se měří dvakráte, v opačných
směrech, a pokud možno v různých dnech a různých
hodinách denních.

2. Používá se současně 2 nivelačních latí.

3. Záměry byly původně voleny do 50 m, v sou-
časné době se používá záměr kratších, u opakovaných
nivelací do 35 m.
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4. Nejnižší výška záměry nad povrchem země
byla původně dovolena 10 cm, později byla mez stále
zvětšována a dnes dosáhla již 50 cm, u opakovaných
dokonce 80 cm.

Vždy se přihlíželok tomu, aby byly vlivy působící
systematické chyby omezenyna nejmenší míru. V po-
slední době byla již na několika pořadech použita
metoda přerušované nivelace. Charakteristickým zna-
kem této metody je ponechávání časového odstupu
mezi měřením sousedních úseků. To znamená, že po
zaměření prvního úseku se přejde na třetí a po jeho
skončení zpět na druhý,

V první nivelační síti a v čs. jednotné nivelační
síti, do doby přechodu na jiný výškový systém, byly
k odstranění nerovnoběžnostihladinových plochpouží.
vány orthometrické (sferoidické) opravy. Těchto
oprav bylo použito proto, že základ sítě tvořila
rakousko-uherská síť, jejíž výšky byly rovněž
určeny tímto způsobem, a jednak z toho důvodu, že
k jinému, přesnějšímu, způsobu nebyla u nás k dispo-
sici až do nedávna dostatečně hustá síťtíhových bodů.
Teprve po převedení sítě z výškového systému
jadranského do baltského byl převzat pro výpočet
tíhových oprav způsob zavedený v tomto výškovém
systému v Sovětském svazu, při němž se přihlíží již
ke skutečným hodnotám tíže změřeným na zemském
povrchu na bodech vhodně rozvržených podél nivelač.
ních pořadů. Tím byly výšky postaveny na nový,
modernější základ.

Převodem do nového systému byla změněna také
srovnávací hladina. Dosavadní střední hladina Jader-
skéhomoře byla zaměněna za střední hladinu Baltské-
ho moře určenou v Kronštadtu. Vzhledemk tomu, že
byl změněn systém výpočtu tíhových oprava bylo
provedeno nové vyrovnání sítě, nelze převod výšek
uskutečnit nějakou konstantou. Přibližný rozdíl je
40 cm a kolísá mezi 38 a 42 cm, přičemž jsou výšky
baltské o tuto hodnotu menší než výšky jadranské.

Čs. jednotná nivelační síť byla vyrovnána několi-
krát. Práce na vybudování sítě nepostupovaly totiž
tak rychle, aby bylo možné vyhovět rostoucím poža-
davkům technické veřejnosti na vyrovnané výšky.
První vyrovnání bylo uskutečněno r. 1948 a jen pro
8 polygonů v Čechách. Druhé vyrovnání bylo vyko-
náno r. 1949,a to zahrnovalo již 16 polygonů západní
části sítě. Po dobudování základní sítě byla vyrovnána
i východní část sítě zcela samostatně, aby se neměnily
výšky v západní části sítě. Celkové vyrovnání bylo
vykonáno počátkem r. 1953. Základní síť se skládá
z 27 polygonů se 72 uzlovými body. Z porovnání
vyrovnánípo částech a v celku byly zjištěny samozřej-
mě odchylky ve výškách, ale ne značné. Výpočet vý-
šekvycházel opět z Lišova. Ostatní sítě byly vyrovná-
ny postupně vždy v polygonu vyššího řádu.

Když r. 1957došlo k převodu sítě do výškového
systému baltského, byla naše síť vyrovnána v rámci
vyrovnánínivelační sítě VýchodníEvropy. Výsledkem
jsou právoplatné výšky ve výškovém systému
baltskémpo vyrovnání.

K jednotnému provádění prácí v čs. jednotné
nivalečnísíti byla r. 1950vydána Nivelační instrukce
a návod. Podle nových zkušeností a vzhledem k za·

členění sítě do výškového systému baltského byla. r.
1968vydána nová Nivelační instrukce.

Zlepšování technologických postupů se projevilo
také v přesnosti nivelační metody. Uveďme zde ta-
bulku středních chyb kilometrových vypočtených
podle platných mezinárodních vzorců:

Nivelační Bit 1. řádu

Střední ohyba rakousko·

I
první I druhá

kilometrová ·uherská československá

mm/km

nahodilá 1,2 0,5 0,26
systematická 4,0 1,2 0,55
celková 4,2 1,3 0,61

Zlepšeníse výrazně projevilo zejména ve zmenšo-
vání střední systematické chyby. Pro zhušťovací sítě
je přesnost poněkud menší, ale jennepatrně, takže ivsí·
ti III. řádu nepřesahuje mez 2 mm stanovenou mezi-
národní resolucí pro velmi přesné nivelace. Proto také
jak první, tak i nynější československá jednotná
nivelační síťvyhovuje mezinárodnímpředpisům a řadí
se mezi výškopisné základy světové úrovně.

Tím ovšem vývoj československýchnivelací není
ukončen. Nivelaci přibývá stále víc a víc úkolů a po-
žadavků po vyšší přesnosti. Bude třeba stále hledat
nové formy stabilizace, zdokonalovat nivelační meto-
du a postupy a také spolehlivé vzorce pro oceňování
nivelacf.

Jedním z těchto úkolů jsou opakované nivelace
konané pro výzkum svislých pohybů zemské kůry
v celostátním i mezinárodnímměřítku. Práce na tomto
zvlášť choulostivémúkolu byly zahájeny r. 1960.

Výškopisným základům byla v naší republice
během 50 let věnována vždy značná pozornost. Přes
mnohé nesnáze díky odborné přípravě, školení všech
inženýrů, techniků a měřickýchpomocníkůa dodržová-
ním všech zásad platných pro novodobé nivelace se
podařilo vybudovat hodnotné geodetické dílo.

Aby čs. jednotná nivelační síť mohla sloužit
technické veřejnosti, je nutno řádně pečovat o ochra-
nu bodů před hrubým porušováním a ničením. Proto
musí být sjednávány s místními národními výbory,
majiteli a uživateli staveb a pozemků dohody o osa-
zování značek a znaků a poučovat je neustále o důle-
žitosti ochrany nivelačních bodů. Vlivem různých
činitelů semění také výšková poloha nivelačníchbodů.
Proto také bude nutno stále body kontrolovat, upra-
vovat, přizpůsobovat a doplňovat podle nastalých
změn tak, aby byl udržen soulad mezi body v přírodě
a v nivelačním operátu a nivelační síť příliš brzo
nezestárla.
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K udržení kroku s vývojem fotogrammetrické
techniky i technologie ve světě je především nutné
držet krok se stavem přístrojové techniky. V posled.
ních několika letech ve VÚGTK byla věnována zvýšená
pozornost problematice fotogrammetrické přístrojové
techniky, což je dokumentováno v řadě výzkumných
zpráv, z nichž zde budiž připomenuty aspoň čtyři nej.
obsáhlejší: výzkumná zpráva č. 179 Fotogrammetrické
vyhodnocovací přístroje, č. 240 Zhodnocení fotogram-
metrického strojového parku resortu ÚSGK, č. 313
Výzkum progresivních fotogrammetrických metod
(zprávy vypracoval pisatel tohoto článku) a zpráva
č. 355 b, zpracovaná Ing. L. Skládalem, CSc., Studie
o automatizaci geodetických, topografických a karto-
grafických prací - část fotogrammetrická.

Nejmodernější fotogrammetrická metoda je me·
toda zvaná integrovaná, která je založena na princi-
pech ortofotografie. Tato metoda umožňuje současné
vyhodnocení polohopisu ve formě diferenciálně pře-
kreslených snímků (ortofotosnímků) a výškopisu ve
formě profilových šraf či vrstevnicových úseček. Sou-
časné vyhodnocování polohopisu a výškopisu dává
předpoklad zkrácení času a zvýšení produktivity foto-
grammetrických prací. Integrovaná metoda umožňuje
využívat nového typu mapy, zvané ortofotomapa,
která se vyrovná konvenčním čárovým mapám svou
přesností a vysoce je překonává bohatostí informací.
Ortofotografické vyhodnocení je principiálně vhodné
k rozvíjení vysokého stupně automatizace vyhodnoco.
vacích prací.

Jedním z prvních, kdo vystihli vhodnost ortofoto·
grafického způsobu vyhodnocování pro podstatné
zvýšení automatisace fotogrammetrických prací, byl
Kosofsky [7], který také pro novou pracovní metodu
začal razit název integrovaná. Název integrovaná
metoda vystihuje tu skutečnost, že všechny informace
nutné pro zpracování mapy jsou získávány během
jedné operace. Stereoskopický model je systematicky
proměřován v rovnoběžných profilech, vyhodnocovatel
(člověk nebo automat) udržuje přímočaře pohybující se
měřickou značku v dotyku s modelem. Výškové infor-
mace jsou získávány tak, že přímky značící směr pro-
filů jsou přerušovány podle zvoleného vrstevnicového
intervalu. Polohopisné údaje jsou získávány z orto-
fotosnímku, který je pořizován při proměřování pro-
filů. Pro takovýto způsob vyhodnocování použil
Kosofsky sestavu přístrojů, jejímž hlavním prvkem
byl uzpůsobený stereoskopický vyhodnocovací pří.
stroj Nistri model VI.

Ing. Zbyněk Maršrk, CSc.,
Výzkumný ústav geodetlckt,

topografický a kartografický v Praze

V posledním desetiletí nastal rychlý rozvoj orto-
fotografie a řada firem začala vyrábět různé typy di.
ferenciálních překreslovačů. V posledních letech pak
většina překreslovačů je vybavována zařízením pro
profilové vyhodnocení výškopisu. Stručná charakte-
ristika a hodnocení některých diferenciálních překres.
lovačů byly podány ve výše připomenutých výzkum-
ných zprávách Č. 179 a Č. 240. Zařízení pro profilové
vyhodnocení výškopisu přidané k orthoprojektoru
GZ-1 popisuje Meier [9]. Loscher [8] ukazuje výhodné
vlastnosti diferenciálního překreslovače B8 - Stereo.
mat pro automatické vyjádření obrazu reliefu: Další
katodová trubice přidaná k ortofotoskopické jednotce
přístroje umožňuje promítání příslušného segmentu
vrstevnice. Azimut úsečky vrstevnice je řešen řídící
jednotkou s využitím stejného principu jako při auto-
matickém vyhodnocování vrstevnic. Úsečka je promí-
tána přidanou katodovou trubicí přes polostříbřený
hranol do ortofotosnímku. Takto získané vrstevnice
jsou téměř souvislé, vyžadují minimální úpravy.
Komplexní přístroj, zvaný Stereotrigomat, dovolující
aplikaci grafické fotogrammetrické metody, numeri~ké
metody i integrované metody, popisuje Weibrecht
[11]. Na kongresu Mezinárodní fotogrammetrické
společnosti v Lausanne 1968 byl poprvé předveden
velký Wildův diferenciální překreslovač A 2000.

Přehled dosavadního vývoje a perspektivy další-
ho rozvoje ortofotografie a integrované fotogram-
metrické metody byly podány nejsouborněji a nej-
úplněji naposledy na mezinárodním symposiu o foto·
mapách a ortofotomapách konaném v září 1967
v Ottawě v Kanadě. Na symposiu bylo předneseno
dvacet přednášek, které byly všechny otištěny v časo-
pise The Canadian Surveyor, No. 1, 1968. Příspěvek
Johanssona [6] byl zajímavý zejména pro praktiky
a organisační pracovníky. Počínaje rokem 1937 je
pořizována Hospodářská mapa Švédska v měřítku
1 :10 000, a to na většině území na podkladě fotoplánů.
V poslední době bylo přikročeno k pořizování ortofoto-
plánů sestavou přístrojů stereometrograf (Zeiss-Jena)
plus ortoprojektor GZ-1 (Zeiss-Oberkochen). Byla
potřebná jen malá modifikace stereometrografu. Doyle
[4] se pokusil provést porovnání a zhodnocení optic-
kých diferenciálních překreslovačů a elektronických
systémů. Optické systémy mají větší rozlišovací schop-
nost, elektronické přístroje jsou schopnější pro auto-
matisování a umožňují vyhodnocení výškopisu ve formě
vrstevnic. Teoretický příspěvek měl Helava [5], který
provedl matematický a technický rozbor tří způsobů
převodu snímkových informací: bod po bodu, pomocí
čárových elementů a pomocí plošných elementů. Další
velmi zajímavý teoretický příspěvek o perspektivách
ortofotografie měl ďAutume [3], který stručně popsal
možnost diferenciálního překreslení a současného pře.
vedení půltónového snímku na čárovou kresbu elektro-
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nickými prostředky. Collins [2] přišel se zajímavým
námětem na mechanické přídavné zařízení k ortofoto-
skopu pro pořizování t. zv. stereoskopického dvojčete
k ortofotosnímku.

Ortofotomapa nemusí být konečným produktem
integrované fotogrammetrické metody. Reprodukční
technika umožňuje přetvoření půltónové ortofoto-
mapy na čárovou mapu fotomechanickými prostředky,
jak uvádí na př. Beck [1]. ScWager [10] popisuje struč-
ně reprodukční způsob zvaný Pictoline-Pictotone.
Půltónový negativ se položí na positiv přibližně stej-
ného kontrastu. Positiv slouží jako maska a leží zadní
stranou na zadní straně v bezprostředním kontaktu
s negativem. Maska a negativ se vloží do otáčivého
rámu s odsávacím zařízením na citlivý film s negativem
dospodu. Zatímco se rám otáčí, vrhne se světlo pod
šikmým úhlem na masku. Světelné paprsky se zlomí
na okrajích masky, takže se na filmu osvítí jen čárový
obraz; ve výše zmíněném článku Schlager také uvádí
porovnání časových nákladů vyhodnocení topogra-
fické mapy 1 : 50 000 jednak universální fotogram-
metrickou metodou a jednak integrovanou metodou.

Výhody a nevýhody fotomap ve srovnání s kon-
venčními čárovými mapami byly již mnohokrát disku-
továny mnoha autory zainteresovanými ve výrobě
map i užívání map a není účelné tuto diskusi zde roz-
šiřovat. Podle názoru autora výhody fotomap jsou pře-
vládající; přinejmenším bohatost informací nemůže
být překonána žádnou konvenční mapou. Hlavní věcí
je produkovat fotomapy rychleji a levněji, než jsou
produkovány konvenční mapy a obliba fotomap ne-
pochybně poroste.

Při zavádění integrované metody do naší foto-
grammetrické praxe se jistě vyskytne řada problémů
praktických i teoretických. Je však účelné a nutné
věnovat se problémům této nové fotogrammetrické
disciplíny, výzkumně i prakticky, a udržovat krok
s rozvojem fotogrammetrie ve světě.

Do redakce došlo 12. 5. 1969
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Druhá etapa socialistické soutěže v re-
sortu Č ÚGK v roce 1970

ČElSkýúřad geodetický a kartografický v dohodě s Ústřed-
ním výborem Č'eského odborového svazu pracovníkfl
státních orgánfl a Ústředním výborem Českého odboro-
vého svazu pracovníkfl v tisku vydal pokyny pro zamě-
ření a organizaci druh1 etapy SOCialistické soutěže v re-
sortu Českého úřadu geodetického a kartografického.
Tyto pokyny vycházejí ze směrnice vlády ČSR ,a ČROS
pro druhou etapu zaměření, hodnocení a veřejné':lO oce-
ňování výsledkfi iniciativy pracujících v roce 25. výročí
osvobození Československa Sovětskou armádou.

Druhá etapa soutěže navazuje na první etapu, roz-
vinutou po výzvě ÚV KSČ, jejíž zaměření bylo stanoveno
zásadami soutěže o titul "Ústav - podnik 25. výročí
osvobození Č'eskoslovenska Sovětskou armádou". Druhá
etapa soutěže bude podle směrnice vlády ČSR a ČROS
ukončena dnem 31. prosince 1970 a konečné komplexní
hodnocení výsledkfi bude provedeno jednotlivými orgány
a organizacemi na základě rozboru hospodářských vý-
sledkfi za rok 1970 a předáno Českému úřadu g,eodetic-
kému a kartografickému do 31. 1. 1971. Ocenění výsled-
kfi 1/ soutěži je uvedeno ve směrnici vlády ČSR a ČROS.
Český úřad geodetický a kartografický spolu s ústřed-
ními výbory příslušných odborových svazfi provede zhod-
nocení výsledkfi soutěže v resortu a do 30. 3. 1971 před-
loží návrhy na udělení Čestných uznání vládě ČSSR,
vládě ČSR a příslušným odborovým orgánflm ke schvá-
lení. Současně bude také rozhodnuto o udělení titulu
"Podnik - ústav 25. výročí osvobození ,Československa
Sovětskou armádou".

Druhou etapu soutěže je třeba zaměřit, kromě již
vy':1lášených kritérií, zejména na
- sestavení ,a realizaci programfi komplexní socialistické

racionalizace;
- přípravu a sestavení plánu na rek 1971 a 5. pětiletku;
- docílení úspor v oblasti správy a řízení;
- pracovní kázeň a disciplfnu ve smyslu pokynu ČÚGK

č. 3496/1970-1;
-zvýšení úrovně kontrolní činnosti na všech llsecích,

zejména na úseku kvality a hospodárnosti.

Dosavadní závazky jednotlivcfi i kolektivfl je nutné pro-
věřit, zpřesnit a zajistit jejich konkrétnost a možnost
stanovení ekonomicksho přínosu. Celopodnikové - ce-
loústavní závazky musí být podloženy konkrétními závaz-
ky jednotlivcfl nebo kolektivit

Při hodnocení socialistické soutěže a výsledkfl pra-
covní a tvfirčí iniciativy pracujících bude ČÚGK dfisled-
ně vycházet z prokazatelných dosažených výsledkli, a to
jak ekonomických, tak i morálně-politických. Pi'l org,a-
nizaci druhé etapy soutěže je třeba oživit i osvědčené
formy sociali~tického !"o'lltěžení, jak vyplývá i ze směr-
nice vlády ČSR a ČROS. Nově vzniklé závazky a zpl'es-
něné dosavadní závazky je třeba řádně ,a prliběžně kon-
trolovat, aby mo':1ly být pojaty do komplexního hodno-
ceni po uplynuti roku 1970.

Všechny orgány a organizace resortu provedou dílčí
hodnoceni výsledkfi pracovnf iniciativy a aktivity ,a pl'e-
dají je Č'eskému úřadu geodetickému a kartografickému
do 20. října t. r. Český úi'ad geodetický a kartografický
očekává, že druhá et.apa socialistické soutěže, po pro-
jednáni se stranickými a odborovými organizacemi a vše-
mi pracujícími přispěje k dalši konsolidaci resortu a po-
mflže významným zpflsohem ke splněni a pi'ekrQčení plá-
novaných úkolfl za rok 1970 a 11 pi'ípr,avě plánu na rok
1971.

R'edakce GaKO se zavazuje, že o socialistické soutěži
bude čtenářskou obec Geodetického a kartografického
obzoru informovat.
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Informácia O priebehu pracovnej inicia-
tfvy a soc. súťaže v rezorte SSGK za
I. polrok 1970.

V Geodetickom ,a kartografickom obzore číslo 2/70 uve-
rejnil námestník SSGK Ing. Len k o článok pod nadpi-
som "R o z v o j P l' a c o v n e j i nic i a t í v y a s o.taž
k 25. výr o č i u o s I o bod e n i are p u b I i k Y S o -
vietskou armádou".

Všetky naše organizácie - Geodetický o.stav v Brati-
slave, Oblastný ústav geodézie v Bratislave, Inžinierska
geodézia, n. p. Bratislava a Slovenská kartografia, n. p.
Bratislava, správne pochopili výzvu Ov KSČS ,a ich jed-
notlivé kolektívy prakticky dokumentovalI rozvoj pra-
covnej iniciatívy a súťaž hodnotnými kolektívnymi a
individuálnymi záv1izkami. Za celý rezort bolo prijatých
115 kolektívnych a 247 individuálnych záv1izkov. 'Prijaté
socialistické závazky boli za 1. polrok 1970 nielen splne-
né, ale i prekročené a ich hodnota predstavuje čiastku
1400 tis. Kčs.

Dobrou organizáciou soc. súťaženia a rozvoj a pra-
covnej iniciatívy dosia~li sa v rezorte SSGK v priebehu
1. polroku 1970 tieto výsledky:
1. Objem výkonov bol za rezort prekroč€'llý o 3052 tis. Kčs

a bol splnený na 107,6 Oío,

2. Mzdový fond (fond pracujúcich] bol čerpaný na
99,4 % (o.spora činí 174 tis. Kčs].

3. Plán pracovníkov sa plní na 97.2% - neplnenie o 80
pracovníkovo

Prtebeh súťa!te v Jednotlivých organizdctdch
Pracujúci kolektív G e ode t i c k § h o úst a v u v B l' a -
t i s I a v fJ za 1. polrok 1970 prijal 5 kolektívnych a 41
indiv. závazkov. hodnota, ktorá činí 76400,- Kčs. Na
Oblastnom o.stav'e geodézie v Bratislave
72 kolektívnych a 105 indiv. závazkov reprezentuje
334 tis. Kčs. Pracujúci I n ž i ni e l' s k e j g e o d é z i e,
n. p. B l' a t i s I a v a splnením 30 kolektívnych a 10 indiv.
záv1izkov ziskali hodnoty rovnajúce sa 575 tis. Kčs.
S loven s k á k a l' t o g l' a f i a, n. p. B l' a t i s I a v a
splnila 8 kolektívnych a 91 indiv. závazkov. Hodnota
splnených závazkov činí 404 tis. Kčs.
Je nesporné, že prijaté nové formy soc. súťaže odstrá-

n11i mnohé formálnosti z minulých rokov a priniesli ži'l-
do.ce výsledky v plnení programových úloh ako aj pri-
jatýc~ kolektívnych a individuálnych závazkov v rezorte
SSGK. Sú preto všetky predpoklady. že prijaté závazky
v rezorteSSGK budú v roku 1970 nielen splnené, ale
i prekročené, čím prispejeme ku konsolidácii národného
hospodárstva.

Seminář o informačním systému geodézie a kartografie
Dlouhodobá racionalizační opatření resortu ČOGK

obsahují též výzkum a realizaci modernizace informač-
ního systému geodézie a kartografie a jeho vazby na
jiné informační systémy. Na toto téma pořádá ČVTS
pro geodézii a kartografii, odborná skupina automatiza-
ce, ve spolupráci se ZP ČVTS při VÚGTK sem in á ř
v úterý dne 24. listopadu t. r. od 9 hod. v budově
ČVTS, Široká 5. Praha 1- Staré Město. Vložné pro členy
ČVTS 120,- Kčs. Přihlášky soustřeďuje VOGTK, Politic-
kých vězňů 12, Praha 1- Nové Město, tel. 221757 (Ing.
B. Volfík].

Ing. Bohumil Volffk v. r'J
odborný garant semináře
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Oznamujeme, že nás navždy opustil člen redakční rady
Geodetického Ia kartografického obzoru a vedoucí oddě-
lení řízení jakosti národního podniku Inženýrská geo-
dézle Praha soudruh Ing. Miroslav P u k 1.

Cest jeho památce!

Oznamujeme dále, že předseda Ceského tlřadu geodetic-
kého a kartografického v dohodě s ředitelem Slo~enské
správy geodézle a kartografie jmenoval soudruha Ing.
Jil.roslaw Ko u b u, náměstka předsedy COGK, členem
redalkční rady Geodetického a kartografického obzoru.

Zpráva z konference hlavních redaktorů
geodetických a kartografických
ěasopisů ve Variavě

lVe dnech 11.-16. '5. 1970 se Ikonala ve Varš!lIVěMe-
zinárodní Iltonfe'rence vedoucích redaktorů geodetlc1kýc1h
a Ikartograflclkých 'ča:sloplsů socIal1stlc1kých ZP.mí, jejfm~
iniciátorem Ibyla INa:c,zelna lorganlzacjlllJ technycz:na
(NOT), Ikterá Ije vydavatelem měsíčnmro "PrzAgI~d ,Geo-
derzyjny".
Na progl"amu jednáJn1 'byla lVýměna zlkušenos'ťí o Iprácl

redakčnfc,h rad, o temaU<c'kýohpláne oh .časop'lsd fa [jejich
zaměření na IZlVyšováníod'borný'ch !ZnalosU a zveřejňo-
vání nejnovějšlch výsledků vědy a techniky v geoďézil
a kartografll. Dále na progr·amu ,byla spolupráce pN
výllllěněčasop!i:sd, lčlánků, lP,erspektlvntch Itematických
plánd. V rámci ,progrllJmu Ikonference byla /prohlídka
Geodetlc'kého podniJku měst,a Va'ršavy la Ipředvedení po-
čHaJCfhostroje GEO-2 ,při 'zpracování geodetických 1lldh
v Iprovozníoh 'podmínkách 'a IP'ředllláška Idoc. Inž. dr.
J. GaZdzlclkého "Počft,Il'ČGEO-2 ta je1ho !použltí při !auto!-
matizaol gegdetld{ýclh výpočtů v IPiolslku". '
Zahájení konference !bylo ·V Domě techniky, kde je

vyda~atelství NOT. 'Po Ipi'ednesení poodravnýcih p<rojevů
Inž. Czarskleho, ředitele vydavatelství NOT, Inž. Szmle-
lewa, 'předsedy Hlavní správy igoodézie a !k1alrtografre
a Inž. dr. 'Pachu ty, předsedy Společnosti polských g6O-
detů [přednesl 'k jednání konf8'renGe mgr. tnž. St. J. Ty-
mowski za1hajovací projev: 'Ol'oha geodetlClkých časopisů
v socla'1isti,cký'Chzemkh ,a Iplány lčasopisu ,przegl~d
Geodezyjny na léta 1971-1975.
V socialistických ~ích slouží výsledky geodeNcikých

a fkartogl"alnc'kýc'h prací obMně a správě státu, národní-
mu hospodářství a Ikultuře. IV Idobě ivědeckoteohnlcké
revoluce, ,kdy :pOlkrok ve vě:dě I/l technice má rychlý
r:ozvoj, má i úloha: časopisů obzvláště vel'ký význam.
Proto se geodetic'ké li Ikartografické časopisy v socla-
liJstlclkýc'hlzemích hl,avně 'zaměřuj! l .
- na 'formování ,profllu inženýra, tecilmlka-geodeta 'a

kartogralfa, kte·ří realizují ~šechny úkoly geodézle
a kartogr,a:f1e v nál"ooohospooářSkých plánec,h,

-na určování a zve'řejňováníhlavníClh vývojových 'smě-
rů Ivšeho IpoIkroku vgeodézli !ft ika:rtogr.afll,

- na mvádění nové techniky v geodézi1 a !kaxtografH.
Dále se s. mgr. inž. Tymowski Izmínll 'o lpolském ča-

sopisu, 'který je věnován Iproblémům geodézle, fotogram-

metrle 'a ka:rtografie ia:IJe vydáván 'jaiko měsíčn~k "Prze-
gll!d Geodezyjny" vydavatelstvím NOT. Toto vydavatelství,
které ikromě časopisů vydává 'veškerou itechnlc1kou li-
teraturu, .je 'za'řízen~m Hlavní technické organlzace,která
sdružuje asi 300000 čle'nu ve 20 te,chnlc:kých spOleč-
nostec'h, z 'nichž 'jednou Ije ,též "Stowarzysenle Geodet6w
Polskich" (SGP) s téměř 10000 členy.
,Przegl~d 'Geodezyjny 'je časop'lsem spole:':nosti 'a Ivy-

chází v ná'kladu 3600 výtisků, 'z čehož 2000 výtisků je
odebi'ráno 'indlvMruálně ~ednotlivými (členy společnosti,.
1200 'výtisků odeibíra'jí různé 'knihovny, ústavy, 'podniky,
školy a ostatní :organlzace, 180 'výtisků je zasíláno do
ciziny a 'z:byte'k je Ipro potřebu vyda'vatelstvL
Tematlc'ký plánčaisopisu je Ikaždoročnězpracován

redakčním :koIekti'vem IéI schvalován pr'ogramovou rwdou
SGP a čtenáři i autoři jsou s ním seznámenI. Tematický
plán časopisu na rolk 1970 má sedm 'hlavních k,apltol,
které Ise dělí na pět ,až deset nám~tových oddílů. Pm
lnfol"macl alei'lpoň názvy Ihlavních ka'Pitol:

I. Obe'cné problémy
II. Vědecké a technic,ké otá'z'ky v geodézil, fotogram-

metl"i1 li kia'rtogl"afll
III. Geodézle 'a Ikartogl1atle Ipi'1měření měst
IV. Geodézie a k,artografle 'v zemědělství
V. Geodézi'8 a 'kartogl'afie v horni'ctví, průmyslu, sta-

vebnictví, dOlpravě, 'lesnictví '8 jiných ()I!llastech
VI. Rozmanitosti, dokumentace, recenze
VII. Clnnost SGP.

Velkou úlohu při jreaHzac'l temlttlc'kých i[:Ylánů\hra'je
spolupráce s ve,lkým 'počtem l8:utorů Iz Ifůzných oborů
a účast mladých ,autorů, 'c'OiŽumožl'íuje, aby z 'časopisu
se s~ala odborná trlbuIIJa všech členů SGP.

,v diskusi 'pa'k byly vyměněnyikušenostl Ike všem
hodům progrllJmru a otázJl:ám, ulVedeným s. Inž. ['ymow-
skim 'V referátu. Za SSSR lVystoupil Iv diSkusi s. ,Ifiž·.
V. V. Polevce'v, za MaďarSko dr. E. 'Regliczl, 'Za ČSSR
s. Inž. Ka,reI Pecka a řada polských soudl"uhů.
Výsledkem diskuse byla rezoluce, která je v pře-

kladu uveřejněna současně s touto zprávou.
V ~rámcl ,programu byl navštíven Varšav3ký geode-

tlc'ký podn'llk. Činnost podnl'kubyla Idokumentována jed-
nalk u'káJzkami map la Iprací, a jednak !informací ředitele
s. Inž. Klopoczynského o pravomoci p'odnlku při Inven-
tal"izacl a kolaudaiC'1 veškerý oh Investic 'pra<vedených na
I1zemí Var'Ša'vy. Bylo zdůrazněno, že žádná kolaudace
provedených Investic nemůže být ukončena: 'bez sou-
hlasu SPG.
Zároveň ,byl předveden v čInnosti tranzistorový p0.-

čítač GEO-2, ikte'rý byl zhotoven v :součlnnostl Institutu
geodézIe akartografie (IGK) ve Vla:rša:vě s podnikem
KBMM Polytechnl,ka IVaršava. Pro počítač Ibyly vydány
instrukce la 'směrnice IGKa programy Ipro výpočty úloh.
Dalším ,bodem programu ibyLa:již ,7Jmměná přednáška

doc. Idr. J. Gaždrzického o GEO.2. Počíta'č GEO-2 je tran-
zistorový. Byl vyroben v Polsku Ispeciálně 'pr-o ,řešení
geodeticlkýc:h Itlloh, ia má ,kromě ISy'stěmuiz;álkladnfho !pro-
gramu ještě 'Pět systémů geodetlclkéhoprogramu.

Systém PG-l pl"O 'řešení polygonových 'sm
Systém PG2 pro vyrovnání trigonometrických a Inl-

velačních sítí
Systém PG3 pro transformace jsouřadnlc a IPro vý-

počty souřadnic bodu proUnáním
Systém PG4 pro výpočty souřadnic v zaměřené si-

tuaci; pro výpočty Iploch
Systém MAPA1 = pro různé geodetiCké a inženýrské

V~pločty. .

Počátkam roku 11970 'bylo v PoIsku 'v geodetlc'kých
provozechmstal<ováno devět :počíta'čů GEO-2, 'jeden po-
čítač (GEO-1 a 'čtyři Ipočítače 'typu DMe; 'pro rok 1971 se
p'lánuje zvýšení ipočítačd na Idvacet.
Přednáš'ka mgr. inž. ITymowslkého Ia doc. /dr. J. Gaž-

dzického jsou v německém ,a ruském jazyku ullOženy
v redakci GaKO,
PřEprava progr,amu konference Ibyla vzorná, za což

pBltří tdík !vš,em \polským soudruhům.
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Rezoluce I. konference hlavních
redaktorů geodetických
a kartografických časopisů
Československa, Polska, Maďarska
a Sovětského svazu

Hlavní redaktoři (geodetických a kartografických
oéllSopisil:
Geodetický ,a ka:rt'ografický Obzor - Cesk,oslovensko
Przegl~d Geodezyjny - Polsko
Geodézia és kartográfia - Maďarsko
Geodezija i Kartografija - SSSR

jednomyslně [lr,ohlašují, že Illeustálé posilování a. 'roz-
víjení Ijednoty, ;přát,el'St'vía. síly všeC'h bratrs'kýc'h socia-
listických Izemí Istaví [před 'vědedkotecihnické kádry těch-
to zemí vážné úkoly při spoJení socÍ'alistické ll'e'voluce
s revolucí vědeckote,chnickou.
Cel:kový Toz1VOjspolečenského života, prfimyslu a lZe·

mědělství, lVyžadují ,neustálé '~dokonaIování '8 Iz'Vyšování
kvalifika,ce specialistil z Tllznýoh vědecko,te'chni'ckých
oboril, stálé zpřístupňování :společně dosažených zku-
šeností, me'zi Ijinými též na stránkách odborných 'časo-
pisů, :k čemuž 'je třeba rozvíjet spolupráci mezi ,těmito
čalsopisy. ( !
Cílem geodetických a ka'rt'ograflcký'chčasopi'Sil 'Zemí

soci,alisticlkého té:bora je:
- formování Iprofllu ,inženýr,a, 'technlka-geodeta a 'kar-

tografa, !
- zdokonalování pracovního p'rostl'edí,
- zrvyšo'váníkvaliflkace praicovníkil,
- zveře'jňování nejnovějších Ipoznatků Ivědy la tec'lrniky.
Základ spolupráce geodetlckýCih a k,artograflckýc'h 'ča-

sopisů !musí tvořit: f
- 'výměna časopis 11,
- výměna 'tematických 'plánil,
- výměna věde,clkote,c'hnic'kých a odborných člán'kfi,
- výměna zkušeností IZ rozšiřOvání !ča:sopisfi a získávání

čtp.nářfi,
- pravidelné schfize hlavních redalktorfi 'za účelem stá-

lé'ho 'r,oz'\"oje'SpoIUlpráce.
Výsledikenl spolupráce me~i red:tJkcemi má 'být určení

směrfi 'rozvoje geodetic'kých a k<l'rtografiokých časopisfi,
aby Ibyly !plně luspokojovány 'potřeby 'čtenářfi jak co do
Obsahu ča&oplsu, tak :co do 'z:působupojetí a podání
tohoto obs,ahu a' zároveň má Ibýt poukázáno na roli
čtená!ře 'při. reali'zaci národohospodářských IpIánfi.
Materiály 'z této 'konference budou doručeny 'všem

red!ťkcím geodetickych akartogl1a,fickýC'hčasopisů zemí
socialistického tábora, Ia!by Ise lseznállnily 'S prťl:b~hem
a výsledkem jednání a a'by Ise tím usnadnila org,anizace
příští porady.
Geodetický a kartogl'afický

obzor:
Ing. Karel /Pecka !v. r.
Geodézia és Kartográfia:
Dr. Regiiczi F. v. r.

Geodezijla i Kartografija:
Ing. IV. ,V. Polevcev IV. r.

' .... '

Przegl~d Geodezyjny: i
Mgr. Ing. St. Tymowski v. r.

Zeměměřický směr stavební fakulty CVUT pořádá od
studijního roku 1970/71 každý měsíc

vědeckou pi'ednáiiku

Přednáška bude každé první pondělí v měsíci v Husově
ulici č. 5 ve III. patře. Prvnf přednáška je 2. listopadu
1970. Bližší bude oznámeno pozvánkou. Zájemci o tyto
přednášky (pozvánky, informace ~apod.) se mohou hlásit
u ing. V. Radoucha (tel. 2210 18) nebo li Ing. I. Kabeláče
(tel. 297841, linka 223).

Prof. Dr. Ing. V. Krumphanzl v. r.,
prod~kan pro v~du a vgzkum

Cena Kongresu FIG 1971 -
příležitost pro mladé geodety

V květnovém bulletinu FIG uvádí člen předsednictva
FIG a pokladník pan Ernst Schwarz podmínky soutěže
o mezinárodní kongresovou cenu FIG za rok 1971.
Při jednání Stálého výboru FIG v Bernu v r. 1961

byl přijat návrh pana Cli:fforda Danna z Anglie vypi-
sovat při příležitosti kongresů FIG cenu za nejlepší
odborný článek nebo za nejlepší výsledky v oboru geo-
dézie. Soutěže se mohou účastnit všichni mladí země-
měřiči, kteří jsou členy společností sdružených v FIG.
Věková hranice pro uchazeče o cenu byla stanovena na
35 let.
U příležitosti X. kongresu FIG v r. 1962 nebyly ještě

podány do soutěže žádné práce. VI'. 1965 na XI. kon-
gresu FIG v Římě bylo již hodnoceno 9 kandidátů
ceny, z nichž vyšel vítězně mladý československý země-
měřič, Ing. Kubáček, CSc., z Bratislavy. Na kongresu
v Londýně v r. 1968 byly hodnoceny 2 podané práce.
Předsednictvo FIG pro období 1970-72 vypisuje
u příležitosti XIII. kongresu FIG 1971 ve Wiesbadenu
Cenu Kongresu FIG 1971 a uvádí následující podmínky
pro účastníky soutěže:
1. Fédération Internationale des Géometres (FIG) vy-

pisuje u příležitosti XIII. kongresu FIG, který se
koná od 1. do 10. 9. 1971 ve Wiesbadenu, Cenu
Kongresu FIG ve výši 2000,- DM.

2. Právo účastnit se soutěže mají všichni mladí země-
měřičtí inženýři, kteří jsou členy společností sdruže·
ných v FIG a kteří se narodili v r. 1936 nebo později.

3. Témata nejsou předepsána. Předložené referáty se
však mají zabývat pracemi, které jsou zahrnuty
v oblastech tří komisí skupiny B, tj., komise č. 4,
5 a 6. Komise č. 4 se zabývá hydrografickým měře-
ním, komise č. 5 přístroji a měřicími metodami,
komise č. 6 inženýrskou geodézií.

4. Referát musí být původní, dosud nepublikovaný.
Referát má obsahovat 3600 až 5000 slov.

5. Referát musí být napsán psacím strojem po jedné
straně papíru, má mít přiměřenou úroveň a musí být
předložen v jedné ze tří jednacích řečí FIG, totiž
německy, anglicky nebo francouzsky v trojím vyho-
tovení.

6. Zároveň s referátem je třeba na zvláštním papíru
poslat osobní data autora. Referáty je třeba předat
předsedovi národní organizace sdružené v FIG (u nás
ŮVTS pro geodézii a kartografii), který potvrdí
splnění podmínek v bodech 2 a 4, a odešle referát
nejpozději do 1. 5. 1971 panu Dr. Ing. G. Ewaldovi,
vicepresidentu skupiny B. Na referáty, které dojdou
po tomto termínu nebude brán při hodnocení zřetel.

7. V porotě pro udělení ceny budou zasedat:
členové předsednictva FIG,
předsedové komisí č. 4, 5 a 6,
předseda Spolku německých zeměměřičů (DVW),
ředitel Kongresu.
Porota si může přizvat další znalce ke konsultacím.

8. Úspěšný autor obdrží cenu z rukou presidenta FIG
během zahajovacího ceremoniálu kongresu FIG, na
který bude současně pozván.

9. Během kongresu bude autorovi dána příležitost, aby
svůj referát přednesl. V bulletinu FIG bude publi-
kován stručný obsah referátu ve třech řečech.

10. Rozhodnutí poroty pro udělení kongresové ceny
není žalovatelné. Uplatňování nároku na cenu
právní cestou se předem vylučuje.
Předsednictvo FIG předloží Stálému výboru FIG

na jeho zasedání letos v srpnu v Budapešti shora uve-
dené podmínky soutěže jako návrh k všeobecným směr-
nicím pro vypisování kongresových cen v budoucnosti.
Po eventuálním přepracování a přijetí návrhu Stálým
výborem FIG bude možno vypisovat a udělovat příští
kongresové ceny na základě pevně stanovených pravi-
del.
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Tematický okruh soutěžních prací by měl na každém
kongresu pokrývat oblast jedné ze skupin FIG. Pro
kongres v r. 1971 byla vybrána skupina B - Vyměřo-
vání, fotogrametrie a kartografie. Témata prací
soutěžících o kongresovou cenu FIG 1974 v USA by se
pak např. mohla vztahovat na oblast skupiny C - Po-
zemkové úpravy, evidence a oceňování půdy. Na-
vrhované omezení by mělo tu výhodu, že pro jednotlivé
skupiny FIG by bylo mnohem snazší porovnávat a hod-
notit jenom práce spadající do oblasti jejich činnosti.

Potud článek pana E. Schwarze v Bulletinu FIG.
Soutěžní podmínky jsou rovněž publikovány ve třech
řečech ve 2. vydání Informačního listu, který vydává
ředitel kongresové výstavy Geo 71, a který již delegáti
v Československu obdrželi.

Nuže, najde se nový Ing. Kubáček, který by znovu
dokázal, že úroveň našich mladých geodetů je na svě·
tové špičce?

Dne 6. srpna tr. dožil se šedesáti let s. Ing. František
Voz k a, vedoucí zeměměřického střediska Vojenského
projektového ústavu v Praze. Jubilant je rodákem
pražským. Po ukončení studia na ČVUT v Praze prošel
několika civilními kancelářemi, než nastoupil v r. 1937
k řed. st. drah v Praze. Zde získal velmi bohatou praxi
při vyměřování vinohradského tunelu a při různých
rekonstrukcích žel. tratí. Na počátku roku 1948 byl
min. dopravy na žádost předsedy Fondu nár. obnovy
uvolněn, aby prováděl zjišťování majetkových podstat
průmyslových konfiskátů a jejich příděl nár. podnikům.
Po ukončení této práce přešel do nově se tvořící projek.
tové organizace Stavoprojektu, odkud pak dobrovolně
odešel do vznikající projektové organizace armády,
z n(ž se po několika organizačních změnách stává
VPU. Práce zeměměřickéhostřediska tohoto ústavu
se zásluhou jubilanta vyznačuje vysokou kvalitou,
která docházela všude uznání, ať z vysoké školy nebo
složek geodézie akartografie.

Za práci ve VPÚ byl jubilant odměněn odznakem
"vzorný pracovník MNO". Ing. Vozka je nejenom čel.
ným odborným pracovníkem, ale i odborářským. Pra·
coval v býv. SIA, ve výboru železničních inženýrů
a v sekci geodézie při ČSVTS.

K tomuto životnímu jubileu přejeme mu pevné zdraví
do dalších let a mnoho úspěchů v další odborné práci.

Pudr

1. října 1800 - před 170 lety zemřel v Praze Frant.
Ant. Leonard Her get, třetí a poslední profesor sta vovské
inženýrské školy v Praze. Byl žákem prof. Schora na
stavovské inž. škole. Když tento onemocněl, byl Herget
jmenován jeho suplentem a po smrti svého učitele, byl
ve svých 26 letech jmenován profesorem. Přednášel
aritmetiku, geometrii, trigonometrii, mechaniku, hyd-
rauliku a hydrostatiku, a vedle toho kreslení a rýsování.
Vypracoval reorganizaci ústavu na tři ročníky a země·
měřictví zařadil do prvého ročníku. Při výběru zemských
geometrů měliHergetovi žáci přednost. Když na filoso-
fické fakultě pražské university byla zřízena stolioe

praktické matematiky, byla nabídnuta Hgrgetovi,
který ji přijal bezplatně s požadavkem, že ostatní, jím
vyučované předměty, budou převedeny na fakultu a on
sám dostane hodnost profesora filosofické fakulty. Tak
roku 1787 byla přivtělena stavovská inženýrská škola
k filosofické fakultě. Škola Hergetova se stala velmi
vyhledávanou mladými snaživci. Když byla za císaře
Josefa II. upravena pozemková daň, vychovala škola
zkušené zeměměřiče pro mnoho rakouských zemí. Pro
nával posluchačů byl Hergetovi přidělen v r. 1788
inženýr Josef Havle jako adjunkt. Za dohledu prof.
Hergeta byla zaměřena Praha a zhotoven plán tzv.
Hergetův v měřítku 1 : 1728 s čísly popisnými. (Narodil
se 6. listopadu roku 1741 v Andělské Hoře.)

4. října 1885 - před 85 lety se narodil v okrese stop·
nickém prof. Dr. ing. Edward Warchalovski, přední
polský geodet a profesor geodézie a několikánásobný
rektor varšavské polytechniky. Nežli započal svoji
dráhu vysokoškolského učitele, vystudoval v Moskvě
Institut geodetický. V r. 1921 vrátil se z SSSR do Var·
šavy, kde byl vedoucím vědeckého oddělení a později
přednostou technické rady. Měl veliké zásluhy o organi-
zaci zeměměřického odboru na vysokých školách tech·
nických v Polsku. Vedle svého učitelského úřadu zastá-
val také místo hlavního vedoucího nového měření
města Varšavy (1925-1929), takže není divu, že se
stal záhy představitelem polských zeměměřičů, jak
vědců, tak i praktiků. Vedle své bohaté publicistické
vědecké práce uveřejnil větší počet článků, týkajících
se zeměměřičské služby. Prof. Warchalovski se zapsal
nejen svým životním dílem, ale také vybudováním geode-
tického vědecko-výzkumného institutu, do dějin polské
geodézie. Má nesporné zásluhy o znovuvybudování
válkou zničené varšavské polytechniky v Polsku. Byl
vždy ochotným spolupracovníkem na poli česko·
-slovensko-polské vzájemnosti. (Zemřel 6. března 1953
ve Varšavě.)

6. října 1735 - před 235 lety se narodil v Halifaxu
Jesse Ramsden, soukeník, pak rytec, optik a mecha-
nik. Jako zeť tehdejšího optika Dellonda zaměstnával
se výrobou optických a astronomických přístrojů.
Zvláště zlepšil theodolit s dobře děleným kruhem,
Halleyův quadrant a sextant aj. Jeho žák Cary
(1759-1825) v Londýně vyráběl již přesné theodolity.
Ramsdenův významný vynález byl dělicí stroj popsaný
ve spise "Description of an engine for dividing mathe·
matical instruments" (1777). K jeho nejlepším přístro-
jům patřily dalekohledy. (Ramsden zemřel 5. listopadu
1800 v Brighthelmstonnu).

19. října 1840 - před 130 lety zemřel v Praze adjunkt
stavovské inženýrské školy Josef Havle.(pochován na
hřbitovech Olšanských). Studoval filosofickou fakultu
a nejraději navštěvoval přednášky prof. Hergeta. Po
skončených studiích vstoupil jako inženýr do služeb
hraběte Thuna, odkud v r. 1788 přešel na stavovskou
inženýrskou školu jako adjunkt. Ve škole setrval až do
r. 1831. Po svém nastoupení jako adjunkt byl pověřen
výklady o zeměměřictví a situačním rýsování. Havle
pro svoji skromnost při obsazování místa profesora na
nově zřízeném tech. ústavě (1806) neměl štěstí dosáh-
nout řádné profesury. Uznávaný, ale nedoceněný Havle
věnoval pro své posluchače veškerou píli a mnoho času
až do svého vysokého stáří. Byl výborným rytcem. Ryl
drobné krajiny do mědi. Napsal také odborné dílo,
rádce pro umělce podle starších a novějších zásad per-
spektivru'ho zobrazování. Toto dílo vyšlo až 8 let po
jeho smrti. (Narodil se 9. května 1763 v Mnichově
Hradišti z českých rodičů.)

21. října 1900 - před 70 lety zemřel v Praze řádný
profesor geodézie nižší a vyšší na české vysoké škole
technické v Praze František Miiller. Po zavedení rovno-
právnosti obou zemských jazyků na stavovském tech·
nickém ústavě (kde byl zapsán v letech 1853-56 jako
posluchač a v záznamech zapsán národnosti české) před-
nášel prof. Miiller již od r. 1863/64 geodézii nižší a od
r. 1868 i geodézii vyšší. Od té doby můžeme datovat
rozvoj české geodézie. Od r. 1874/75 zavádí prof. Miiller
výklady o sférické astronomii a o měření hornickém.
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V r. 1877/78 zavádí též výklady o rychloměfictví a v le-
tech 1885/90 zahájil pfednášky o "Udržování katastru
a evidenci", které konal až do zahájení učebního běhu
pro zeměměfiče. Spolek posluchačů inženýrství se
Spolkem architektů a inženýrů vydali společně Mulle-
rovo "Kompendium geodézie a sférické astronomie".
Další díly pak převzala Česká matice technická. Tímto
spisem mělo být ustáleno též názvosloví české. V letech
1896/97, kdy bylo zřízeno samostatné studium země-
měřictví, byl zvolen rektorem čes. vys. školy technické
v Praze. (Před tím byl rektorem r. 1887/88.) Byl auto-
rem mnoha odborných a vědeckých literárních prací,
psaných v obou jazycích. Své práce uvefejňoval ve
Zprávách spolku architektů a inženýrů v král. Českém,
v časopise pro pěstování matematiky a fysiky a v ně-
meckém časopise Archiv fur Mathematik und Physik
a v Zeitschrift ffu Vermessungswesen. (Narodil se 4.
září 1835 v Libochovicích.) .

24. řijna 1866 - pfed 105 lety se narodil v Mělnické
Vrutici zasloužilý emer. civilní geometr a lesník ing.
Antonin Holub, zakladatel Jednoty českých úř. aut.
civilních geometrů (1908) a první její předseda. Vedle
toho byl spoluzakladatelem a prvním místopředsedou
Spolku českých geometrů (1912). V roce 1932 vydal
ing. Holub knihu "Z mých vzpomínek". (Zemřel 2.
března 1955 v Praze).

26. řijna 1876 - před 95 lety se narodil v Kistendilu
(jižně od Sofie) prof. I. D. Kovaěev, em. universitní
profesor na zemědělsko-lesnické fakultě sofijské univer-
sity. Bohaté praktické i vědecké zkušenosti nabyl ve
Francii, kde se specializoval pro vyšší geodézii a pak
v Postupimi v geodetickém ústavu. Byl členem mnoha
vědeckých institucí v Bulharsku. Jeho publicistická
činnost byla velmi hojná. Napsal řadu článků populár-
ních o astronomii, fyzice a meteorologii a četná vědecká
pojednání o geofyzice a geodézii. Ve svých pracích řešil
vědecké problémy a náměty z oboru geodézie, týkající
se zvláště Bulharska, a tak se stal jedním ze zakladatelů
bulharské geodetické vědy. Byl přispívatelem i našeho
ZV a udržoval styky s našimi vysokoškolskými profe-
sory. V jeho učebnici "Geodezija" se autor snažil
shrnout základní pojmy a práce z geodézie nižší. Byl
prvým pracovníkem v Bulharsku, který se ujmul sou-
stavného zpracování celé látky. (Zemřel 5. července
1934 v Sofii.)

4.listopadu 1880 - před 90 lety se narodil v Malup
v Lotyšsku profesor na technické škole v Drážďanech
Alwill Buchholtz. Na vysoké škole v Drážďanech pů-
sobil do r. 1947. Zde přednášel geodézii a fotogram-
metrii. Před tím působil jako profesor na technické
lotyšské universitě v Rize. Napsal přes 70 vědeckých
prací. Byl zahraničním členem české MAP. Své práce
publikoval jazykem ruským, lotyšským a německým.
Několik prací otiskl i v našem odborném časopise "ZV".

8. listopadu 1960 -před 20 lety byl pohřben v Curychu
O. G. Coradi, majitel světoznámého matematicko-me-
chanického ústavu v Curychu.Byl důstojným nástupcem
svého otce, zakladatele a mistra přesné mechaniky.
Z různých mezinárodních výstav získal mnoho nej-
vyšších pochval za své výrobky jako jsou planimetry
(všech způsobů a druhů), pantografy, koordinátografy,
atd. (Narodil se 8. července 1883 v Curychu.)

26. listopadu 1906 - před 65 lety se narodil v Ml.
Vožici Ing. Viktor Hartl, em. vedoucí odboru evidence
nemovitostí na ÚSGK v Praze. Ke kat. měř. úřadu
nastoupil v r. 1928 v Jablonci nad Nisoů. Před svým
ustanovením přednostou Kmú v Brandýse n/Lab.
v r. 1934 prošel několika měf. úřady v Čechách. Po roce
1945 současně pracoval v Osídlovací komisi min. země-
dělství. V r. 1948 byl jmenováp. pověřencem M. Z. pro
osídlovací práce pro okresy Ustí n/Lab., Litoměřice,
Duchcov, atd. Rok na to byl ustanoven dohlédacím
měř. úředníkem na zeměměřickém oddělení KNV
v Ústí n/Lab. Ještě téhož roku nastoupil v zeměměř.
odboru min. financí, kde pracoval v plán. oddělení.
V r. 1950 byl jmenován vedoucím qddělení pozemko-
vého katastru. V r. 1965 odešel z USGK a přešel do
Ústavu geodézie a kartografie v Praze, kde konal službu

provozmno inženýra pro §1třediska geodézie. Svoji
úfední činnost ukončil na OUG v Praze jako technolog.
Po nepřetržité 42 - leté státní měřické službě odešel
letošmno roku do důchodu. Své odborné práce uveřej-
ňoval ponejvíce v GaKO a to s tematikou evidence
půdy a evidence nemovitostí. Byl spoluautorem na
učebních textech na ČVUT v Praze a hlavním spolu.
autorem zákona o evidenci nemovitostí č. 22/1964 Sb.
a příslušné vyhlášky. Byl účastníkem všech sympozií
v oboru geodézie a kartografie. V rámci vědeckotech-
nické spolupráce vykonal služební cesty do SSSR
a Polska. Byl též účastníkem mezinárodního kongresu
v Bukurešti. Od roku 1958 až dodnes je členem komise
pro státní zkoušky na zeměměřickém inženýrství na
ŮVUT v Praze.

28. listopadu 1940 - před 30 lety zemřel ve své rodné
obci em. vrchní měřický rada min. fin. Ing. Bohuslav
Bednář, v letech 1924 až 1929 honorovaný docent na
ČVUT v Praze. Přednášel "Nauku o pozemkovém ka-
tastru". Po jeho smrti byl mu přiznán titul min. rady.
Byl členem komise při býv. Národní radě badatelské,
komise pro stanovení pomístních názvů. Autor hesel
o pozemkovém katastru a jeho vedení v Technickém
slovníku naučném. Vypracoval osnovy k zákonu
č. 177/1927, k vlád. nařízení č. 205/1928, návrh služeb-
ního řádu úřadů pozem. katastru, atd. Byl zakladatelem
ústřed. archivu pozemkového katastru. (Narodil se
20. července 1885 v Jenišovicích, okres Vysoké Mýto.)

30. listopadu 1840 - před 130 lety zemřel ve Vídni
Josef J. Llttrow, profesor astronomie a ředitel vídeňské
hvězdárny. Studoval v Praze práva, teologii a později
matematiku a astronomii. Byl znamenitým vysoko-
školským učitelem. Svoji činnost započal v r. 1807 jako
profesor astronomie a ředitel hvězdárny v Krakově.
Teprve v r. 1819 přešel do téže funkce ve Vídni. Napsal
mnoho vědeckých publikací. Z jeho největších spisů je
nutno uvést: "Theoretische und praktische Astrono-
mie", "Dioprik oder Anleitung zUl Verfertigung der
Fernrohr". Zvláště populární byl spis "Die Wunder des
Himmels". V r. 1836 byl povýšen do šlechtického stavu.
(Narodil se 13. března 1781 v Horšově Týně v Čechách.)

10. prosince 1890 - před 80 lety se narodil v Chodově
u Domažlic Ing. ,Antonin Sokol, em. vládní rada a pra·
covník v býv. USGK. Od podzimu 1911 do 15. ledna
1915 pracoval v technioké kanceláři prof. Dr. J. Panto-
flíčka. Po prvé světové válce od 1. XI. 1919 do 30. V.
1920 ve službáoh akc. spol. dř. ěkodovy závody v Plzni.
Od svého nástupu do katastr. služeb v r. 1920 v Trnavě
na Slovensku přešel v r. 1924 do triangulační kanceláře
min. fin., odtud v r. 1941 přešel do Zeměměřického
úřadu. V r. 1948 se vrátil zpět do,min. finanoí a později
do min. techniky a nakonec do USGK. V r. 1947 složil
na rozšířeném studiu zeměměřického inženýrství II.
státní zkoušku. Napsal několik článků o triangulaci
v Písku do ZV. (Zemřel 14. listopadu 1965 v Břevnově.)

26. prosince 1886 - před 85 lety se narodil v Slatině
n/Úpou em. vládní rada Ing. František Falta. Do ka-
tastr. služby nastoupil jako elév v květnu 1908 do
Dubrovníku v Dalmacii. Svoji úřední funkci v jižních
zemíoh býv. rak.-uher. říše ukončil r. 1919 v Kotoru.
Od r. 1921 byl pak převzat do služeb zahraničních s ti-
tulem vicekonsula ve Splitu. V roce 1922 (21. VI.) byl
převzat zpět do služeb fin. správy a služebně přeložen
do Bohumína. V r. 1938 přeložen do Brna a pověřen
funkcí dohledacího měř. úfedníka k Z. f. ř. V r. 1926 se
zúčastnil mezinárodního zeměměřického kongresu v Pa·
říži za Spolek čs. měř. úředníků státních, kde proslovil
referát. Ještě za činnosti v Mor. Ostravě plnou měrou
rozvinul kulturní činnost v dělnickém hnutí. Byl též
členem Společnosti Dunajsko-oderského průplavu. Po-
čátkem října 1945 byl pověřen vedením IX. samos-
tatného odboru měř. u Z. f. ř. v Brně, kde působil jako
první personální referent-neprávník. (Zemřel 18. března
1963 v Brně.)

1760 - před 220 lety zemřel na cestě do Báňské
Bystrice Samuel Mikoviny, významný slovenský
kartograf, báňský inženýr a profesor na báňské škole
v Báňské ětiavnici, kde vyučoval matematiku, geo·
metrii a fyziku. Mikoviny byl průkopníkem uherské
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kartografie. Byl všestranným inženýrem a umělcem:
mědirytcem. Je autorem nového půdorysného znázor.
ňováIÚ terénu šrafováním. Toto šrafování nazval meto·
dou ortograficko-ichnografickou. O jeho životě a díle
vydala Správa geodézie a kartografie na Slovensku mo-
nografii v díle "Monumenta Slovaciae ortographica:
Samuel Mikoviny, život a dílo (1958). Autorem této
monografie je Dr. Purgina. (S. Mikoviny se narodil
r. 1700 \é Abelové u Lučence.)

Různá výroči vydáni závazných
právnich opatřeni a technických
předpisů v oboru pozemkového
katastru

Z četných 'zákonných ustEiIllO'vení,lIlávodil. (instrukcí)
a Ipomdcek IPDOIka:tastrá'llllí ,a ,měřlckoo !službu 'byly vy-
dány v rOCe
1930-(před 40 lety)

- Vládní lIlařízení ize Idne 23. '!ťvětna 1930, jímrl se čás-
tečně Iprovádějí hlavy II., III. a IV.zá'kona o !pOIZem-
;kovém katastru a jeho vedení ('katastrálního ~ákona)
(,č. 64). ' ,
(Pozn.: Hlava II. Pozemkový katastr, nI. Vedení po-
zemkového l~/litastru, IV. .přechodná ustaJllo'Vení.) ,

- Vládní na:řízení ,ze dne 23. května {1930o oprávněných
zeměmě'řičích v zem~ch Slov'enské a Podkarpllito-
ruslké (č. 6!U,;, ,

- IV. N á vod, jalk 'vykonávati katastrální vceňQIVání
(vceňOlV&cíInstrukce).

1940 ,- (před 30 lety)
- A. N áv o d jak 'VykonávatI kat,astrállllí mě'ři,clké 'prá-

ce Ipro obnQIVení !pozemkového IkMastru no'Vým ka-
tastrálním lřl'zelllím. I.

- Instruk,ce (A. !pro katastrální rměNdl:é Ipráce.
1950,- (před 20 lety)
zákonem ze dne 17. llstoplBldu 1949č. 250 pře'šla
,dnem 1. 1. 1950 působnost ve věcech veřejného vy-
měřování a ma,pování IZ ministerstva financí na mi-
nisterstvo techniky. Od téhož dna 'byly zrušeny do-
savadní !katastrální měřlcké úřady, jejlchžageTIidu
přeVlZalyokresní národní ,výlbory.

K výročim zahajováni významných
katastrálnich měření na územ i
hlavniho města Prahy

V ,roce 1840 - '(před 130 lety) můžeme jIž 'V mapá,ch
statbllnrho ,katastru pfrvodnrho mělření !hl. rm. IPrahy sIe-
diovat poildhopřs domů lIla Istavebn1ch Iparcelách.
Během iClJaJl'š[c!h,let rychloe fse měnící obr,a'z Pra:hy za-

stav,ován'funvolnýc1h Ipozemků Ipřlměl lVedení jednotll'Výc'h
pražských Obvodů lpořizovat dalšfim měřením vla1Stnípo-
101hoplsné,plány 'V měřítlku 1:720, 'které lzv'1áště po roce
1900 Silouži1ly za podIklad k vypraco'Vání l1'egulačnl'ch
plánfii.1 .
Nová etaJpa mě'řiclkých :praJcí však nastala \po !prvé

světové váloe v ['Ioce
1920- ,(před 50 lety), !kdy [pro Iregula:lfuía lZastavo-

\'ací plán Ihl. m. jPra!hy bylo třeba vypracovat 'výškopls
Velké Prahy a pražského obvodu. Tento plán byl vydán
koncem roku 1924 na 84 Ustech v Iměřítku 1:5000.
PoIollOlplsné plány v měřítku 1:720 ,byly !během ~et

diále lÍOIplňOlVányIměřením, tak 'ja'k to !rŮst rměsta vy-
žadoval.
PdV'OdiníIDBlpastJalbllního kaltastru rzastaDala', nesta:čHa

pojmout zá:kresy lI1arůsta,jícfch !Změn 'výstavbou hl. města
v již nevyhovujícím >katastrálním měří~ku 1:2880, fa Ibyla
proto !PO.dop'1nění obnovována rep'rodukcí ~ zvětšQlVána
do měřítka: 1:720.

Tejprve lIlOsto letech, v roce
1940 - (před 30 lety) bylo !konečně pi'lkroIčeno jďž

k velmi naléhavému úkolu správy iPoz~QlVého 'ka-
téliStru - !k novému měření Velké IPrahy. (
Situace Ibyla, '~oIbr/liZenaIna 4191 polních náčrtech, !kte-

ré Ibyly výpočtem la lkartfro'Váním zpracOlVány lila 624
Uste,chkatastrální ma'py 'V měřítku 1:1000. Vyhotoven
byl li nový Ipíselmný aperát ,p,ro všechna ,kata'strální 'Území
Velké PDa:hy. Toto techlnlcké ,dflio slouží 'v různých ,!Va-
rIantách dodnes.

Z DĚJIN KARTOGRAFIE

K 250. výroči Míillerovy mapy Čech

1720 (před 250 léty) dokončll Jan Kryštof MUII e r
mapové dílo "MAPPA GEOGRAPHICA REGNI BOHEMIAE
ln duodeclm clrculos d1vlsae cum comitatu GLACENSI
et di~tttctu EGERANO ... " i(Msk'ean 'Vydána až v roce
1723).
Auror se IIlavodl'l lrio/ku1673 laJ~o syn uč'l~ele v NOil'lm-
Iber:ku. 'Po u'lmlnčení huma1nilsJt'llCikéhostudia se vělllOiVal
ma~emat'lcko-'hvěz:dářSké vědě a rýiSO'Váníu známého ně-
meckého hvězdáře a rytce Elmmerta. V r. 1696 byl přl-
j'a't jako důsltoljník do ral!ťOlťskéa11IIlády.Ve svýiCh 25 lé- .
tech byl v 'čela 'Velkéhoštábu l'rrrenýrůpro vypracování
mapy Uhel'skýclh zemí. V roce 1708 mu 'bylo svěřeno
'VyhrDltol\'enímapy Moravy, klterou dollronč'il 11'. 1712. V r0-
ce 1716 ,P!eda'1 'lizv. SltaVOVlSkoumapu Moravy, sestávají-
cl ze 'Myl' llJs'tů, cfl5aři Karlru VI., odn~ž obdržel da-
rem Jeho podolbJ:muooobenDU d'roooka:rmy - v ceně
1300 zIatýC!h. Od zerOOkfc'h ,stavQ.moravs1kých dostal od-
měnu 1000 'tola,rd.

~e~~;;ej~C~~~1~y~i~~~~e,~yW~:~2 V!k~~~~á~\l::r~
déle'k mělcestO'Vlti .vll:z, na 'Jehož ,koIe bylo upevněno
počítací zařízení. Z počtu otoček kola známého obvodu
vypoče!tl v'ooálenost'i jed'n01tll'Výcihmísit.
K pro1iádění zeměměřických pracÍ., v tehdejší době vy-
soce hrodnocených, dolstal ve~kel'ou Ipodpolru na podkla-
dě cí'sailskéhopatelIltu, ve lkIterém je 'UvedelIlo: "My, Ka-
rel, doporučujeme všem a 'každému obyvat'el'i a podda-
nému, IQsolbámduchovním i světským, 'kra'jS,kým Ihejtma-
mím, vrchnostem, opatům, pirelátům, hrabatům a svobod-
ným pándm našI císařskou a královskou mllost a dáváme,
jIm nejmllostlvě'1l na vědomí, že po způsobu jiných cizích
zemf jsme se nejmllostlvějl roohodll dát r~vrhnout I'azho-
tovit I1plnou a ,spolehllvou mapu našeho dědIčného krá-
lovství Ceského a všech v něm ležících měst, pevností,
městysů, veSiIlil:ca1td., aby se ,tím vš~ o uls,pol'áda'll'osti
rzeaně Inaby'l'a qplná ~námost, ,a Ik tormuc1il1 jsme naš'ermu
'CÍ'S'ařskému Lrrženýrovi Janu Kryštofu Milllerovl nejrm'i-
lostřvěj'i mťkáJza:l!, alby 'S,e Itam co lIlej1dříve odebral, vše
správně !prohlédla do $ráVlD.ých a OZIdOllmýchmap roz-
vrlhI. Talké poroulčíme ,všem a 'každému výš'e ~omenu-
'tému, našim ',k.rajslkýmhejltmani1rm, lobyvalf:eldm země
a ,poddaným, duchovním a světským vrchnostem, opa-
tům, 'prelátdm a hrabatQ.m, svobodným pánům a rytířQ.m
duchovního 1 světského stavu a ostatním správcdm
al1ředníkťhn Ipans1tví, ja'kož 1 měst!sJl:ýmmagtstrátQ.m ve
zmíněném našem dědIčném království Ceském nejmllos-
tlvějl a chceme je tímto mítl za vážně zavázány, aby
vícekrát jmenovanému Inženýru Milllerovl na jeho ohlá-
šení všude dodal! řádnou speclflkacl všech 1 nejmenších
ke každému panství a zboží náležejících vesnIc a trž-
ních míst s pojmenováním německým 1 českým Jmé-
nem ... ".
Na záčátku roku 1720 odevzdal Milller mapu Cech, se-
stávající z 25 sekcí a 1 přehledné mapy, s'tavovskému
výboru. Doplňkem rukopisného zpracování mapy jsoU
plánky Prahy, Plzně a Ceských Budějovlc.
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Jelikož v Cechách se nenašel nikdo, kdo by provedl po'
třebné rytiny, pozval stavovskt vtbor do Prahy známé-
ho rytce Michala Kauffera z Augsburku, se kterým
uzavřel dne 5. dubna 1720 smlouvu o vyrytí ma'P do mě-
děných desek. Tyto si měl opatřit svým nákladem. Po-
dle smlou,vy měl být přehledný list hotov do 6ti týdnů
a všech 25 listů do tří let. Krásnou a bohatou obrazovou
výzdobu všech čtyř rohů velké mapy - parerga - na-
vrhl náš známý malíř Václav Vavřinec R e in e r. Vyry-
tí kresby zadal Kauffer augsburskému rytci Janu Danie-
lu Herzovi.
Koncem roku 1720 odcestoval Mliller do Vídně, kde pro-
jednával dalši mapování, a to vévodství Slezské. Nemoc
přerušila jeho práci. Dlouholetý 'pobyt v terénu při na-
máhavém měřickém výkonu podlomil jeho zdraví. Ze-
mřel 21. června 1721 ve Vídni, kde byl též pohřben.
Mlillerova mapa má řadu prvenství: Byla vypracována
skutečným odborníkem - inženýrem a kartografem. Au-
toři předchozích map byli osoby soukromé - neodbor-
níci. Je prvním kartografickým dílem na základě trigo-
nometrický,eh výpočtů. Až do r. 1864 byla první ,vojen-
skou mapou tajného charakteru. Teprve od tohoto raku
uvolněna pro širší veřejnost.
Vlastní velká mapa má měřítko 1: 132 000, formát
282X240 cm. Zeměpisné souřadnice měst Ing. Millle,r ne-
určoval, poněvadž, jak sám přiznal, neměl k tomu po-
třebné přístroje a také dosti času. Mapu opatřil provi-
samí zeměpisnou síť. V jeho krajských mapách i císař-
ském exempláři jsou rozdíly v zeměpisných šířkách. Na
velké mapě jsou však tyto opraveny, ačkoli se ne,ví
jakým zpfisobem.
Na mapě je zobrazena poloha 40 královských měst, 81
poddaných měst, 373 městeček, 9989 vesnic (zhruba
11 000 sídlišť]. Rovněž jsou značkami označeny sklárny,
doly na zlato, stříbro, železo, rudu, cín, měď. Dále sle-
várllY, drátovny, louhovny, minerální vody, mlýny, kos-
tely, zámky, kláštery, hrady, hostince, přívozy, poštovní
stanice atd.
Výškové 'poměry jsou znázorněny kopečkovou metodou.
Ing. Milller však již znal znázorňování terénu lavírová-
ním, tj. rozmýváním barvy pro naznačení svahových po~
měrfi, které 'však bylo možno použít pouze pro rukopis-
nou mapu.
Krásné ,alegorie vyryté podle návrhu malíře Reinera
tvoří bohatou výzdobu mapových listfi. V levém horním
rohu je ,pohled na Pražský hrad, nesený na roušce dvě-
ma anděly, uprostřed s postavou sv. Václava, odevzdá-
vající hlavní město do ochrany Madony. V pra,vém hor-
ním rohu je seskupení českých řek, zpodobněných akty,
nad kterými jsou rozprostřeny perutě orla, nesoucího
český znak. V .obou spodních rozích jsou vysvětlivky
k mapě obklopené alegoriemi orby a chovu dobytka, lo-
vu a lesnictví, včellařství a ovocnářství, stavitelství,
sklářství a hornictví.
Mlillerova mapa Cech je jedna z nejlepších kartografic-
kých prací osmnáctého století. Má světovou pověst a je
unikátním dílem. Originální měděné desky s její rytinou
jsou uloženy v Národním technickém museu v Praze.

. Ing. Miluše Machanová

Dr. V. H e i s s 1e r, Dr. Ing. 'G. H a ke: Kartogra,phie I.
(ma'pova:nie, 'kartografic'ké siete, IpOz.Druhodnosti tvorby,
topogIlafické méllpy]4. vydanie, 'Zá:pélIdnýBer'lí'n 1970,
edícia: !Sammlung G1lschen Z'V. 30/30a/30b/ Walter de
G r u y t e r la [Co., formát 10,5 X15,4 cm, 233 'strán, 117
obr., 8 'ffi.81povýchvýrezov, (brož., ,cena 7,80 'DM.

Dle'lo ,vrec'kového Iformátu olbsaíhUljeIp1iťucelených /ka·
pitOl, iktaré 'sa obsahovo zhodujú s podtitulom príručiky.
Na: začiatku je 'k nim pri'radený iúvod, ,kde sa ro~

beT'ajú [základné a všeobecné 'Pojmy o IkartogI1éLfii,mape,
rnierkach 'a '1'ozdelení máp. Kapítolu IUzatvára ZOZTIélIffi
nemec,kých inštitúcií,alko i 'časopi'secikej a 'puibUkačnej
produkcie 'v 'od!bove kartografie.
Druhá kapitola stručne obozllamui'e 18 merla:čskými me-

tódaml, 'ktoré tvoria geodetický 'základ Imapy. Vlastný
obsa'h Ipríručky Iz,ačína Itreťoukapitolou - ,k a I.' t o g r a-
r i c ,ké 's i e t e. V lS!l:rat!{e sa uvádzajúzása'dy !zOibra-
zení azlmutálnych, valcových, kuželových i nepr:avých.
Túto, [pol!Ilerne rozsiarhlu Ik<llpitolu, uz'atvárajú zásady
g elo d e t 'lc k Ý c h sietí, Iktoré sú matematiclkým .zá-
kladom :najmli máp Ivellký,ch mieroik. Spomína,jú sa tu
systémy používa'né v Nemecku, Ra:kúsku, Švajčlarsku,
a čiastočne iv európskych soclaHstlckých štátoc'h.
Zaujímavá je tématilka, ktorú zhfňajú autori v štvrtej
kapitole, Inazv,anej IPo z o r u 'h o d n os t i 'k a r to g r a-
f i c 'k e j t v o-r b y. Ide ,o !prostriedky a sp6soby, ktoré
sa dOlposialpoi\lžÍvajú prl ge'ileralizácii ma'povtch diel,
hla'vne topograf'ickýoh. Posledná, piata kapitola - to-
P o g I.' a f i c k é map y - hodnotí mapový obsah vše-
obecne ,a Iz'vlášť 'v !topogl'afických mBlpách od mieTky
1:5000 :až 1:1 mil. Jedna \Stať tejto IkB'pito,lystručne in-
fOJ:'lll1ujeo ,topografických mapách Ra:kúska, Švajčiarska,
T,alianska, Francúzs~a, Belgicka, Holandska, Ve~kej Bri-
tánie, Švédska ia ZSSR. Na ikonci kapitoly !jezmienka
o IOdvodených mBlpách, aJko ISÚ turistic1ké, Ices'rné, iPo-
brežné a mapy miest.
Záver pubHkácie tvorl stať o topografických mapách

Mesi,aca a Marsu.
PrHožené malé mapo:vé výrezy uk,azujú prehladne-

meckých topografických máp v mierke 1:5000, 1:25000,
1:50000, 1:100000, 1:200000, ďalej ukáž'ku geografických
máp 1:1 mil. a 1:30 mil.
Keď hodnoUme Ipubli<káclu'Z hradis'ka [západonemHcké-

ho užívatela, možno konštatoV'ať, že pre výkonného kar-
tografa dáva dobrý prehrad o doterajšom vyvine spra-
covania a oibsahu kaJrrografických diel. Z pohladu
európskyoh, ll'ajm1i l'Soc'i-alistic1kýc'h'štátov, má Ihodnotené
dielo me-dzery, najm1i vo faktografickom uvád:zaní ma-
pOlvýc'h dip.l.

Dr. Ing. G. :Ha k P. : Kartographie II.

(tematické mapy, !atlasy, mapové príbuzné zobrazeni a,
vyhodnotenie máp) edícia S a m 1'li n g G 1ls c h e n zv.
1245/1245a/1245b/ Walter G r u y tel' la Co. ,- Západný
Berlín. Formát 10,5X15,4 cm, 202 ,strán, 84 obrázkov
a 11 mapových Ipríloh, Ibrožo1vané.

Druhý nav1izující zv1izok predošlého diela H e i s s -
I e r - H 'a,k e Kartographte I., je celkove rozdelený do
šiestic'h k,ap1t6l.
V Iprvej 'kapitole, tem a t i c k é [ma p y, uvádza autor

rozidelenie, ,Oibsaha :okruh 'Použrvan~a tematických máp.
V ďalšej '1~a'pitoles,a oprsujú svetové, národné, !regionál-
ne, odborné a topograf1ckéatlasy. Túto k,apitolu i\lza-
tvára stať o obr a z o v Ý c h a tlasoc'h. Kapitola to 'Prí-
buzných s p I}s o bo c h z obr 3 z e n i a n a lID a p á c h
roza:be-rá metódy vyhotovenia mAp z ifotoplánov, dalej
panoramatické, perspektívne, 'blCilkdiagramové, axono-
metrIcké a all'aglyfiClké. Zá'verečnúč,asť kapitoly tvoria
pojednania o 'reliéfe a glóbusoch. IV Ikapitole o 'Vy h 0-
t o ven í m á p, sú rozobrané spOsoby o spracovanl
'ffi.!I!povéhooriginá'lu, tll!ko 'i rozmnožovacie spOsoby tla-
čové, planograficlké a reprografic'ké. Kapitola vy ho d-
not e 'n i a má p 'popisuje 'kartometric:ké práce pri drž-.
káC'h,-ruhloc'h, !súra'dnicj'ach, IpIoc'háicha :výškach. Posled-
ná :kaipitola Iv historickom Islede 'spomína m e n á a.
d i e la 'Západoeurópskych 'kartografo~, ,/Lk-od diella 'rop~
graHckej 'a atlasovej IkartogvaHe.
Prlložené via1Cfrure'bnéma1pové Iprnohy pou'kazujú na

peistrosť )okruhu Ipoužívania :tenrati1cikýchmáp. I

Publi'kácia, i iked irozoberá ncelTIec!kémapové idiela,je
na.pí'Saná IZ 'hladi:ska všeCibecne !pla1tných uzáverov so .
ši,rollwu mOŽllosť,OUpri irtešení IP'roblémov 'vyhotovení
tematiclký·c:h máp.
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PŘEHLED ZEMěMěŘICKÝCH
ČASOPISŮ

Gcodezlja, karlograUja i zemeuslrojslvo, č. 5/1969

K U r I e V, V.: Kritéria přesnosti nivelační sítě, str. 3-4
Tom o v a, P.: Podstata vyrovnání podle způsobu prof. V. V. Po-
pova, str. 5-8

And r e ev, M.: Způsob získání kartografického zobrazení map
malých měřítek, str. 9-10

Maž d r a k ov, M.: V'l.ČjŠí kontrola způsobu protínánízpět,
str. 11-12

DI m i t r o v, D. A.: Předběžná zdůvodnění při sestavování topo-
grafických plánů a map, str. 13-16

L j u b e n o v, B.: K ně!<terým otázkám spojeným s doplněním ka-
tastrálních plánů sídlišt, str. 16-17

K a car s k i, 1.: Poznámky k rozvoji analytické fotogrammetrie,
str. 18-20

K r a s t e v, 1.: Stereoskopický přístroj "Topokart B" ·str. 21-22
G e o r g i ev, N.: Mezmárodní konference o vědeckém výzkumu
pomocí pozorování umělých družic Země, str. 29-30

A t a n a s o v, S.: O hodnoceni přesnosti při vyrovnání závislých
veličin, str. 3-5

R i bar o v, S. - Žel j a z k o v, I.: O kontrole úhlových měření
při trigonometrickém nivelování, str. 6-7

love v, 1.: O rozdělení ciIyb ~odetických měření, str. 8-10
TO tom a n o v, I. N.: Optimální schéma úhlového protínání vpřed,
str. 11--13

Val e v, G.: Střední chyby vyrovnáni přímých pozorování stejné
váhy, str. 14-15

To d o r o v, L.: O vyrovnání nivelačních sítí, vybudovaných pro
určení vertikálních deformací staveb a hydrotechnických objektů,
str. 16-16

E d e 1 š t a in, A. v.: Současné způsoby vydávání map, str. 19-21
B r o k m a n, L.: Technologie výroby zemědělských půdních map
v Polsku, str. 22

K o I j a n o v s k i, S. K.: současné představy o kartografické gene-
ralizaci str. 23-24

D i u 1g f!r o v, S.: Setkání vědeckotechnických pracovníků v Plov-
divu, str. 29

Przeglqd Geodezyjny, č. 611970

K u t u z o v, 1. A.: Pozdrav adresovaný geodetické sluzbě PLR
u příležitosti 25. výročí od jejího založení, str. 221-222

I a s i JÍ s k i, R: Vědecká konference Společnosti polských geodetů
a geodetického výboru rolské akademie věd k 25. výročl geodézie
v lidovém polsku, str. 222-225

P ach u t a, S.: Přípravy na oslavy 100. výročí FIG, str. 225-227
Od 1 a nic k i - P o c z o b u t t, M. - Ne y, H.: Ústav geodézie Báň-
ské a hutnl akademie z hlediska reorganizace katedry důlního
měřictví, str. 227-230

M ech a, E.: Prvky efektivnosti v čmnosti geodetické služby,
str. 230-231

Lip i JÍ s k i, B.: Charakteristika a náplň činnosti městské geodézie
a směry j6jího rozvoje z hlediska urbanizace země, str. 232-234

L u k a s i e w i c z, E.: Instrukce O-I - Všeobecné technické a or-
ganizačnl zásady, str. 235-237

B a u c z, R. - K o z u b s k i, I.: Některé problémy z oblasti ochra-
ny zemědělského půdního fondu na přlkladě 'vojvodství Opol·
ského, str. 237-240

S a c o JÍ, S.: Použiti jednoduchého (novéhu] nomogramu pro měření
pluch na mapách pozemkových úprav, str. 240-243

Gal d a, M. - Z o r s k i, Z.: Samočinné tranzistorové počítače
a jejich uplatněni při geodetických výpočtech, str. 243-246

Ni e byl s k i, I.: Měření deformací lodi metodou optické nivelace,
str. 246-249

Wo j t a s, S.: Pořizování geodetických podkladů pro stavební pro-
jekty, str. 249-250

D q b r o w s k i, A. - B o I t r u c z u k, Z.: Interpolátor vrstevnic,
str. 250-251

Bor k o w s k i, K.: Vzorce usnadňující koordinaci přesnosti úhlo-
vých a délkových měření při polyg?mizaci, str. 251--252

W o 1 n y, B.: Počátky polského pozemkového katastru na 2:ywiec-
czyzně, str. 252

Wan d a s i e w i c z, I.: Geodetické práce při spouštění kesonů,
str. 253-255

ti r z e s z e k, E.: Výběr sporných otázek řešených nejvyšším sou-
dem, str. 255-256

W ó j c i k, S.: Optimalizace podmínek letu při současném fotografo-
vání dvěma komorami, str. 261-263

S 1 i w a, A.: Perspektivní zobrazení blokcliagramu v soustavě kar-
tézských souřadnic, str. 284-;-266

Przeghld Geodezyjny, č. 7/1970

23. sjezd delegátů Společnosti polSkých geodetů 4.-5. dubna 1970
v Gdyni, str. 269-271

S z m i e 1 e w, B.: Úkoly geodézie v přištím pětiletém plánu, str. 272
až 275

P ach u t a, S: Geodézie v procesu zintenzívnění hospodářství,
str. 276-280

1 Ym o w s k i, S. I.: Zpráva z 23. sjezdu delegátů Společnosti pol-
ských geodetů, str. 281-286

G a ž d z i c k i, I.: Rozvoj elektronické výpočetní techniky v polské
geodézii, str. 286-289

ti a r t o s z e w s k i, Z.: Vhodné uplatněni zemědělskopůdních map
při srovnávacím studiu pozemků, str. 289-290

Ho P I e r, A.: Zásady programování scelovacích prací v Holandsku,
str. 290-294

By c h a w s k i, T.: Včerejší měřicky archiv, dnešní geodetická clo-
kumentace a zítřejší banka dat, str. 294-296

Po 1 o c z e k, F.: Geodetické práce ve městě, str. 297-299
F· r i t z, H.: ,Použiti geodézie při řešeni úkolů komunálnlho hospo-
dářství ve městech, která netvoři městské okresy, str. 299-300

S a w i c k i, K.: Polsko-ruské styky v oblasti ge:Jdézie a kartografie
v 19. stoleti a v ~rvní pol::lVině 20. stcleti, str. 301-3U2

C i o I k o s z, A.: Analýza struktury osevů na leteckých snímcích,
str. 309-311

G o I a s k i, I.: M. K. Bočarov - "Základy teorie projektování sy-
stémů mapových značek", vyd. NEDRA, Moskva 1966, 136 s.,
str. 312-314

I a n u s Z. W.: Rozvoj měřických a výpočetních metod použitýCh při
kontrole prvků říčních jezů, str. 315-316

Revista de Geudezíe, cadastru 'i Organlzarea Teritoriuluí, Č. 6/1969

F i 1 i p, G.: Využití půdnlho fondu ve smyslu Směrnic XX. sjezdu
Komunistické strany Rumunska, str. 3-6

D i a c o n u, 1. - G u 1 i e, N.: Aspekty týkající se vlivu tížnicové
odchylky na měřeni azimutu, str. 24-28

Leo v e a n u, G. - E r d é I Y i, F.: Výpočetní prvky při vytyčování
čerpadel a komor vodní elektrárny "Portile de Fier", str. 29-46

Mi c 1 e a, M.: Poznámkv k oceňování zemědělských pozemků se'
zřetelem na pozemkový katastr, str. 47-55

G r i d i noc, M. - Hor 1 a c i, V.: Projektování geometrických
prvků zemědělskýCh c~st, str. 56-66

Revlsta de Geodezie, Cadastru ,i organlzarea Teritorlului, Č. 1/1970

Pop e s c u, N.: Úkoly pfldniho fondu na r. 1970, str. 3-7
Ap r e u t e s e i, q. - aj.: Vyrovnáni souřadnic 2-3 nOVýCh tri-
gonometrických bodů určených kombinovaným protínáním, str. 8
až 12

Ma r t i n i a n, O. - aj.: Metoda určení čtveřice bodů, str. 13-22
A n a Rad u: Některé aspekty při vyrovnání místnlch trigono-
metrických sítí, str. 23-30

G u t u, A.: Fotogrammetrické měření posunů slojí na modelu ze
stejného ItIllteriálu, str. 31-42

Mu r e , a n u, G. - aj.: Charakteristiky základních druhů filmů
používaných při reprodukci map, str. 43-48

Bot e z, C.: Aspekty geologicko-topografické činnosti v naftové ob-
lasti. str. 49-59

Z a han, T.: Organizace pozemků v socialistických zemědělských
podnicích projektovaná společně s melioracemi, str. 64-76

Vermessungstechník, Č. 3i/1970

S i e g m e y e r, R.: Náš přínos při výstavbě města Lipska. 2eny
zvládají problémy práce na směny při stavbě s posuvným bed-
něním výškové budovy University Karla Marxe v Lipsku, str. 81
až 82

Me i x ne r, H.: O významu matematické statistiky pro důlni mě-
řictvl, str. 82-86

C Y r 1 a f f, G.: Technologie měření komínů, str. 86-89
I a k o b, G. - Mli 11 e r, H.: Přesné určováni geometrického tvaru
stavebních prefabrikátů, str. 89..4g2

S c h li dli c h, M.: Metoda "krátkých kroků" - příspěvek k vy-
pracování modelu měření prováděných k přenášeni geodetických
měřických prvků, str. 93-96

Lan g, H.: Výšková přesnost tachymetricky určených neosazených
bodů ve volném terénu pro odvozeni vrstevnicových plánů vel-
kých měřítek, str. 96-98

Pap a y, G.: Odstraňováni velikostí mapových značek důlních děl
v komplexních 'hospodářskýCh mapách malých měřítek, str. 98
až 101

Bit tne r, W.: K nové experimentální knižnl evidenci nemovitostí,
str. 101-104

P a u 1 i, W.: Zkouška EOK 2000 na postupimské komparační základ-
ně, str. 105-108

Dit t f e 1 d, H. I.: Elektronické určování číselných měřických hod-
not při relativních kyvadlových měřeních, str. 108-111

Vermessungstechnik, Č. +/1970

Z a p p e, A.: K 100. výroóí narozenin Vladimíra lljiče Lenina,
str. 121-125

K i e r m a s c h e k, K.: Cíle a úkoly soutěžní iniciativy k uctění
Lenina, str. 126-128

E 1 s tne r, C. - aj.: Absolutní měření zemské tíže v Postupimi,
str. 128-131

Z i 1 I, W.: K automatizaci tachymetrického měření, str. 132-136
H e i n z e, K. - aj.: Technická měřeni při stavbě s posuvným bed-
něním na objektu interhotelu "Kongress" v Karl-Marx-Stadtu,
str. 136-140

P a u 1 i, W.: Doplňujlcí výklad k přesnosti přístroje EOK 2000,
str. 141-142

Ke 11 e r, W.: Kvalitativnl výběr jednotlivých mapových prvků po-
dle principu uspořádání v oblasti geografické kartografie, str. 142
až 145

O s c h m a n n, E. - W e. y m a r, 'H.: Výv6j a použití ryti do vrstvy
na fólii v kartografickém nakladatelství "VEB Landkartenverlag",
str. 145-146

Z ach e r, G.: Použití techniky ,síťového plánování k organizaci
zakázek v inženýrské geodézii, str. 146-149

I van o v, 1. Z.: Návrh na nový pOloautomatický stolek - tachy·
graf, str. 149-153

S c h u 1z, F. - Per 1, E.:Problémy průzkumu trhu a zpracování
ieho výsledků, str. 153-155



Novinky SNTL pro Vás

Sbírka fyzikálních vzorců a pouček
Obsahuje vedle přikladd fyziklilnfch jednotek vzorce a poučky z vek-
torové algebry, mechaniky, termiky, kmitánf a vlněnf, akustiky, elek-
třiny, magnetismu a z o.ptiky. Vysvětluje zlikladnf fyziklilnf zlikony,
definice nejdůležitějších fyzikálních veličin a vzorce a rovnice, které
se často používají při řešení praktických fyzikálních tíloh a při tech-
nických výpočtech. U všech vzorcd a pouček podAvá stručný výklad.
Výklad a výběr látky je proveden tak, aby k pochopení postačila zna-
lost elementární matematiky nebo nanejvýš zliklad4 diferenciálního
a integrlilníhopoctu.
4. vydliní. 408 stran. 143 obrázk4, 2 tabulky, brol. 29 KU

Metody matematické statistiky
a jejich aplikace

Knížka je věnovlina praktickým aplikacím metod matematické lItatis-
Uky. Předpokládá pouze znalosti matematiky asi v rozsahu vědomostf
absolventa devítiletky. Každá stať je doprovlizena nejméni§ jedním přl-
kladem obsahujícím komplexní výpočet, tabulky a grafy; pro sou-
bory statí jsou dlile uváděny samostatné příklady, vyžadujfcf někollka
metod. Zvllištnf pozornost je věnována technice zpracovánf experi-
mentálních dat, tj. konstrukci tabulek a graf4.
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