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522.41:528.28[437]
VONDRÁK, J.
Cirkumzenitál - českoslov,enský přinos geodetic-
ké· astronomii
Geodetický ·a kartogI1afický obzor, 21, 1975, Č. 11,
s. 303-310, 10 obr., lit. 28

Historický vývoj cirkurnzenitálu. Dnešní model
ckkumzen1itií.lu. Výsledky zfsJkané během pwvozu
a mo'žnosti využití ,přístroje.

778.14[437.6]

POZNÍČEK, L.
Cesty uplatnenia mikrografie v rezorte Slovenské-
ho úradu geodézie a kartografie
Geodetický a !~al.'tJografický obzor, 21, 1975, Č. lI,
s. 310-314, 3 tab., lit. 10
MOžooslti apHkácie m1lk;I.'ogl.'afiev re21orte. Forma
mikrografického méd:ita. VeI'k'ost m1kl.'ozáznamov.
Prtst:l'ojové 'vybavenia systému. Organiza,čné uspo-
na-danie s}"stému.

528.74:624.953

ŠIMA, J.
Analytické lotogrammetrické určeni rozměrů a
tvaru velkokapacitních válcových nádrlí
Geodetický a 'kartogDélJfický obzor, 21, 1975, Č. 11,
s. 314-319, 3 obr., 2 tab., lit. 2

Fotogrammetr.ické určení vel'lmka!paciJtJnich válco-
vých nád,ržL Zpracování d,at z měřických snímku.
Výsledky dlOsavadní!ch měření.

331.2

FučlK, V.
Nové prvky v prémiových řadách v návaznosti na
racionalizaci práce a mzdových soustav (RPMS)
Geodetický a Ikarrografický obzor, 21, 1975, Č. lI,
s. 319-321

Předbě~né ,vyhodnocení mzdově techn1dkých vý
sledkfi RPMS. úlk,oly v oblasti zdolronaIová:n1 nad·
tarifních složek mzdy v dalším olbdOlbL

522.41:528.28(437)
BOH,UPAK, :A.
UHpK}'MSeHHTlUI - qexOCJlO~KlIií BKJllUl reo)l'e3HQeC-
Koií aCTpoHOMHH

reoileSHqecKHR H KaprorpaepllqecKHR o6aop, 21, 1975,
No lI, CTp. 303-310, 10 pHC., JIHT. 28
HCTOpHJl paaBHTHJl ltHpKYMSeHHTaJla. HbIHemHHR 06pa-
sel:( l:(HpKYM3eHHTaJla. PesYJlbTaTbI nOJlyqeHHbIe B Teqe-
HHH lJKcnJlyaTaI.tHH H: BOSMolKHOCTl!:HcnOJlb30BaHHJl npH-
6opa.

778.l4{437.6)
Il03HHQEK, JI.

IlYTH IIpHMelreHHJlMHKporpaepHH B BeJlOMCTBeCJlOBa.qKO-
1'0 ynpaBJleHHII reOJle3HH H KapTorpaepHH

reoJle3HqecKHR H KaprorpaepHqecKHR 06aop, 21, 1975,
No 1l,cTp. 310-314, 3 Ta6J1., J1HT. 10
Bo3MOlKHOCTHnpHMeHeHHJl MHKporpaepKH B BeJlOMCTBe.
BHJl MHKporpaepUqecKoro ROCHTeJlJlHHepopMaIJ;HR.Pa3Me-
pbI MHKporpaepHqecKeoR 3anHCH. OCHlUlleHHe CHCTeM&I
npH60paMH. OpraHH3al:(HOHHoe paCnOJlOlKeHHe CHCTeMbI.

528.74:624.953
lllHMA, a
AHaJlHTHlIeCKOe cI>oTorpaMMeTpHQecKoeonpeJleJleHHe ra-
6apHTOB H epopMLIeMI<OCTm.a:~HJlHHJlpHqecKHll:pesepBya-
poB
reoJleSHqecKHR H KaprorpaepHqecKHR 06aop, 21, 1975,
No lI, CTp. 314-319, 3 pKC., 2 Ta6J1., J1HT. 2
<PororpllMMeTpHqecKoe onpeJleJleHHe eMKOCTHbIXltHJlHH-
JlpUqeCKHXpe3epByapoB. 06pa6oTKa JlaHHb!XH3 C'beMOq-
RbIX CHHMKOB.Pe3YJlbTaTbI CYlI:(ecTBYIOII:('HXH3MepeHHR.

331.2
<PYQHK, B.

HOBLle SJleMeHTld npeMHaJlIoHLIXnpaBHJI B CBJlSIoC pa-
QHOHaJlH3aIlHeií pa60TLI H sapaóoTm.a: nJUlT (PP3II)

reoJle3HqecKHR H KaprorpaepHqeCKHH 0630P, 21, 1975,
No lI, CTp. 319-321
IIpeJlBapHTeJlbHaJl Ol:(eHKa sapa60THO-TeXImqecKK,X pe-
3YJlbTaroB PP3II. 3aJlaqH B 06J1aCTH YCOBepmeHCTBOBa-
HHJl HaJlTapHepHbIxCOCTaBHblXqaCTeH SapnJlaTbI B CJleJlY-
IOlI:(eMnepHOJle.

522.41:528.28[437.
VONDRÁK, J.
Oas Zirkumzenital - tschechoslowakischer Beitrag
der geodiitischen Astronomie
GeodetIcký a ka!])togrrafIc'kýobzor, 21, 1975, Nr. 11,
Seite 303-310, 10 Abb., Lit. 28
Historische Entwicklnng des Zirkumzenitals. Ge-
genwiirtiges Modell d·ElISZLr,kumzooHals. lm Laufe
der Beobachtungoo err.eichte Ergebnlsse UIIldAn-
wendungsmogHchkeHen des Gerll.tes.

778.14[437.6]
pOZNlčEK, L.
Anwendungswege der MikroverfiImung im Bereich
des Slowakischen Amtes liir Geodiisie und Karto-
graphie
Geodetický a 'ka!])tografický obzor, 21, 1975, Nr. 11,
SeIte 310-3H, 3 Tab., Lit. 10
A'pplikatLonsm5gHchkeiten der Mi'kl'overfilmung
im Ressort. Form des mikrogr,aphischell1 Mediums.
Grl:l:Beder MtkrodokumelI1te. Gerll.teausrll.sltung des
Systems. OrganLsatortsche Gestaltung des Systems.



528.74:624.953
ŠfMA, J.
AllalyUsche ~otogrI,lDUlletri~ •. _iDUllWlg~r.
Abmessungen UBdder· Form zllin~cher Bebě1"81"
mit .gr06en Fassungsvermog(lJl
Geodetic.ký a 'ka,rtogrefický. db:ror, 21, 1975, Nr, 11;
SeHe 314-319, 3 Abb., 2 Tab·, Ltt. 2
Pnot()gI'8Jllmetriscoo Bes.timmUlllg..zyllJJ.d\l.'i$c,h~l'Be-
Mlte;r mit gl,'o~em FassungllV~~., Daten~
beaxlbelotung ausMeBbildern. Erg~sse; ibi$edger
MeiSsungen.

331.2
FUCII<:, V.
Neue" Elemente in den Priimienordungen im
Anschlu6 an die RationalisierUllg der Arbeit und'
der Entlohnungssy$teme (RAESJ.
GeodetIcký a 'kartografický ,olnor, 21, 1975, Nr. 11,
Seáte 319":-321 . .
Vorlll.uflge Wentung der enUob:n~teclmilSlclle<ll.
Ergebnisse der' RAES. Aufgabe<n aruf dem GaMet
der Ve'rv'oIIkomnlTI'UlIlg der KOffi'p'onenlten des
Mehrlohnes im weiteren Zeita.bschnltt.

522.41:528~28(437]
VOlmRÁK, J.
Cirkttmzenithal - a Czech01l1ovélkClNltribqtiontlt
Geodetic Astronomy
Geodetický a kartograf'iCký ob:mr, 21, 1975, No. 11,
Ipp. 303-310, 10 Hg., 28ref.
Historical backgrOlmd of the Ckcumzenltha1. Ré-
sults achieved and further p'olssible expLoat,ation.

778.14(437.6]
POZNÍCEK, L.
Application of Micrography iR tbeDepartment of
the Slovak Oflice of Geodesy .and Cartography
Geodetický akartograf'ický obmtr, 21, 1975, No. 11,
pp. 310-314, 3 fig., 10 ,ref.
PosslbiIityof mLcrographic ,arpplicatIo'llS. in the
Depar,tment. Type of mlcrograp.hIc mecUum. Slze of
microrecords. In:strumenta:1 equLpment ofthe sy-
stem. Arrangernent 01' the systeo:n.

528.74:624.953
šfMA, J.
Analytic Protogrammetric Determination 01 Size
and Shape of Large Capacity Cylindrical Tanks
Geodetic.ký a kartografický obzor, 21, 1975, No. 11,
pp. 314-319, 3 fig., 2 tab., 2 ref.
Photogl'ammetric d8lterrnmaUon od' large. c'apacity
cy~indrcial tanks. Processilng O'f the sUlI"Veyphoto-
graphs. Results of the me,asureme:nts done unti!
now.

331.2
FUCÍK, V.
N.w·E1ements in Donos· ReguJations in'.CO~
with Rationalization 01 Work and Sa~ ..,Systems'
(RPMSj
Geodetický a kartografický obzor, 21, 1975, NO('11;
pp. 319-321
P,reliminary evaluatiOlIl of .'Sa1a,ry.teclul,dc~) rllBU;llS'
QlfRPMS. Tas'ks conceming i~prOlVem.ent"Ofjsl1lP-
plement,ary 'par.ts oj' saJ.arles in the next period.

522.41:528.28(437]
VONDRÁK, J.
Le circumzénithal - contribution· tchée08lov8flue"
a l'astronomie gétNWlŮqu~
Geodetický,·a k.itrt.ograf.ickýobzor, 2lí 1975, NÓi.ll,
pages 303-310, 10 ilustraUOIIlS, 28biblklgrephies
E'Volutionhist,orq1.le du cirCUlffizénltha.1.,Moděle"ac:"
tuel du ,circum.zéTIiithal. RésUiltais oOIbteiJ.,'US:~~,
lson ex,ploLtatioil1 et possibHités. ď'llJt.uiSla~ W!'.
I'a,prpalr'etl.

778.14(437.6]
POZNÍCEK, L.
Les voies de réalisation de la micrographie daJ1$
le ressort de I'Office Slovaque de Géodésie et Cár-
t08raphie
GeodeUckýa Ika1r,tografický obzor, 21, 1975; No. 11,
pages 310-314, 3 plalnches., 10'b~bliGgMpbJiies
Posslbilités ďappliooUon de Ia mi,cl'logr<I.IPhiedans
le res'sor1. F orme du médWum micll·o~apll'ique.
Grandeur des enregistremenlts.. miCl1og~pilJjques.
EquipellI1ent de 1',a'pparelJLage du s~l}m,e. O~
satJ..on du systeme.

528.74:624.953
ŠÍMA, J.
Détermination photogl'ammétrique analylique des
dimensions et de la, forme des· 8rands réservoi:rs
cyliDdriques
Geodetický a ikar,tograLi.c'kýobzor, 21,.1975, No. 11.
pa'ges 314-319, 3 illustrations, 2 'planches. 200-
bHogorap,hies
Détermination protogr1ammé,tr:ique des grands ré·
servoir cylindrlques. T,l'<ařtement des dates tirées
dec.lichés PD();tog,rammétTiques. Résultat,s· de levé
effeotué jusqu'Aprésenrt.

331.2
FUCfK, V.
Eléments nouveaux dans le reglement des primes
en relation il la rationalisation des travaux et du
systeme des salaires {RPMS]
GOO'deticlkýa ka'rtograflcký obzor, 21, 1975, No. 11,
pages 319-321
Ev.olutlion préli:mi:nalre des résultats techniques
du systemeR'PMS. Ta-ches émananlt du,pel"fection-
nemen t des facteurs surtadfaires des.salaires P'Our,.
Ia pé·ri·ode futme.
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K 250. výročf založenf Akademie věd
SSSR

V druhé polovině 17. století dosáhl vývoj věd a tech-
niky takového stupně, že bylo třeba vytvořit instituce,
které by se staly badatelskými centry· a současně se
staraly o šíření vzdělanosti. V různých evropských
státech se proto zakládaly akademie věd. K nejstarším
z nich se dobou svého vzniku i svým vědeckým význa-
mem čestně řadí Petrohradská akademie věd a umění,
založená Petrem 1.

Car Petr I. potřeboval pro uskutečnění svých
plánů a reforem velký počet domácích odborníků nej-
různějších oborů (matematiků, fyziků, inženýrů, lé-
kařů, kartografů aj.). Procestoval západní Evropu, aby
se seznámil se stavem vědy, techniky, kultury, školství
a vojenství. Po návratu domů dal podnět k zřizování
odborných škol, zejména těch, které souvisely s vojen-
skými potřebami státu. První z nich byla škola ze-
měměřičská (1698), potom dělostřelecko-inženýrská
(1701) a další. Již tehdy uvažoval Petr I. o založení
akademie věd a umění v nově budovaném hlavním
městě Petrohradě, avšak politická a hospodářská si-
tuace v zemi ještě nedovolila uskutečnit tento záměr.
Bylo to možné až o dvě desítky let později.

Návrh na zřízení akademie věd a umění v Petro-
hradě vypracoval podle pokynů Petra 1. jeho osobní
lékař L. L. Blumentrost v roce 1724. Svou činnost
zahájila Akademie v polovině roku 1725, slavnostně
byla otevřena 27. prosince 1725.

Petr 1. nešetřil prostředky, aby pro novou akade·
mii získal proslulé vědce ze zahraničí. Prvními členy
Petrohradské akademie se stala řada slavných mate-
matiků a fyziků, s jejichž jmény se stále setkáváme
nejen v matematice, fyzice a astronomii, ale také
v geodézii akartografii. V dalších letech mnoho řád·
ných a dopisujících členů Akademie zasáhlo do světo-
vého vývoje geodézie a kartografie. Je proto naší milou
povinností alespoň krátce vzpomenout činnosti nej-
významnějších z nich při příležitosti 250. výročí této
světově proslulé vědecké instituce.

Petrohradská akademie zahajovala činnost v do-
bě, kdy v učeném světě vrcholily spory o tvar Země.
Je příznačné, že první zápis o zasedání akademiků ze
dne 13. listopadu 1725 (tedy ještě před slavnostním
otevřením) se týká právě této otázky. Nejstarší a ten·
krát nejvýznamnější člen Akademie matematik J. Her-
mann "analytickou metodou dokazoval sféroidický
tvar Země, jejíž malá osa podle Newtonových důkazů
v Principiis philosophiae mathematicis spojuje póly".

Prof. Ing. Dr. Josef Vykutil,
katedra geodézie VUT v Brně

Touto důležitou otázkou vyšší geodézie se Petrohrad-
ská akademie zabývala ještě několikrát.

V oblasti přírodních věd se stali nejslavnějšími
členy mladé Petrohradské akademie Švýcaři - bratři
Bernoulliové a jejich přítel Leonhard Euler, který
pracoval mimořádně úspěšně nejen v matematice,
fyzice a astronomii, ale také v geodézii a kartografii.
Odvodil např. známý vzorec pro poloměr křivosti
normálového řezu plochy v libovolném azimutu, řešil
sférické trojúhelníky, odvodil obecnou teorii konform.
ního zobrazení koule do roviny, byl členem a po jistou
dobu vedoucím Geografického departementu Akademie
a měl velké zásluhy o vydání Ruského atlasu v r. 1745
(recenzoval a redigoval mapy a některé sám dokonce
kreslil).

Z dalších prvních členů Petl'ohradské akademie
astronom J. N. De I'Isle, původem Francouz, navrhl
v r. 1745 ekvidistantní kuželové zobrazení s dvěma
neskreslenými rovnoběžkami pro mapy evropské
části Ruska (zobrazení de l'Isleovo).

V r. 1741 zahájil svou vědeckou činnost v Akade-
mii M. V. Lomonosov, jehož rozsáhlé vědecké zájmy
zahrnovaly také geografii a kartografii. Stal se po
Eulerovi vědeckým vedoucím zeměpisného odboru
Akademie.
Akademik V. J. Struve řídil v letech 1816-1831

práce pro určení délky poledníkového oblo~u od
Severního ledového moře po ústí Dunaje. Tento oblouk
byl v té době jedním z nejpřesnějších a nejrozsáhlejších
stupňových měření na světě a byl často využíván k od·
voz@írozměrů Země. V r. 1839 se stal Struve prvním
ředitelem slavné Pulkovské astronomické observatoře,
jejíž školou později prošli mnozí vynikající ruští
astronomové a geodeti, mezi nimi např. M. V. Pěvcov,
N. J. Cinger, F. N. Krasovskij a další. Struve a Pěvcov
vypracovali nové, dodnes používané metody určení
zeměpisné šířky, Cinger známou metodu určení země-
pisné délky. Na Pulkovské observatoři pracovali i ně·
kteří naši odborníci, např. prof. B. Kladivo a Dr. L.
Beneš.

V druhé polovině 19. století se zpřesňovala měření
a zdokonalovala představa o tvaru Z(}mě. Akademik
F. F. Šubert první vyslovil myšlenku o trojososti
Země, F. A. Sludskij propracoval teorii tvaru Země
a odvodil diferenciální rovnici pro určení místního
geoidu.

Historickým mezníkem ve vývoji Akademie se
stala Velká říjnová revoluce. V. 1. Lenin v "Plánu

1975/301
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vědecko-techÍůcké činnosti" vytyčil program ronoje
vědecko- výzkumné práce při budování socialismu,
ve kterém vedoucí úloha připadala Akademii věd.
V r. 1921 na schůzce s jejími představiteli řešil problé-
my materiálního zajištění práce Akademie, přípravy
mladých vědeckých kádrů i navázání mezinárodních
vědeckých kontaktů, přerušených první světovou
válkou. I v tomto těžkém období mladého sovětského
státu bylo založeno přes 50 vědeckovýzkumných ústa-
vů a zařízení Akademie.

Na mohutném hospodářském a kulturním roz-
machu SSSR se významně podílela také geodézie
a kartografie. K využití přírodního bohatství země,
rozvoji výrobních sil a pro účely obrany státu bylo
třeba vybudovat nové, velmi rozsáhlé geodetické sítě
jako podklad pro podrobná měření a mapovací práce.
Organizační formy a vůdčí myšlenky byly obsaženy
již ve známém Dekretu o ustavení Nejvyšší geodetické
správy, podepsaném Leninem 15. 3. 1919 (překlad
byl uveřejněn v GaKO č. llJI974). Nejprve byl vy-
pracován plán triangulace 1. řádu na evropské části
SSSR tak, aby práce odpovídaly současnému stavu
vědy a techniky a požadavkům rozvoje socialistického
státu. Od třicátých let se započalo s pracemi na Urale,
Sibiři, ve Střední Asii a na Dálném východě.

Mimořádné zásluhy na vysoké úrovni geodetických
prací v SSSR měl dopisující člen Akademie věd prof.
F. N. Krasovskij, vynikající vědec i organizátor.
Spolu s dalšími (N. A. Urmajev, V. V. "Danilov, A. S.
Čebotarev, A. A. Izotov, 1. Ju. Pranis-Praněvič,
M. S. Moloděnskij, A. A. Michajlov aj.) řešil základní
otázky přesného měření úWů, vyrovnání rozsáWých
astronomicko-geodetických sítí a využití gravimet-
rických údajů při zpracování triangulací a nivelací.

V r. 1936měly triangulační řetězce 1. řádu v SSSR
již délku 46000 km. Výsledky bylo třeba sjednotit
a souborně zpracovat. Ukázalo se, že dosud používaný
Besselův elipsoid je pro ohromné území SSSR nevhod-
ný. Pod vedením prof. Krasovského byly proto určeny
rozměry nového elipsoidu a výchozí geodetické údaje
v základním bodě Pulkovo. Obdobně byly na vysoké
vědecké úrovni zpracovány výsledky nivelačních mě-
ření a byl vytvořen "baltský výškový systém".

Po druhé světové válce se v sovětské geodézii rozví-
její zejména práce v oblasti určování tvaru Země a je-
jího tíhového pole, dále v oboru nových přístrojů pro
měření délek (světelných a rádiových dálkoměrů)
a v oblasti využití umělých družic Země pro geodetické
účely.

Základ nové teorii určení tvaru Země položil v r.

1945 M. S. Moloděnskij, dopisující člen Akademie věd
SSSR, svou prací "Základní otázky geodetické gravi-
metrie". V předmluvě píše: "Pro rozvoj této teorie
a její praktické využití byly v SSSR nejlepší podmín-
ky, nebo 1 celé území je gravimetricky zmapováno,
pro obrovské území SSSR nebylo možno použít do-
savadní metody a topografické mapování bouřlivě se
rozvíjejících oblastí bylo neodkladné", Pojmy "geode-
tická gravimetrie, kvazigeoid, normální výšky, astro-
nomicko-gravimetrická nivelace aj.", které se poprvé
objevily v SSSR, znají dnes geodeti a geofyzikové
v celém světě. Sovětští autoři M. S. Moloděnskij,
A. A. Izotov, V. F. Jeremějev, M. I. Jurkina, M. 1.
Pellinen aj. jsou všude citováni a jejich práce překlá-
dány do světových jazyků. Význam Moloděnského
prací jistě potvrzuje to, že byl již třikrát vyznamenán
Státní cenou SSSR.

Akademie věd SSSR jako vrcholná vědecká instituce
sovětského státu velmi úspěšně pracuje ve všech obo-
rech teoretického poznání, v základních otázkách
matematiky a mechaniky, fyziky a chemie, geologie
a geografie, biologických a společenských věd, kyber-
netiky a technických věd atd. Pečlivě se stará také
o využití vědeckých výsledků v praxi. Akademik M. V.
Keldyš, dlouholetý předseda Akademie věd SSSR,
o tom napsal: "Naším prvním 'Wavním úkolem je
perspektivní rozvoj vědy. Náš druhý Wavní cíl spočívá
ve využívání vědy v praxi a v životě, v doporučování
návrhů praktického uplatnění vědeckých výsledků".
Díky takto zaměřené činnosti a kolektivní prací vědců
různých specializací byla v krátké době vyřešena řada
závažných vědecko-technických problémů, např. vy-
užití atomové energie, lety člověka do vesmíru, výroba
samočinných počítačů aj. V uznání vynikajících vě-
deckých výsledků byla řadě akademiků udělena Nobe-
lova cena, jiní byli vyznamenáni Leninovými a státní-
mi cenami a vyznamenáními.

Sovětská akademie věd byla a je mohutným nástro-
jem pro vytváření intelektuální úrovně a pro budování
materiálně technické základny sovětské společnosti.
Její mezinárodní autorita neustále roste, patří mezi
nejvý:lmamnější a největší vědecké instituce v součas-
ném světě. Má přes 700 akademiků a členů korespon-
dentů, v jejich pobočkách, republikových akademiích,
ústavech a zařízeních pracuje téměř 40 000 vědeckých
pracovníků. Velmi úzká spolupráce Akademie věd
SSSR s naší Akademií a s akademiemi ostatních so-
cialistických států prospívá socialismu, všemu lidstvu
a světovému míru.

Lektorova!: Ing. Bořivoj Delong, CSc., VÚGTK
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Přesné určení zeměpisné polohy místa pozorovatele
(nebo přesněji řečená směru tížnice v tomto bodě)
bylo základním úkolem geodetické astronomie již
odedávna. Tato úloha je řešitelná mnoha různými
metodami za použití celé škály různých přístrojů.
Jedna z užívaných metod, těšící se v současné době
stále větší oblibě, je metoda stejných výšek, připisova-
ná Gaussovi. Její princip je jednoduchý; přístrojem,
který libovolným způsobem dokáže zajistit zacílení
na konstantní výškový úhel, se pozorují hvězdy při
jejich průchodu touto stálou výškou. Geome~rické
místo bodů, v nichž hvězdy mohou být tímto způso-
bem pozorovány, je vedlejší kružnice na nebeské sféře,
jejíž pól je dán směrem tížnice v místě pozorování
a poloměr konstantní výškou, do níž je přístroj zacílen.
Dokážeme-li tedy určit souřadnice alespoň tří bodů
na této kružnici, je možné polohu a rozměr kružnice
na sféře (a tedy i směr tížnice) jednoznačně určit.
Poněvadž rovníkové souřadnice hvězd jsou s dostateč-
nou přesností dány ve hvězdných katalozích, postačí
pouze měřit čas, ve kterém se na dané kružnici nacha-
zejí. Jejich okamžité souřadnice v soustavě pevně
spojené se Zemí je pak možné vypočítat. Při metodě
stejných výšek je tedy jedinou přímo měřenou veliči-
nou čas; neodečítají se žádné dělené kruhy, které
mohou být zdrojem značných chyb. Další výhodou
metody je ta skutečnost, že veškerá pozorování se dějí
v téže výšce nad obzorem, a že tedy astronomická
refrakce je pro všechna pozorování prakticky kon-
stantní. Zanedbatelné není ani to, že obě složky země-
pisné polohy (šířka a délka) se určí současně z těchže
pozorování. To a fakt, že měřenou veličinou je pouze
čas, přispívá k značné rychlosti určení polohy. Nevý-
hodou je značná pracnost přípravy pozorovacího
programu a redukce vykonaných pozorování. Při
dnešním rozvoji výpočetní techniky však tento bod
prakticky nehraje žádnou roli. Problémem je, ovšem
konstrukce takového přístroje, který by s dostatečnou
přesností zaručil stálost výšky hvězd během pozorová.
ní a registrace času průchodu jednotlivých hvězd
touto výškou. Obsahem následujících řádek je letmý
historický nástin těchto snah různých konstruktérů,
popis posledního modelu cirkumzenitálu, vyvinutého
v dílnách VÚGTK, a zhodnocení dosavadních výsledků
jím získaných.

Chceme-li hledat prvopočátky vzniku cirkumzenitálu,
musíme se vrátit k pracem švýcarského astronoma
Becka z konce minulého století. Ten již roku 1887 [1]
naznačil možnost použití zrcadla jako důležitého
konstrukčního prvku při stavbě astronomických pří.
strojů. V následujících pracech [2-7] potom tohoto
prvku prakticky použil pro stavbu přístroje, který

Ing. Jan Vondrák, CSc.,
Výzkumný ústav geodetický, topografický

a kartografický v Praze

nazval nadirinstrumentem. Přístroj, který postupně
vypracoval ve třech versích, sloužil k pozorování
hvězd metodou stejných výšek a vždy obsahoval
soustavu dvou zrcadel ve formě hranolu. Dalekohled
byl přitom umístěn nad touto optickou soustavou svis-
le (směřoval do nadiru). Nadirinstrument ještě při
observaci nepoužíval rtuťový horizont. Při vlastním
pozorování byla svislost dalekohledu kontrolována
čtením libely s ním pevně spojené; rtuťový horizont,
kterému Beck příliš nedůvěřoval, sloužil však při
rektifikaci přístroje. Poslední (třetí) verse přístroje,
zhotovená na přelomu století firmou G. Reyde
v Drážďanech, měla dalekohled o průměru 50 mm
a ohniskové vzdálenosti 500 mm.

Poněkud později (r. 1900), nezávisle na Beckovi,
naznačil možnost použití hranolu ve spojení s rtuťo·
vým horizontem Francouz Claude [8]. Na základě
naznačeného principu pak byla zkonstruována řada
přístrojů (ve spolupráci s Driencourtem) zvaných
hranolový astroláb (astrolabe a prisme). Ačkoliv byly
jednotlivé přístroje tohoto typu vyrobeny různými
firmami [9] a v různých velikostech, prakticky se velmi
nelišily. Princip je patrný z obrázku 1. Svazek rovno·
běžných paprsků, přicházejících od hvězdy, se dělí
vodorovnou hranou hranolu C na dvě části. První
prochází přímo do hranolu a odráží' se od stěny BC
do objektivu O, v jehož ohniskové rovině vytváří jeden
obraz hvězdy. Druhá část svazku vytváří v ohniskové
rovině druhý obraz po dvojím odrazu; od hladiny
rtuti H a stěny hranolu AC. Poněvadž použitý hranol
je rovnostranný, oba obrazy téže hvězdy splynou teh-
dy, když výška hvězdy nad obzorem je rovna 60°.
Polní hranolový astroláb tohoto typu byl používán
k měřením v Africe.

Z Claude-Driencourtova astrolábu po druhé svě.
tové válce vznikl Danjonův astroláb, založený na
tomtéž principu, '.avšak doplněný mj. neosobním
mikrometrem, využívajícím polarisace světla [20].
Danjonův astroláb, vyrobený firmou O. P. L., se dnes
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používá na mnoha stanicích mezinárodní časové
a šířkové služby. Jeho značná hmota praktickyvyluču-
je použití pro měření v poli.

Nušlův cirkumzenitál, používající podrobných
stavebních prvků jako Beckův nadirinstrument a
Claude-Driencourtův hranolový astroláb, byl zkon-
struován na přelomu století [10]. První model, ama-
térsky zhotovený, vznikl na podzim r. 1899, když
Nušl byl ještě středoškolskýmprofesorem na gymna-
siu v Hradci Králové. Jeho princip je patrný z obr. 2.
Svazek rovnoběžných paprsků, přicházejících od
hvězdy, se dělí hranou C hranolu na dvě části. Horní
část se odráží přímo od postříbřené plochy hranolu
AC do objektivu O, v jehož ohniskové rovině vytváří
jeden obraZl hvězdy. Druhá část paprsků, spodní,
se odráží nejprve od hladiny rtuťového horizontu II
na druhou postříbřenou plochu hranolu BC a od ní
opět do objektivu O, v jehož ohniskové rovině vytvoří
druhý obraz hvězdy. Je-li výška hvězdy nad obzorem
rovna 180° - ex, oba obrazy v ohniskové rovině
splynou.

Dalekohled pozdějšího modelu z let 1901-1902,
vyhotoveného již ve spolupráci Nušla s Fričem, měl
průměr objektivu 40 mm, ohniskovou vzdálenost
350 mm a zvětšení 50 X (obr. 3). Na základě studia
tvaru hladiny rtuti s ohledem na kapilární síly zjistili
autoři v [II], že s přesností na 0.01" lze považovat
hladinu rtuti Zlarovinnou až 70 mm od okraje. Proto
byl průměr horizontu zvětšen z původních 85 mm na
200 mm. Rovněž lámavý úhel hranolu byl zkoušen
ve dvou variantách -120° a 130°. Nakonec se autoři
přiklonili k úhlu 130°, takže byly pozorovány průcho-
dy hvězd výškou 50° nad obzorem. Aby se zvýšila
přesnost pozorování, byla mezi objektiv a hranol
vložena dvě prismatická sklíčka o různých lámavých
úhlech obdélníkového tvaru. Ta způsobila, že každý
ze dvou obrazů byl rozdělen na tři obrazy. V zorném
poli dalekohledu se tedy pohybovaly proti sobě dvě
trojice obrazů. Bylo možné registrovat celkem třináct
okamžiků, ve kterých se nacházely některé dva obrazy
v koincidenci, nebo některé tři, případně čtyři, obrazy
v symetrických polohách. Přístroj umožňoval pozoro-
vat při mimořádně dobrých atmosférických podmín.
kách hvězdy do velikosti 4.3r".

Značně veliké změny pozorované přístrojové
konstanty (až ± 3") přičetli autoři tomu faktu, že
svazek paprsků od hvězdy byl rozdělen na dvě polovi-
ny horizontálně. V takovém případě totiž jakákoliv
změna délky dalekohledu (např. vlivem teploty)
nebo fokusace oka pozorovatele má za následek i změ-
nu výšky, v níž je hvězda pozorována. Z toho vyply-
nula důležitá konstrukční změna - náhrada původního
hranolu dvojicí zkřížených zrcadel. Kromě této zásadní
změny byla navržena celá řada dalších úprav, na je-
jichž základě byl vypracován i projekt nového přístro-
je. Ve studii [ll] je rovněž zmínka o rotačním hrano-
lovém neosobním mikrometru (která se opakuje
i v pozdějši práci [12]) a azimutálním pohonu přístroje
hodinovým strojem s proměnlivou rychlostí. Obě
projektované části však byly u cirkumzenitálu reali-
sovány až mnohem později (viz dále). Ač měl b.ýt
celý přístroj původně zcela překonstruován, byl na·
konec původní model z r. 1901 pouze podle dosavadních
zkušeností upraven [12]. Hranol před objektivem byl
nahražen dvojicí zkřížených zrcadel polokruhového
tvaru, umístěných ve speciálním držáku s korekčními
šrouby, umožňujícími měnit úhel zrcadel a naklánět
je. Před zrcadly byl světelným paprskům do cesty
vkládán překlopný achromatický hranol, odk1ánějící
je o úhel cca 6.5' (umožňující tedy ztrojnásobit počet
pozorovaných okamžiků), mezi objektiv a zrcadlahyla
vložena dvě hranolová sklíčka obdélníkového tvaru
(která rozložila každý ze dvou obrazů hvězdy na další
dva, vzájemně vzdálené o 50" a 90"). Tím bylo
umožněno pozorovat celkem 21 okamžiků během prů-
chodu každé hvě~dy. V červnu až Zláří1905 byla s takto
upraveným přístrojem v Ondřejově konána měření
za účelem určení korekce hodin, přesnosti měření,
změn úhlu zrcadel a osobních rovnic pozorovatelů.
Autoři konstatují, že přesnost měření se zvýšila, avšak
i nadále zůstává značný nesouhlas mezi vnitřní a vnější
přesností měření. Rovněž ,poměrně velké změny úhlu
zrcadel jsou znepokojivé. Jako pravděpodobné příčiny
se uvádějí změny refrakce během měření a nepříliš
stabilní konstrukce držáku zrcadel.

V roce 1906 byl přístroj opatřen novým nosičem
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zroadel z jediného kusu invaru, bez korekčních šroubu,
se zroadly přitlačenými malými pružinami každé proti
třem kulovým ploškám. V této versi již přístroj nevy-
kazoval změny úhlu zrcadel s teplotou.

V září 1907 oba autoři provedli zajímavý pokus na
zjištění krátkodobých změn astronomické refrakce
[13], který stojí za povšimnutí. Postavili v Ondřejově
jednoúčelový cirkumzenitál s fotografickým objekti-

. vem (zapůjčeným firmou Carl Zeiss v Jeně) o průměru
240 mm a ohniskové vzdálenosti 6 m, stabilně zacílený
na Polárku. Hlavní zrcadla se rtuťovým horizontem
a objektiv byly umístěny na zvláštních pilířích,
v ohniskové rovině objektivu byla umístěna fotogra-
fická deska na posuvném vozíku. Ten, poháněn hodi-
novým strojem, ji unášel rychlostí 2 mm/sec, takže
za každou minutu pozorování nakreslily oba obrazy
Polárky téměř rovnoběžné stopy 120 mm dlouhé.
Vzdálenosti obou stop byly proměřeny a z jejich změn
vypočteny krátkodobé změny refrakce. Bylo zjištěno,
že kromě velice rychlých změn refrakce (o periodách
menších nežli I" a amplitudách dosahujících až I")
existují i změny pozvolnější (o periodách až několik
desítek sekund a amplitudách až 0.5").

podstavci otáčí kolem vertikální osy na kuličkovém
ložisku nad rtuťovým horizontem o průměru 200 mm.
Pro snadné hledání hvězd je opatřen cirkumzenitál
horizontálním kruhem s dělením po 10 a hledáčkem
s osminásobným zvětšením. Pro zvýšení počtu regi-
strovaných okamžiků byly mezi objektiv a zrcadla
vloženy dva hranolky, částečně kryjící plochu objek-
tivu. Ty zdvojují každý z obou obrazů hvězdy, obrazy
jsou vzdáleny o 50" a 90". V každé poloze překladného
hranolu je tedy možné pozorovat celkem 4 koincidence
obrazů a 3 polohy symetrické. Cirkumzenitál tohoto
typu byl hojně a s úspěchem využíván v letech 1924-
1947 pro určování astronomických souřadnic trigono-
metrických bodů základní sítě [15]. Přístroj se stal
známým i ve světě. V září 1924 jej prof. Nušl předvedl
kongresu Geodetické a geofysikální unie v Madridu
a ještě v tomtéž měsíci uspořádal o něm konferenci
v Paříži. Přístroj sám a jeho použití při astronomickém
určování zeměpisných souřadnic byly souhrnně popsá.
ny v práci [16].

Současně s vývojem cirkumzenitálu se objevovaly
i snahy po zvýšení přesnosti časové registrace průcho-
du hvězdy a hlavně po omezení vlivu osobní chyby

pozorovatele na výsledky pozorová-
ní. Z různých zmínek autoru tohoto
přístroje víme, že si již od počátku
tento problém uvědomovali, avšak
o prvním skutečně zkonstruovaném
mikrometru je záznam až z r. 1929
[17]. NušI sestrojil tehdy mikrometr,
sestávajíoí ze dvou čoček stejnýoh
ohniskovýoh vzdáleností 00 do veli-
kosti, avšak opačného znaménka.
Jejich posouváním (optické osy obou
zůstávají přitom stále rovnoběžné)
se docílí odchýlení svazku paprsků
od původního směru. Vzhledem ke
značně velké vzdálenosti mezi oběma
čočkami (40 mm) však hodnota této
odchylky do značné míry záYisela
na urovnání celého systému. To mělo
za následek, že mikrometr nebyl více
používán. Prof. Nušl rovněž uvažo-

val o rozříznutí objektivu podél svislé roviny a vzá-
jemném posouvání obou částí mikrometrickým šrou-
bem. Tuto myšlenku však prakticky nerealisoval.

Jinou cestou šel prof. Buchar. Ten nejprve sestro-
jil r. 1932 poměrně jednoduchý přístroj pro přímé
určení hodnoty osobní rovnice [18]. Sestával v podstatě
z umělé hvězdy, pohybující se ve svislém směru.
Přístroj byl s úspěchem používán při měření na Lapla-
ceových bodech v letech 1933-1947. Týž autor pozdě-
ji přišel se zcela nOV<lUkoncepcí neosobního D;likro-
metru [19]. Před dopadem na zrcadla vložil do cesty
světelným paprskum hranol o malém lámavém úhlu
(cca 3'), který se otáčí kolem horizontální osy. Změnou
úhlu mezi dopadajícími paprsky a hranolem se změní
i úhel, o který se paprsky zalomí po průchodu hrano-
lem. Poněvadž tato změna není lineární, bylo třeba
mezi bubínky, kterými observátor otáčí, a hranol vlo-
žit nelineární ozubený převod. Obsluha mikrometru
je jednoduchá; observátor otáčí při pozorování průcho-
du hvězdy mikrometrem takovou rychlostí, aby mění·
cím se ohybem paprsků kompensoval měnící se výšku
hvězdy nad obzorem. V zorném poli dalekohledu se

První světová válka pozdržela další vývoj přístro-
je, takže zkušeností, získaných s modelem z roku
1905, bylo prakticky využito až v roce 1922. Tehdy
totiž, na základě potřeb Vojenského zeměpisného
ústavu, byl vyhotoven v továrně bratří Friču na Vino-
hradech zcela nový typ cirkumzenitálu [14]. Konstruk-
ce přístroje byla volena s ohledem na požadavky pol-
ního měření na Laplaceových bodech. Poněvadž byl
použit mohutnější dalekohled (f = 690 mm, D = 60
mm, z = 140x), hyla zvolena forma dalekohledu
jednou zalomeného, takže přístroj dostal kompaktnější
a skladnější tvar. Na rozdíl od předchozího modelu
byla použita zrcadla nikoliv zkřížená, nýbrž umístěná
stříškovitě nad rtuťovým horizontem (obr. 4). To
umožnilo podstatně zmenšit vstupní otvor piíístroje
a rozměry překladného hranolu (ohýbajícího paprsky
o cca 6'), před ním se nacházejícího. Nosič zrcadel byl
vyroben z jediného kusu bronzu a je možno jím v ma-
lém rozmezí natáčet kolem tří os vzájemně kolmých
pomooí rektifikačních šroubu. Zrcadla svírají úhel
ooa 50°. Přístroj sám stojí na třech stavěcích šroubech,
vrohní část (tj. dalekohled spolu se zrcadly) se na
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správné vedení projeví tím, že oba obrazy hvězdy zů-
stávají po celou dobu v koincidenci. V průběhu pozo-
rování se automaticky spíná a rozepíná elektrický
kontakt, ovládaný kontaktovým kolečkem, které je
spojeno s převodem. Vliv horizontace mikrometru na
pozorovaný čas průchodu je velice malý; při náklonu
celého přístroje o l' se změní pozorovaná výška hvězdy
o pouhých 0.04". Model cirkumzenitálu z r. 1922
s tímto typem mikrometru se dodnes používá na
Observatoři astronomie a geofyziky ČVUT v Praze
k pravidelným observacím v rámci mezinárodní časové
služby. Prof. Buchar zkonstruoval rovněž velký model
staničního cirkumzenitálu [21] s objektivem o průmě-
ru 160 mm a ohniskové vzdálenosti 2100 mm. Průměr
rtuťového horizontu je 300 mm a zenitová vzdálenost,
původně zvolená na 10°, byla později zvětšena na'20°,
Přístroj je opatřen mikrometrem, založeném na
myšlence prof. Nušla. Ve vstupním otvoru přístroje
je umístěn hranol o malém lámavém úhlu, který se
otáčí kolem vstupního paprsku a tím odklání paprsky,
jdoucí od hvězdy. Otáčí-li se jím takovou rychlostí,
že vertikální složka této odchylky kompensuje právě
pohyb hvězdy ve výšce, zůstávají oba obrazy hvězdy
v koincidenci.

Obr. 5. Cirkumzenitál (model 1922) s mikrometrem
podle [22J

Původní Bucharův mikrometr dále zdokonalili
Baueršíma a Šuráň [22], když zaměnili ozubené pře-
vody mezi hranolem a kontaktovým kolem segmentem,
pevně spojeným s otočným hranolem. Segment je na
svém obvodu ozuben, zuby mechanicky spínají a roze-
pínají elektrický kontakt. Hranol je překlopný, takže
počet kontaktů je při observaci v obou jeho polohách
zdvojnásoben. Zrušením ozubených převodú mezi hra-
nolem a kontaktovým segmentem se podařilo odstra-
nit mrtvý chod mikrometru. Model cirkumzenitálu
z roku 1922, opatřený tímto mikrometrem, byl na GO
Pecný používán v letech 1962-1969 k pozorováním
korekcí časového signálu OMA pro účely mezinárodní
časové služby (viz obr. 5).

V letech 1959-1964 byl na Technische Univer-
sitiit v Drážďanech postaven staniční model cirkum-

zenitálu [23], [24] s objektivem o průměru 90 mm
a ohniskové vzdálenosti 1350 mm. Nosič zrcadel je
zhotoven ze speciální keramické hmoty Ardostan,
zrcadla svírají úhel 60°, rtuťový horizont má průměr
192 mm. Přístroj je opatřen mikrometrem, založe-
ným na stejném principu jako mikrometr velkého
cirkumzenitálu Bucharova. V novější versi byl u mi·
krometru kontaktový bubínek nahrazen fotoelektric-
kým snímačem. Přístroj váží 240 kg, je to tedy přístroj
ryze staničnÍ.

3. Dnešní model cirkumzcllitálu
(model CZ VÚGTK)

V prúběhu observací v rámci mezinárodní časové
služby starým cirkumzenitálem z r. 1922 na GO
Pecný jsme postupně zjišťovali, že jeho přesnost již
přestává vyhovovat požadavkům, kladeným na mo-
derní přístroj. Proto v roce 1965 v dílnách VÚGTK
přikročili konstruktéři Ing. J. Přibyl a A. Mtiller
k vývoji nového typu cirkumzenitálu o poněkud vět-
ších rozměrech, avšak se zachováním požadavku pí'e-
nosnosti přístroje pro případné použití v polních pod-
mínkách. Princip přístroje z r. 1922, jakož i optický
systém dalekohledu (jednou lomený) byl v podstatě
zachován. Rtuťový horizont o průměru 200 mm spočí-
vá na stolku, stojícím na třech stavěcích šroubech.
Zcela isolovaně od tohoto stolku, aby se zabránilo
přenosu otřesů z pHstroje na hladinu rtuti, na dalších
ti'ech stavěcích šroubech stojí vlastní přístroj. Ten
sestává z pevného podstavce (který obsahuje elektric-
ký motor a převodovku pro pohon vrchní části) a vrch-
ní části, otoč:né kolem vertikální osy na kuličkovém
ložisku. Vrchní část obsahuje dalekohled, hlavní zrcad-
la a mikrometr. Objektiv má průměr 100 mm a ohnis-
kovou vzdálenost 1000 mm, okulár o ohniskové vzdá-
lenosti 10 mm dává dalekohledu stonásobné zvětšenÍ.
Zorné pole dalekohledu je 20'. Nosič zrcadel, v malých
mezích otočný kolem tří os na sebe kolmých, je zho-
toven z jednoho kusu litiny, zrcadla svírají úhel cca
60°. Mikrometr, založený na staré myšlence Nušla
a Friče, uzavírá vstupní otvor pHstroje v horní stěně.
Sestává ze dvou tenkých hranolů kruhového tvaru
o malých lámavých úhlech sobě rovných. Ty se otáčejí
kolem vstupního paprsku vzájemně v opačném směru
pomocí bubínkú, nacházejících se na obou stranách
přístroje v pohodlném dosahu observátora. Kombino-
vaný účinek obou hranolů ohýbá vstupní paprsok ve
směru výškové kružnice o úhel, daný vzájemným na-
točením obou hranolú, v rozmezí ±150". Do objímky
jednoho z hranolú je z vnější strany nalisováno 10 oce-
lových kolíků, zatímco k objímce druhého hranolu je
proti nim připevněn elektrický kontakt. Při vzájem-
ném otáčení obou hranolú kolíky tento kontakt po-
stupně spínají a rozepínají v pravidelných intervalech.
Toto řešení odstraňuje jakýkoliv mrtvý chod, který
by při ozubených převodech mezi hranoly a kontakto-
vým kolem byl nevyhnutelný. Celá vrchní část přístro-
je se otáčí kolem vertikální osy pomocí šnekového pře-
vodu, který může být i vypnut (pro jemné či hrubé
nastavení přístroje do správného azimutu) nebo po-
mocí elektromotoru o nastavitelné rychlosti (pro
odstranění azimutální složky pohybu hvězdy v prů-
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běhu pozorování). Pro snadné nastavení azimutu je
přístroj opatřen horizontálním kruhem, děleným po
stupních. Součástí přístroje je elektrický zdroj pro
osvětlení zorného pole a kruhu a elektronické ovládání
směru a rychlosti pohonu přístroje kolem vertikální
osy. Veškeré elektrické zařízení je umístěno v jedné
skříňce o rozměrech 100 X 200 X 250 mm, jejíž čelní
stěna slouží současně jako ovládací panel. Jako pří.
slušenství se k přístroji vyrábí též rektifikační zařízení,
sestávající z Gaussova okuláru, pomocného zrcadla
na speciálním nosiči a autokolimátoru. To slouží ke
správnému nastavení zrcadla, na němž se lomí optická
osa dalekohledu a nosiče hlavních zrcadel. Celý přístroj
o rozměrech 750 X 500 X 270 mm váží cca 40 kg
a je možno jej umístit včetně rektifikačního zařízení
do transportní bedny o rozměrech 850 X 570 X
X 340 mm; je tedy poměrně lehce přenosný. Celkový
pohled na cirkumzenitál VúGTK podává obr. 6.

se od zváženého průměru lišily maximálně o 0.35"
v případě šířky a 0.029s v případě délky.

V únoru 1970 byl cirkumzenitál definitivně instalo-
ván na pilíři místo starého modelu cirkumzenitálu
na GO Pecný, kde se od té doby s ním vykonávají
pravidelné observace pro účely mezinárodní časové
a šířkové služby. V létě 1971 byl přístroj vystaven na
výstavě "Geofysika '71", konané u příležitosti XV.
valného shromáždění Mezinárodní geodetické a geo-
fysikální unie v Moskvě.

Od té doby bylo ve VÚGTK vyrobeno několik
dalších exemplářů téhož typu s malými obměnami
podle přání jednotlivých zákazníků. Tak např. jeden
z nich slouží v Institutu ffu Angewandte Geodasie
k určování astronomických souřadnic bodů trigono-
metrické sítě. Přístroj byl opatřen originálním způso-
bem časové registrace na stereofonní magnetofon.
Na jednu stopu se nahrává srovnávací frekvence

1 kHz a na druhou pak buď vteři-
nové pulsy křemenných hodin, nebo
impulsy neosobního mikrometru.
Magnetická páska je později zpra-
cována elektronickým komparáto-
rem a časové údaje automaticky vy.
děrovány do děrné pásky [26]. Ana-
lysa měřených zeměpisných délek,
získaných touto aparaturou, byla
publikována v [27]. Autor zde kon-
statuje, že př'esnost výsledků je ro-
vnocenllli měřením, získaným pře-
nosnými pasážníky Askania AP70.
Navíc je obsluha cirkumzenitálu
velmi jednoduchá a výpočty mohou
být plně automatizovány. Podle
autorových zkušeností lze od cirkum-
zenitálu očekávat vnitřní přesnost
zemčpisné délky, určené z pozoro-
váni jedné řady o 30 hvězdách, v roz-
mezí 0.08"-0.12".

Další cirkumzenitál (s moto-
rickým pohonem mikrometrú) byl
zakoupen Technickou universitou
v Západním Berlíně. Tam byl opa-
třen elektronickým dekodérem na-
staveného azimutu (výrobkem firmy
Texas lnstruments Inc.) a napojen
přímo na počítač Hewlett-Packard

a křemenné hodiny Rohde & Schwarz. V pa.
měti počítače je uchován pozorovací program, který
v příslušných okamžicích dává pozorovateli akustické
a optické signály k činnosti. Pozorovatel pouze
(podle barvy optického signálu v tom nebo onom
směru) nastaví přístroj do příslušného azimutu a
spustí motorky, pohánějící mikrometr a eliminující
azimutální pohyb hvězdy. Rychlost motoru mikro-
metru potom během průchodu hvězdy mírně kori-
guje, aby oba obrazy udržel v koincidenci. Časy, od-
povídající sepnutím či rozepnutím kontaktu mikro-
metru, jsou přímo ukládány do paměti počítače a jím
dále zpracovávány.

V ČSSR pracují kromě přístroje na GO Pecný
ještě další dva, jeden exemplář se připravuje pro Ne-
pal, kde má být použit na právě budované geodetické
observatoři.

V současné době je cirkumzenitál VÚGTK jedi-

První prototyp přístroje byl dohotoven v roce 1967
a téhož roku předveden na výstavě astronomických
přístrojů, pořádané u příležitosti 13. valného shromáž-
dění Mezinárodní astronomické unie v Praze. Po
ověřovacích zkouškách na GO Pecný a postupném
odstraňování závad a vylepšování konstrukce byl
v září 1969 vystaven v Brně a hned nato převezen
na observatoř Kloppenheim, patřící Institutu fUr
Angewandte Geodasie ve Frankfurtu nad Mohanom.
Tam byl přístroj předveden odborníkům z NSR
a provedena s ním ověřovací pozorování [25]. Ve
dvou nocech bylo pozorováno autorem tohoto článku
celkem 62 průchodů hvězd almukantaratem přístroje.
Pro lepší ilustraci výsledků byly pozorované hvězdy
v každé noci rozděleny do dvou skupin. Odhady střed-
ních chyb z vyrovnání se pohybovaly v rozmezí
0.17"-0.26" v případě zeměpisné šířky a 0.01lB-
O.018svpřípadě délky, výsledky z jednotlivých skupin
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ným vyráběným přesným astrolábem na světě. Lze
proto doufat, že se podaří jeho brzké proniknutí na
světový trh, čemuž ostatně nasvědčují i první obchod-
ní úspěchy.

Výsledky, získané za první dva roky provozu na GO
Pecný, byly diskutovány v [28]. Nyní má nový model
cirkumzenitálu za sebou již plných pět let pravidelných
pozorování, a je tedy možné takto získaný materiál
analyzovat podrobněji. Pozorovací program byl sesta·
ven tak, že v průběhu jednoho hvězdného dne lze
pozorovat celkem 16 řad, z nichž každá trvá 90 minut.
Řada obsahuje v průměru 30 hvězd katalogu FK4
(do šesté hvězdné velikosti) zvolených tak, aby pokud
možno procházely almukantaratem přístroje symetrie.
ky jak vůči místnímu poledníku, tak i vůči prvnímu
vertikálu. Na observacích se podíleli tři observátoři -
Ing. P. Holota (Hl), v období LI. 1971-30. 9. 1974,
Ing. J. Vaingát (Vg) v období 1. 2. 1970-31. 12. 1970
a autor tohoto pojednání (Vo) po celé diskutované
období. Do konce roku 1974 bylo celkem pozorováno
a odesláno do příslušných světových center v Moskvě,
Paříži a Misuzawě 365 hodnot korekce časového signálu
OMA 50 a okamžité zeměpisné šířky stanice.
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Obr. 7. (Jasový průběh zenitové vzdálenosti a nočních
teplot cir1cumzenitálu VÚGTK

Máme-li zhodnotit kvalitu přístroje tohoto typu,
je především nutno zhodnotit stálost úh).u obou hlav-
ních zrcadel; ta je totiž základním předpokladem jeho
správné činnosti. Obr. 7 ukazuje vyhlazený průběh
zenitové vzdálenosti přístroje. Přitom je třeba si
uvědomit, že v průběhu pěti let pozorování byl přístroj
podroben třem konstrukčním změnám (výměna hlav.
ních zrcadel za ,kvalitnější), které měly za následek
náhlou změnu úhlu zrcadel o několik desítek vteřin.
Z grafu je patrná periodicita změny a klesající ampli-
tuda. Porovnáme-li graf průběhu zenitové vzdálenosti
s vyhlazeným průběhem nočních teplot přístroje, je
zřejmá výrazná korelace mezi oběma jevy. Poněvadž
poměr mezi oběma amplitudami má zjevně klesající
charakter, byl spočítán rovněž průběh teplotního
koeficientu" = ozlot s časem, který je graficky zná-

zorněn na obr. 8. Je zřejmé, že po značné nestabilitě,
trvající zhruba polovinu diskutovaného období, se
nosič zrcadel tvarově ustálil, takže teplotní koeficient
se již třetí rok udržuje na hodnotě menší nežli 0.05" rO.

Obr. 8. Teplotní změna zenitové vzdálenosti cirkumzeni-
tálu VÚGTK ("lrO)

Dalším vhodným kriteriem je jeho přesnost. Ta
může být charakterisována např. vnitřní jednotkovou
střední chybou (v podstatě střední chybou v určení
zenitové vzdálenosti jedné hvězdy), spočtenou z vy.
rovnání jedné pozorovací řady. Obr. 9a ukazuje, jak
se měnila tato střední chyba s časem pro různé obser-
vátory, Kromě vnitřní přesnosti jsou pro porovnání
v obr. 9b a 9c uvedeny i průběhy vnější přesnosti, spo-
čítané z rozptylu jednotlivých výsledků kolem vyhla-
zených křivek pro každou pozorovanou souřadnici
zvlášť. Z obrázku je zřejmé, že jak vnitřní, tak i vnější
přesnost měření se postupně zvyšovala jednak v zá·
vislosti na postupném ustalování tvaru nosiče zrcadel
a na získávání zkušenosti pozorovatelů. jednak se
zvětšovala skokem při konstrukčních vylepšeních

b)

ij··············r···-l-::j---···+ I

Obr. 9. Jednotkové stfední chyby (a - vnitrní, b - vnější
podle cp, c- vnější podle AJ
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přístroje. Pro posouzení přesnosti výsledku vyrovnání
jedné řady o 30 hvězdách budiž řečeno, že vnější střed·
ní chybu v roce 1974 lze charakterisovat hodnotami
O.U" (Vo) a 0.16" (Hl) y případě zeměpisné šířky,
příp. 0.008s (Vo) aO.013S(Hl) v případě délky či korek-
ce času.

Jinou kontrolu kvality pozorování, zcela nezá.
vislou na předešlých, poskytuje přímé srovnání pozo-
rovaných variací obou souřadnic pilíře s údaji Bureau
International de ľHeure v Paříži (BIH). Jde v podsta-
tě o to, že vlivem pohybu zemského pólu dochází
k malým periodickým změnám jak okamžité zeměpisné
šířky, tak délky každého boq.u zemského povrchu.
Variace šířky jsou pozoroványcirkumzenitálem přímo,
variace délky lze velmi jednoduše spočítat z určených
korekcí časového signálu na čas TUO a korekcí téhož
signálu na čas TUl, publikovaných BIH. Pro tytéž
variace pak lze nezávisle spočítat jejich teoretické
hod~oty na základě publikóvaných okamžitých sou-
řadnic světového pólu. Z jednotlivých, přímo měřených
hodnot, byla získána pro každou pozorovanou souřad-
nici vyhlazená křivka metodou popsanou v [29].
~rovnání hodnot určených cirkumzenitálem a spoČí.
taných na základě souřadnic okamžitého světového
pólu podle BIH je graficl'T provedeno na obr. 10.

Z něj je zřejmé, že variace šířky i délky, určené cir-
kumzenitálem, se co do fáze zhruba shodují s hodnota·
mi teoretickými, amplituda určená cirkumzenitálem
je však v případě obou souřadnic výrazně větší.
Zjištěný jev je o to zajímavější, že podobná situace
již byla na GO Pecný konstatována i v případě měření
variací šířky. zenitteleskopem. Jde tedy patrně o jev
objektivní, nezávislý na použitém přístroji či hvězdném
katalogu. Bohužel nemáme pro tento úkaz prozatím
po ruce žádné vysvětlení. Zjištěné rozdíly mezi oběma
křivkami se drží v naprosté většině případů pod hra-
nicí Q.3" v případě šířky a 0.03s v případě délky.

V cirkumzenitálu VúGTK se dostalo československé
i světové geodetické astronomii cenného pomocníka.
Přes poměrně malé rozměry a nízkou váhu je to pří-
stroj vysoce výkonný; v průběhu jediné noci není

problémem. 'určit astronomickou polohu stanoviska
s vnější střední chybou nepřevyšující 0.15". Ač využi-
telný s dostatečnou přesnost( i pro staniční pravidel-
nou službu, je tento lll,oderní přístroj zvláště vhodný
pro vysoce přesná polní měření na Laplaceových bo-
dech. Pro tyto své vlastnosti by mohl být velmi dobře
využitelný v současné době např. při budování
astronomicko-geodetických sítí v rozvojových zemích.
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Cesty uplatnenia mikrografie v rezorte
Slovenského úradu geodézie kartografie

Rozhodnutie využiť mikrografiu v rezorte Slovenského
úradu geodézie a kartografie (ďalej len SÚGK) vyply.·
nulo z potreby racionalizovať určité oblasti činnosti
s cieIom optimalizovať prehIadnosť, využívanie a po·
skytovanie informácií z rozsiahlych geodetických
a kartografických informačných fondov.

V roku 1974bola vypracovaná Výskumným ústa·
vom geodézie a kartografie v Bratislave "Koncepcia
využiti a mikrografie v rezorte SÚGK", ktorá je vý-
chodiskovým podkladom na realizáciu aplikácie mikro·
grafie v rezorte.

Pri spracovaní koncepcie sa vychádzalo z úloh
rozpracovaných v prognóze rezortu a v krajských
koncepciách rozvoj a geodézie a kartografie ako i zor·
ganizačnej štruktúry rezortu v roku 1974. Úroveň
uvažovanej techniky a materiálov takisto pochádza
z tohto obdobia. Zmeny v pracovných sústavách re·
zortu, ako aj nové prístroje a materiály iste vyvolajú
čiastkové úpravy v koncepcii. .

CieIom tohto príspevku je poukázať na problémy
pri rozhodovaní a upozorniť na problematičnosť, ktorá
vyplýva z doterajších krátkodobých poznatkov z pra·
xe.

1. Možnosti aplikácie mikrografie V rezorte

Všetky dokumenty, s ktorými geodézia a kartografia
narábajú a všetky informácie, ktoré podávajú, musia
byť aktuálne, musia zodpovedať skutočnému stavu.
Aktualizácia údajov je permanentný proces, má formu
údržby dokumentov.

Táto skutočnosťpodstatne limituje a sťažuje
využitie mikrografie v geodézii a kartografii a najma
využitie aktívneho mikrofilniu, t.j. mikrofilmu, ktorý
sa v pracovnej sústave bežne používa na organizačnú

Ing. Ludvík Pozníček,
Geodézia, n. p., Bratislava

a technickú činnosť a slúži na vyhodnocovanie alebo
rozmnožovanie informácií.

V koncepci uplatnenia mikrografie v rezorte
SÚGK je zohIadnený uvedený aspekt aplikácie pri

. vytypovaní sfér činnosti, v ktorých aplikácia mikro-
grafie resp. mikrofilmu by mala mať jednoznačne
racionalizačný charakter ..

Aktívne využívanie mikrofilmu sa predpokladá
'na úseku
- dokumentačnej činnosti a poskytovania informá'"cií,
-'- mapovej služby,
- tvorby mapových diel,
- ekonomických agiend,
- VTEI.

Vytvorenie za;bezpečovacích mikrofilmových archí-
voy dokumentačných fondov rezortu cestou minia·
turizácie fondov je jedným z najvýznačnejších
prínosov aplikácie mikrografie. Zabezpečovacie archí.
vy vylučujú zánik dokumentov v prípade živelnej
katastrofy, straty alebo poškodenia.

Zavedenieaktívneho mikJ:ofilmu do geodetickej
a kartografickej dokumentačnej činnosti a do prác
evidencie nehnuteIností je prijímané mnohými odbor.
níkmi skeptický. Skepticizmus pramení práve z problé.
mov "údržby" mikrozáznamov. Koncepcia uvažuje
s aplikáciou aktívneho mikrofilmu na všetkých doku-
mentačných stupňoch. Všetky ďalšie aspekty aplikácie
v tejto oblasti vykazujú jednoznačne racionalizačný
charakter (úspora terajších archívnych priestorov,
obmedzenie narastania archívnych priestorov v bu·
dúcnosti, uIahčenie a zjednodušenie manipulácie
s podkladami, operatívnejšie poskytovanie aj obrazo·
vých informácií, ochrana cenných dokumentov, zlepše.
nie archívneho prostredia a pod.). Využitie aktívneho
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mikrofilmu v: dokumentačnej službe rezortu znamená
aktivizáciu využívania dokumentačných fOl)dov všet-
kých stupňov, aktivizáciu dokumentačnej činnosti
i zvýšenie operatívnosti vo využívaní a podávaní
informácií na úseku prác evidencie nehnutefností.
Pracovný mikrofilmový archív jedno a dvojfareb- '

ných máp velkých mierok a operatívne vyhotovovanie
kópií vo forme zvaěšenín z mikrozáznamov odstráni
tlač máp na sklad, pravdepodobne i reprodukčné
práce pri tvorbe týchto máp, skladovanie vytlačených
nákladov, zaťažujúce podniky odvodmi zo skladových
zásob, neoperatívne a· neúplne uspokojovanie požia-
daviek záujemcov o mapy vefkých mierok. Podstatne
zredukuje priestory na sklad a odstráni namáhavú
manipuláciu.

Prípravné práce pri tvorbe základných máp, ale
aj ďalšie etapy spracovanie máp vefkých mierok, móžu
efektivne využívať mikrofilm. .

Výhody a prínosy miniaturizácie ekonomických
dokladov a ich pohotového rozmnožovania v prípade
potreby netreba nijako osobitne popisovať. Sú dosta-
·točne zmámeziných oblastí.

Prednosti miniaturizácie fondov VTEI a efektív-
. nosť aktívnej práce s mikrozáznamami na tomto úseku
sú všeobecne zrtáme. V súčasnej dobe začína byť
mikrozáznam používaným informačným médiom
v mnohých knižniciach a ani rezortná sieť VTEI Sil.

tomuto trendu nevyhne. . .
Možnosti niekofkonásobného zmenšenia spatného

zvačšenia predloh vefkých formátov, možnosť vyhoto-
venia kópií v takmer fubovofnej mierke, pohotovosť,
čistota, poloautómatizovaný proces a predovšetkým
rentabilnosť, to všetko sú faktory, ktorými mikro-
filmová techI}.ikadisponuje a ktoré nachádzajú využitie
v kartoreprodukcii. Koncepcia využitia mikrografie
v rezorte SÚGK počíta s jej použitím i na tomto
úseku, avšak odmieta snahy nahradzovať touto
technikou kvalitné a presnosťou vynikajúce moderné
kartoreprodukčné procesy rozmnožovania máp v kar-
tografickej presnosti. . .

2. Forma mikrografického média

Jednou zo základných úloh riešenia aplikácie mikro·
grafického systému v predmetnej pracovnej sústave je
vofba formy mikrografického média.
Koncepcia využitia mikrografie v rezorte SÚGK

predpokladá využit v jednotnom mikrografickom sys-
téme jednotnú formu mikrografického média -
mikroštítok, a to na pracovné mikrozáznamymapo-
vých elaborátov a podkladov, písomných operátov,
ekonomických dokladovako .aj vo VTEI.

Vofba tejto formy mikrografického média vy.
chádzala z rozborov možných sposobov využívania
mikrozáznamov vo vytypovaných oblastiach činností
v rezorte a zo snahy aplikovať v celom systéme jed.
notnú formu s ciefom nerozširovať miIITofilmovélinky
a pracoviská o neúnosne širokú škálu prístrojov.

Sposoby využívania mikrozáznamov v rezortných
· činnosti ach jednoznačne vyžadujú nekontinuálnu for·
mu mikrografického média, ktorá musí umožňovať
"údržbu" mikrofilmových archívovna aktuálny stav ..

• Musí tu byť možnost jednotlivé mikrozáznamy vy-
trieďovať, vymieňať a dopiňať a to podfa vopred
určeného poradili..

Požiadavky informačného systému geodézie a kar-
togra:l;iebudú v budúcnosti stále náročnejšie na selek·
ciu základných údaj ov, ktorými budú disponovať
predovšetkým dokumentačné mikrofi1mové archívy.
Tieto požiadavky móžu vyvolať potrebu usporiadať
mikrofilmové archívy podra nových hradísk.

Mikroštítky usporiadané do pracovných mikro·
filmových archívov známym kartotečným sposobom
spiňajú všetky uvedené požiadavky. Samotný typ
mikrofilmového archívu, ako aj sposob vyhfadávania
mikroštítkov je vžitý.

Tuzemská výroba mikroštítkov zabezpečuje vre-
cúškové mikroštítky na 16, 35 a 70mm mikrofilm.
Rozne varianty uloženia 16 a 35 mm mikrozáznamov
a kombinácie velkostí mikrozáznamov na jednom
mikJ;oštítku predstavujú vcelku bohatý sortiment.
Tento sortiment a jeho využitie pri koncepčných rieše-
niach predstavuje zároveň úskalie: nie je riešená, v sú-
lade s týmto sortimentom, mechanizovaná montáž
mikrozáznamov do roznych typov týchto mikroštít-
kov. Ručná montáž Sil. javí ne)Ínosnou.

V koncepcii Sil. uvažuje s využitím i vlepových
mikroštítkov s diazografickým duplikačným filmom.
Nakofko ale sortiment týchto mikroštítkov je zatiaI
chudobný, ich využitie je podstatne obmedzené.

Koncepcia uvažuje použiť pre zabezpečovací mi-
krofilmový archív kontinuálnu formu mikrografického
média - svitok mikrofilmu.Matričné negatívne mi-
krozáznamy (mikrosnímky), uložené na svitku mikro-
filmu, budú adjustova.né v originálnych obaloch toho
ktorého druhu mikrofilmového materiálu.

Koncepcia predpokladá vyhotovovanie a použí-
vanie negatívnych mikrozáznamov. Negatívne zobra-
zenie vylučuje zbytočné straty rozlišovacej schopnosti
pri duplikácii, čo je doležité najma pri spracúvaní
mikrozáznamov mapových predloh a znižuje oslňova-
nie pri čítaní mikrozáznamov. Oslňovanie a únava
pracovníkov pri dlhodobom'čítaní mikrozáznamov Sil.

stáva závažným pracovným problémom využívania
mikrofilmu. Potreba rozmnožovať matričné negtttívne
mikrozáznamy mapových prédloh na rovnakých číta-
cích zvaěšovacích prísti'ojoch, ktorými Sil. rozmnožuje
z duplikátov pracovných mikrofilmových archívov,
podporila vofbu negatívnych mikrozáznamov.

Stanovenie velkosti mikrozáznamov na snímanie
predmetných dokumentov je ďalšou základnou úlohou
riešenia aplikácie mikrografie.·

Pri stanovení vefkosti mikrozáznamov, prípadne
mierok zmenšenia predloh na určitú šírku mikrofilmu,
treba splniť požiadavku, aby miniaturizovaný obraz
mohol byť zvačšený a rozmnožený do povodnej mierky
pri zachovaní potrebnej čitatefnosti a presnosti zobra-
zenia potrebných podrobností (nežiada Sil. kartogra-
fická presnosť kópie). Pri rešpektovaní tejto požiadav-

. ky treba uvážiť nasledujúce faktory:
- mierku zmenšenia (pomer vefkosti obrazu k pred-
lohe),
- rozlišovaciu schopnosť použitého filmu,
-.:..funkciu prenosu modulácie.

Prehrad mierok zmenšenia ~ závislosti na formáte
snímkovanej predlohy a na šÍ!ke mikrofilmu je uvede.
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Sirka mikrotllmu

delenie plochy mikrosnimky ,

Formát predlohy mierky zmenšenia

i6 mm

I
311 mm

1

70 mm

111 I 1/2 1/1 I 1/2 I 1/4 I 1/8 111

A5 I :.10,5 I : 14,8 I : 5,25 I : 7,4 I : 10,5 I : 14,8 -

A4 I : 14,8 . I : 21,0 I : 7,4 I : 10,5 I : 14,8 I : 21,0 -

24 X 36 I : 16,9 1 : 25,3 . I : 9;0 I : 12,9 I : 18,0 I : 25,7 -
A3 I : 21;0 I : 29,7 I : 10,5 I : 14,8 1 : 21,0 I : 29,7 -

35 X 50 1 : 25,0 - 1 : 12,5 - - - I : 5,5
50 X 50 1 : 33,8 - 1 : 17,1 - - - I : 7,9
60 X 70 -

.
- 1 : 21,4 - - - I : 8,2

65 X 100 - - 1 : 25,0 - ! -
i

- 1 : Il,1
. ,

ný V tabuIke č. 1. Mierky treba ďalej upraviť zo~Iadne-
ním rozlišovacej schopnosti použitého filmu. V dobe
tvorby koncepcie a laboratórnych skúšok bol k dispo-
zícii len film ORWO DK-5,ktorý je u nás všeobecne
používaný 'na mikrofilmovanie a jeho rozlišovacia.
schopnosť bola nameraná v hodnote 80 čiar na 1 mm.

Meraním bola zistená hrúbka čiar v jednotlivých
podkladoch, ktorá musí byť ešte kvalitne zobrazená,
aby celkový text či obraz bol jednoznačne čitaterný
a z mikrozáznamu kvalitne rozmnožovaterný. Hrú bky
č.iar sú nasledujúce:

- 0,20 mm""":'"textové predlohy tlačené alebo písané
strojom resp. tlačiarňou počítača,

- 0,15 mm - písomné operáty staršieho dáta s kali-
grafickým písmom,

- 0,13 min - geometrické plány a meračské náčrty,
- 0,10 mm - mapy katastrá1ne, technickohospodár-

ske, evidencie nehnuteIností a ostat-
né mapy veIkých mierok,

- 0,07 mm - mapy stredných a malých mierok
(najma;popis).

Na výpo~et maximálnej mierky zmenšenia je
použitý vzorec odvodený zo základného vzorca na

" určenie rozlišovacej schopnosti mikrofilmu:

miel;ka zmenšenia =
počet čiar na 1 mm X hodnota ISO

350

Hodnotu ISO (International Stalldardisation Or-
ganisation) uvažovali autori ako sedemnáso bok
hrúbky príslušných zobrazovaných čiar. Hrúbka
zobrazovanej čiary h je sedminou znaku ISO (pozri
tab. č. 2): Výsledné maximálne mierkyzmenšenia sú
po prepočte nasledujúce:

- pri hrubke čiary 0,07 mm
- p# hrúbke čiary 0,10 'mm
- pri hrúbke čiary 0,13 mm '.
- pri hrúbke čiary 0,15 mm
- pri hrúbke čiary 0,20 mm .

1: 11,4
1 : 18,3
1 : 20,6 .
1: 25,4
1 : 32,(.

Pri vzniku obrazu v emulzii sa upl~tňujú ďalšie'
javy (funkcia prenosu modulácie), ktoré ovplyvňujú
kvalitu a ostrosť obrazu. Preto vypočítané mierky'
zmenšenia sú platné len teoreticky. V praxi treba
na kvalitné zobrazenie uvedených čiar ešte nižšiu,
mierku zmenštmia (pri použití už uvažovaného filmu).

Hrúbka čiary h 7h f NaibližŠia I Stupnica Ivmm hodnota ISO hodnOt ISO

0,7 7 49 I 50 32
o,io 10 70 71 36

40
0,13 13 91 90 45
0,15 15 105 IlO

,50
56

0,20 20 140 140 63
71 _
80
90
100
IlO
125
140
160
atd.

Spatné zvacsovanie, vyhotovovanie duplikátov
a rozmnožovanie na materiály s nízkou rozlišovacou
schopnosťou ďalej znižujú kvalitu výsledného obrazu.
Získanie obrazu blížiaceho sa kvalitou zobrazenia
predlohe pri realizovaní uvedených procesov vyžaduje
zníženie základnej hodnoty ISO o ďalšie určité stupne.
Matematické určenie zníženia stupňa ISO je problema-
tické pre róznorodosť pósobiacich faktorov. Autori rie-
šenia úlohy nema;Ii možnosť pre nedostatok meracej
technikyidentifikovať a určiť hodnotytýchto faktorov.,
Došli ale po vyhodnotení radov s&úšQkk záveru, že na
'určenie maximálnej mierky zmenšenia matričnej ne-
gatívnej mikrosnímky treba zn·ížiť základnú hodnotu
ISO o
- 1 stupeň, ak sa' má bez pro~lémov mikrosnímka.

čítať na matnici čítacieho prístroja alebo zo snímky
vyhotoviť duplikát na čítanie,
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Hrnbka čhiry predlohyv mm -I 0,20 0,15 0,13 0,10 0,07
---

Zákl. hodnota ISO 140 HO 90' 71 50

Mierka zmenŠeni a pri záldadnej hodnote I 1 : 32,0 I 1 :25,4 I 1 : 20,6 I I : 16,2 I~1 : 11,4
mierka zmenšeni a ó 1 stupeň 1: 28,6 1 : 22,8 1 : 18,3 1 : 14,4 1 : 10,2
.pri zvýšení. základnej 02 stup ne 1:25,5 1 : 20,6 1 : 16,2 1 : 12,5 1 : 9,1hodnoty ISO o

o 3 stupne 1 : 22,8 1 : 18,3 1 : 14,4 1 : 11,4 1 : 8,2

04 stupne 1 : 20,6 1 : 16,2 1 : 12,5 1 : 10,3 1 : 7,3

- 2 stupne, ak sa má z mikrosnímky vyhotoviť kva-
litná zvačšenina na fotografický materiál,

- 3 stupne, ak sa má z mikrpsnímky vyhotoviť dupli-
kát 2. generácie na čítanie v čítacom prístroji alebo
vyhotoviť kvalitJ.lá zv.ačšenina na kvalitný zinko-
xydový papier,

- 4 stupne, ak sa má z duplikátu 1. generácie prísluš-
nej mikrosnímky vyhotoviť kvalitnázvačšenina
na zinkoxydový papier.

Prizníženej kvalite predlohy treba uvažovat so
znížením základnej hodnoty ISO o ďalšiestupne.
Tieto závery nemohli byť konfrontované s odbornou ..
literatúrou,pretože- z tohto odboru nebola žiadna
k dispozícii. Prehlad maximálnych mierok zmenšenia
pre. uvedené prípady použitia mikrozáznamov uvádza
tab. č. 3.

Z porovnania hodnot tabuliek č. 1 a 3 možno
vyvodiť záver, že pri volbe verkosti mikrozáznamu
napr. pre technickohospodársku mapu s minimálnou
hrúbkou čiary 0,10 mm a formátom 60 cm X 70om,
pri použití mikrofilmu ORWO DK-5 ft pri požiadavke
vyhotovovať zvačšeniny z duplikátu. 1. generácie na
. zinkoxydový materiál, je optimálnym mikrozáznam
na 70 mm mikrofilme. .

Podratabulky č. 1 jemierka zmenšenia pre tech-
nickohospodársku mapu pri použití 35 mm mikrofilmu
1 : 21,4. V tejto hodnota nevychádza ani základná
mi(lrka zmenšenia vzhladom na hrúbkučiary 0,10 mm.
Má byť maximálne 1 : 16,2. Praktické skúšky potvrdi-
li, že zviičšeniny z takéhoto mikrozáznamu boli ne-
kvalitné a prakticky nepoužitelné.
. Z uvedených dovodóv sa nenavrhuje v súčasných

podmienkach na miniaturizáciu máp kamera na
35 mm mi.krofilm a zvolila sa kamera na 70 mm mikro-
film. Použitie 70 mm mikrofilmu nie je nijako výhodné,
komplikuje problematiku zvitčšovania a rozmnožova-
nia na zinkoxydové materiály a rozširuje sortiment
techniky. Avšak z hladiska požadovanej kvality zvač-
šenín a stabilizácie celého procesu mikrosnímkovania
a spatného rozmnožovania je nevyhnutnávolba
. 70 mm mikrofilmu.

Situáciu mOže zmeniť dostupnosť kvalitných
filmov na našom trhu. Napr. pri použití filmu' s roz-
lišovacou schopnosťou 140 čiar na 1 mm možno už
uvažovať o použití 35 mm mikrozáznamov na roz-
množovanie máp, ak sa budú zvačšeniny vyhotovóvať
z matričných nega:tívnych mikrozáznamov na zinkó-
xydový papier. Avšak už pl'i rozmnožovaní z dupliká-
tov 1. generácie na zinkoxydový papier budú výsledky
opať n~kvalitné. V takom prípade by bol nutný mikro-
filni s rozlišovacou schopnosťou 170 čiar na 1 mm.

Z takéhoto prepočtu a porovnania tabuliek č. 1
a 3 vyplýva, že pri použití mikrofilmu typu ORWO
DK-5 a pri požiadavke spatne rozmnožovať na zinko·
xydový papier z duplikátov 1. generácie, možno
použiť
- mikrofilmšírky 16 mm na mikrofilmovanie písom-

ných operátov EN, dokume~tov ekonomických
agiend a VTEI, .

- mikrofilm šírky 35 mm na mikrofilmovanie merač-
ských náčrto,," a geometrických plánov,

- mikrofilm šírky 70 mm na mikrofilmovanie máp
velkých, stredných a malých mierok.

Mikrofilmový systém na miniaturizáciu vyššie uvede-
ných druhovpredloh bude vybavený výrobnými mikro-
filmovými linkami na 16 mm, 35 mm a 70 Plm .mikro·
film.

Zo zámerov koncepcie. vidieť snahu použíť na
vybudov-anie 16 mm a 35 mm liniek diferencovaný
mikrografický systém ČSSR, ktorého základom sú
stavebné elementy firiem Meopta a Zeiss Jena. V kon-
cepcii uvažovaný rok inštalácie. prvého mikrofilmového
strediska a pracoviska, rok 1976, dával predpoklady,
že systém bude už dobudovaný a dostupný na trhu.

Základom mikrofilmových liniek budú miluofil·
mové krokové kamny typu Dokumator DAT 16
a DA 7..SÚ vhodné na snímanie všetkých uvedených
predloh okrem mapových. .

Doležitý článok lin'ek, vyvolávací automat, nie je
zatiar na tuzemskom trhu a zrejme uplynie dlhší čas,
než po dokončení prototypu bude kvalita jeho para-
metro,: overená praxou .. Preto sme nútení orientovať
sa na nákup z devízovej oblasti, pokiar možno univer·
zálneho vyvolávacieho automatu na 16 mm a 35 mm
a prípadne aj na 70 mm mikrofilm.

Diferencovaný mikrofilmový systém' zatial ne-
uvažuje s technikou na diazografickú duplikáciu
typu 710 svitku na svitok, 710 svitku na štítok a s tech-
nikou na mechanizovanú montáž mikrozáznamov do
mikroštítkov. Diazoduplikačný prístroj DP 35/16
vyvíjaný v rámci systému rieši 'len čiastočne túto
problematiku. Preto v prvom období realizácie treba
rátať s prístrojmi z devízovej oblasti.

Mikrofilmovélinky a najma pracoviská budú
vybavené čítacími a čítacími zvačšujúcimi prístrojmi
tuzemského diferencovaného mikrofilmového systému.
Len na rozmnožovanie z mikrozáznamov mapových
pred.lóh sa uvažuje s čítacím zvačšujúc;m prístrojom
Caps Printer AI. Pri zvačšovaní máp z mikrozáznamov
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šírky 70 mm bude zatiaT využívaná spatne zvačšujúca
Wavica vhodnej mikrofilmovej kamery.

Investičný objem tuzemskej mikrofilmovej tech-
niky predstavuje približne pať' šestín nákladov na
techniku celého mikrografického systému.

5. Organizačné usporiadanie mikrografického systému

Nosnými prvkami mikrografického systému budú tri
mikrografické strediská v jednotlivých krajoch SSR,
z ktorých jedno bude miniaturizovať mapové podklady
pre všetky organizácie rezortu SÚGK. Na strediská
budú napojené mikrofilmové archívy a mikrofilmové
pracoviská lokalizované do všetkých okresov krajov.

Úlohou mikrofilmových stredísk bude mi-
krofilmovať príslušné fondy dokumentov, duplikovať
mikrosnímky, montovať alebo kopírovať mikrosnímky
poprípade duplikáty do mikroštítkov a vyhotovovať
mikrofilmo,vé archívy. Na základe požiadaviek do-
pÍňať mikrofilmové archívy novými mikrozáznamami
v mikroštítkoch.

Výrobné zložky budú využívať pracovné mikro.
filmové archívy na tvorbu a obnovu mapových diel ako
i na rozšírenie služieb socialistickým organizáciám
a obyvateTstvu.

Na pracovné mikrofilmové archívy bude napojená
sieť mikrofilmových pracovísk (v rezorte cca 150),
ktoré budú aktívne využívať mikrozáznamy na rl1cio-
nalizáciu vlastnej práce a racionalizáciu ,služieb v 10'
kálne vymedzených sférach obehu informácií (kraje,
okresy).

Úlohou zabezpečovacích mikrofilmových archívov
bude chrániť cenné fondy pred zánikom a podTa
potreby poskytovať matričné mikrosnímky na vyho~
tovenie duplikátu v prípade opotrebovania alebo po·
škodenia pracovného mikrozáznamu.
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Analytické fotogrammetrické určení
rozměrů a tvaru velkokapacitních .
válcových nádrží

Ing. Jiří Šíma, CSc.,
Výzku mný ústav geodetický, topografický a kartografický

v Praze

Problém přesného určení rozměrů a tvaru velkokapa.
citních válcových nádrží bezdotykovým měřením byl
řeŠen ve Výzkumném ústavu geodetickém, topogra-
fickém a kartografickém v Praze v roce 1974 na základě
požadavku n. p. Závody vítězného února v Hradci
Králové. Tento podnik vyrábí velkokapacitní nízko·
tlaké válcové nádrže o průměru od 3 do 43 metrů
a o výšce až 25 metrů. Projektanti, kteří navrhují nové
typy nádrží o značně velkých rozměrech a parametrech
světové úrovně, se zajímají, nakolik se podařilo mon·
tážnÍmu závodu realizovat objekt ve shodě s projek.
tem a jak se nádrže různé konstrukce chovají v dlou.
hodobém provozu. Jejich požadavky lze stručně cha.
rakterizovat takto: '

1. v soustavě účelně zvolených horizontálních
řezů nádrží určit hodnoty průměrů středních kružnic

aproximují cích líc nádrže za podmínky, že suma čtver-
ců radiálních odchylek skutečného řezu od střední
krUžnice je minimální,

2. v každém měřeném bodě na horizontálním řezu
určit velikost a znaménko radiální odchylky skutečné·
ho řezu od střední kružnice ("ovalita" resp. "místní
deformace"),

3. poso)ldit přímost nádrže porovnáním souřadnic
středů výše uvedených kružnic se souřadnicemi osy
nádrže v témže horizontálním řezu, která je definována
jako spojnice středů víka a dna nádrže.

Výsledky měření mají sloužit jednak ke stabilitnímu
posouzení konstrukce nádrží, jednak pro stanovení
reálných a v praxi dosažitelných tolerancí při jejich
montáži. Dosavadní normy (zejména ČSN 690010)
se zabývají nádobami do průměru 3000 mm. Také
většina mechanických měřických metod ve strojí.
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renství je orientována na měření menších rozmeru
(do 500 mm) a jen některá zařízení (měrky a odpichy)
umožňují přesné měření délek až do 10 000 mm.
Geodetické metody úhlového měření poskytují sice
větší možnosti bez omezení rozměru nádrže, avšak při
požadavku měření velkého počtu kontrolních bodů
(několik set na povrchu jedné nádrže) mohou vznik-
nout l,lrčité technické i organizační obtíže. V průběhu
dosavadních výzkumných prací ve VÚGTK bylo
zjištěno, že použití geodetických metod (zejména hro-
madného protínání vpřed s vyznačováním polohy
bodů na plášti laserem) je výhodné u nádrží s průmě-
rem do 10 m a při doplňovacím měření částí nádrží
měřených fotogrammetricky a nevyhodnocených pro
zákryt objektu překážkou.

Pro případy měření větších nádrží o průměru
10 -7-43 metrů byla ve VÚGTK autorem vypraco-
vána metoda založená na analytickém fotogrammet-
rickém vyhodnocení 4 libovolně orientovaných dvojic
pozemních snímků každé nádrže a následném zpraco-
vání automaticky registrovaných dat na středním
počítači.

2. Fotogrammetrické měření velkokapacitních válco-
vých nádrži

2,1. Vlastnosti fotografovaných objektů

Popsaná metoda předpokládá vyhotovení stereosko-
pických dvojic měřických snímků univerzální měřic-
kol,l fotokomorou UMK 10/1318 Zeiss Jena ze stativů
postavených na úrovni dna nádrže. Je žádoucí, aby
ve vzdálenosti menší než 1,5 D (průměru) od nádrže
nebyly žádné překážky nebo jen takové, které na
snímcích zakrývají maximálně 1/6 pláště.
Pro jmenovaný typ komory a výšku nádrže přicházejí
v úvahu tyto způsoby snímkování:

I
Způsob snímkování

Výška I sklon osy záběruformát

do 1,0 D na šířku ů) =0
1,0 D až 1,7 D na šíí'ku ů) = + 15°

od 1,7 D do 2,2 D na výšku ů) = + 15°

Povrch nádrže má být matný a s členitou kresbou nebo
vzorkem (skvrny, sváry) k dosažení uspokojivého

plastického vjemu při stereoskopickém pozorovam.
V opačném případě se doporučuje nádrž nepravidelně
postříkat smytelným vodním roztokem tmavší nebo
neutrální barvy.

Podrobné body na plášti nádrže jsou uspořádány
v horizontálních řezech (i v případech, kdy.sváry sle-
dují šroubovici) a jejich vzdálenost je zpravidla stejná
jako odlehlost sousedních řezů (1 m, 1,5 m nebo 2 m
pro největší sledované nádrže o průměru 43 ml.
K jednoznačné identifikaci na snímcích i ve skutečnosti
musí být vyznačeny terčíky, které se zpravidla malují
nebo stříkají kontrastní barvou ve tvaru kruhové
skvrny, jejíž průměr d závisí na středním měřítkovém
čísle zobrazení a velikosti měřické značky ve vyhod-
nocovacím přístroji. Při měření snímkových souřadnic
na Stecometru je vhodná velikost d = 0,6 D [mm].

Pokud není plášť nádrže přístupný nebo není
přípustné vyznačovat body barvou na definitivním
povrchu, je nutno pořídit dvojice snímků s osami zá-
běru rovnoběžnými a vodorovnými podle zásad nor-
málního případu stereofotogrammetrie, aby bylo na
objektu možno "vytyčit" zvolené řezy i kontrolní
body na nich ve vyhodnocovacím přístroji.

2,2. Kontrolní bodové pole

Pro každou nádrž je třeba vybudovat vhodné kontrolní
bodové pole s dostatečným počtem bodů prostorově
rozmístěných. V našem případě takové bodové pole
tvořil jednak obvodový polygonový pořad o 8 vrcho-
lech, jednak 8 dalších bodů, které se signalizují spe-
ciálními terči na plášti nádrže (viz obr. 2). K zaměření
kontrolních bodů na plášti protínáním vpřed se použila
další 4 stanoviska určená rajonem z nejbližšího vrcholu
polygonového pořadu (obr. 3). Technologický postup
měření byl propracován tak, aby střední souřadnicová
chyba kteréhokoliv kontrolního (vlícovacího) bodu
nepřevýšila hodnotu

mx = m.u=mz = ± 0,75.D.1O-4 [mm] •

Délky polygonových stran a rajonů se měřily dvěma
komparovanými základovými latěmi, úhly teodolitem
Theo 010. Výšky kontrolních bodů se určily trigono.
metricky. Souřadnicový systém byl lokální, kde verti-
kální osa se vzhledem k definicím zavedeným V blízké
fotogrammetrii označuje y, polohové souřadnice po-
drobných bodů na plášti nádrže jsou x a z.

A)~~ .. ~ ..
(:r/.~<.'

. .~·37
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Při ověřovacích zkouškách měření nádrže o průměru
18m v Hodolanech bylo dosaženo následující přesnosti
geodetických operací:
- střední diference mezi dvojím paralaktickým měře.

ním délek stran polygonového pořadu o průměrné
délce 12 m ± 0,7 mm

- uzávěr obvodového polygonovéhó pořadu o 8 vrcho·
lech ..........•.. O..,= 1,9 mm

• . . . . . . • • . . . . . . Oz = 0,4 mm
- střední polohová chyba kontrolních bodů určených

protínáním vpřed ... m:p = ± 0,8 mm
- střední výšková chyba kontrolních bodů určených

trigonometricky se strmými záměrami .. .my =
=,± 1,0 mm.

Poměrně vysoká přesnost prostorového kontrolního
bodového pole a jeho optimální poloha vzhledem k fo·
togrammetricky vyhodnocovanému objektu (plášti
nádrže) vytvořily příznivé předpoklady k dosažení
adekvátní přesnosti analytického fotogrammetrického
vyhodnocení. .

2,3. Vyhotovení měřických snímků

V obvyklých případech se pořizují dvojice měřických
snímků komorou UMK 10/1318 s osami záběru mírně
konvergentními (směřují na střed nádrže) a .skloněný-
mi 15° vzhůru~ Optimální vzdálenost fotografování je
'1,5 D od pláště, základna fotografování 0,5 D. Na obou
snímcích se musí zobrazit minimálně 6 identických
kontrolní~h (vlícovacích) bodů. Optimální počet z tech.
nického i ekonomického hlediska je 8 bodů.

V konkrétním případě měření nádrže v Hodola.
nech byly vzdálenosti fotografování voleny podle míst·
ních podmínek v rozsahu 20 -;-'30 metrů, délky zákla·
den od 6 do 10 metrů, základový poměr přibližně
I :3. Dvojice snímků, většinou mírně konvergentní,
byly pořízeny na desky ORWO WP-1 (20/10 DIN)
při zaostření objektivu Lamegon (f ~ 100 mm) na
vzdálenost 25 metrů, cloně 22 a expozicích od 1/15 do
1/60 sec. Možnost libovolné vzájemné qrientace obou

snímků dvojice (osy záběru rovnoběžné, různoběžné
i mimoběžné) při použití systému STEREO- VúGTK
k analytickémú zpracování dat z měřických snímků
zn~čně usnadňuje pořízení snímků nádrže v často
složitých podmínkách průmyslových závodů. Při
respektování vhodné hodnoty základového poměru
lze pořizovat snímky postupně jednou komorou a jed.
ním stativembez skutečné realizace základy fotogra.
fování. Rychlost takto prováděného snímkování je
značná. Celý objekt lze vyfotografovat (vždy po 2 zá.
běrech) za méně než 2 hodiny, jestliže fotografování
nevadí sluneční osvětlení v protisměru. Proto dáváme
podle možnosti přednost snímkování ve dnech se sou-
vislou oblačností, kdy rovněž nepřichází v úvahu
nepravidelná tepelná roztažnost ocelové konstrukce
vlivem slunečního záření.

2,4. Měření snímkových souřadnic

K měření snímkových souřadnic je použito přesného
stereokomparátoru Stecometer Zeiss Jena s automatic·
kou registrací souřadnic do děrné pásky pomocí zař~.
zení Coordimeter. K témuž měření lze použít i mono·
komparátoru s automatickou ,registraci (Ascorecord
Zeiss Jena) nebo staršího typu stereokomparátoru
Steko 1818,Zeiss Jena s ručním zápisem, avšak data
na děrné pásce je nutno uspořádat do formy použ{vané
na Stecometru,tj.: ' ,

1234 5678, 123456
dvojice bod x' y" x' - x" y' - y"

v'mikrometrech

Postup měření v každé snímkové dvojici je následující:
I. rámové značky
2. vlícovací body (1. řada měření)
3. podrobné body (v tomto případě jen I řada
měření)

4. vlícovací body (2. řada měření)
5. případné opravy chybných měření.

Děrná páska z registračního zařízení Stecometru je
přímo páskou vstupních dat pro výpočet na· počítači.
Tím je prakticky vyloučena možnost vnášení hrubých
chyb při registraci a přenosu dat a podstatně se urych.
luje zpracování dat z měřických snímků do finální
podoby požadovaných výsledků.

3. Zpracování dat z měřických snímků

Problém určení rozměrů a objemu velkokapacitních
válcových nádrží byl u nás řešen již v roce 1969 ve
Vedeckém laboratóriu fotogrametrie SVŠT v Bratisla·
vě [I] pro potřeby n. p.' Slovnaft. V souladu s tehdej.
ším vybavením fotogrammetrickými přístroji a ome·
zenými možnostmi zpracování dat na počítači byla
použita k.lasická .pozemní stereofotogrammetrie s gra.
fickým vyhodnocením horizontálních řezů na pozem.
ním stereoautografu.

Vzhledem ke značnému rozšíření možností auto·
matizace registrace, přenosu a zpracování dat z měřic.
kých snímků v posledních několika letech byl ve
,VÚGTK zvolen autorem článku ryze analytický
postup určení prostorových souřadnic všech měřených
bodů na plášti nádrže v jednotném lokálním systému,
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a to přímou lineární transformací snímkových souřad-
,nic v každé ze 4-5 stereodvojic zobrazujících pří-
slušnou válcovou nádrž. Z programového systému
STEREO--:- VÚGTK se k. řešení dané úlohy využíjí
programy:

:- Analytické fotogrammetrické vyhodnocení
- Určení rozměrů a deformací válcových nádrží

vypracované v jazyce El1iott.Algol pro střední počítač
El1iott 503.

3,1. Analytické fotogrammetrické vyhodno-
cení

Vztahy mezi geodetickými souřadnicemi x, y, z určité-
ho bodu v předmětovém prostoru a obecnými snímko-
vými souřadnicemi x', y' jeho obrazu v rovině snímku
se v systému STEREO- VÚGTK vyjadřují rovnicemi

Aíx + Biy + 9ízx' = ----------
Aáx + BáY + Oáz + 1

y' = A2x + B2y + 02Z (1)
Aáx + BáY + Oáz + 1

za předpokladu, že počátek redukovaných snímkových
souřadnic se transformuje do počátku redukovaných
ge()detických souřadnic, tj. pro x = y - z = O je
x' = y' = O. Nechť tyto vztahy platí pro levý snímek
stereodvojice, kterou hodláme vyhodnotit analytickou
metodou. Pak platí pro snímkové souřadnice rra pra-
vém snímku obdobné vztahy

Aí'x t Bí'y + Oí'z
A~x + B~y + O~z+ 1

A2'x + B2'y + G2'z
y" = Asx + BsY + Osz + 1

Linearizací vztahů (1) a (2) obdržíme po úpravě násle·
dující systém 4 rovnic:

(Aí- Aáx')x + (Bí-Báx')y +
+ (Oí~Oáx')z-x' = O

(Aí' - Aá'x")x + (Bí' - B~x")y +"
+ (Oí' - Oá'x")z - x" -:- O

(A2 - Aáy')x + (B2 - Báy')y +
+ (02~OáY')z-y' = O .

(A2' - A~y")x + (B2' - Bá'y")y +
+ (02' - Oá'Y")z ---: y" = O (3)

Nezná~é kOnstanty AI' A2 ••• 03 (celkem 9 Pro každý
snímek) se určí výpOčtem soustavy 9 lineárních rOvnic,
které obdržíme z rovnic (1) a (2):

Alx + Bly + 0IZ - A3xx' - B3yx' - 03ZX' ~ O

A~ + B2y + .Q2Z- A3xy' - B3yy' - 03ZY' = O (4)

Obdobné rovnice se snímkovými souřadnicemi x"
a y/J platí pro druhý snímek. K výpočtu konstant je
třeba geodetické a snímkové souřadnice 5 vlícovacích
bodů, redukované k počátku ležícímu v6. bodě.
Obvylde Je k dispozici více vlícovacích bodů (7--:-9),
takže takto získané hodnoty A~, Ag ... og lze považo-
vat za přibližné a rovnice (1) a (2) se stanou funkcemi

zprostředkujícími vyrovnání pomocí měřených sním.
kových souřadnic x', y' resp. x", y". Tyto funkce se
linearizují v okolí přibližných hodnot podle známých
zásad z vyrovnávacího počtu a pro každý vlícovací
bod a každý snímek zvlášť se vytvoří dvojice rovnic
oprav:

V",, = a", dAl + b",dBI + e",dOl + g", dA3 + hro dB3 +
+ j"d03 + l",

VII' = dy dA2 + ClidB2 + fll d02 + gy dA3 + hli dB3 +
+ jll d03 + lil (5)

Soubor (2n - 2) rovnic oprav se podrobí podmínce
[v~,+ v~,]= min a určí nejpravděpodobnější hodnoty
konstant AI = A~ + dAl' A2= Ag + Ad2··· 03 =
= og + d03 pro pravý i levý snímek stereodvojice.
Geodetické souřadnice libovolného počtu měřených
bodů se pak určí řešením systému (3) čtyř rovnic
o třech neznámých s vyrovnáním. Popsané řešení
'obecné stereofotogrammetrické úlohy se liší od jiných
publikov.aných postupů zejména tím, že vztah mezi
geodetickými a snímkovými souřadnicemi nevyja~uje
jako bezprostřední funkci prvků úplné orientace sním-
ků, jejichž přesné určení je často znesnadněno extrém-
ními hodnotami úhlových orientačních prvků (blízkých
O nebo rt/2), nýbrž používá přímou lineární transfor·
maci mezi systémy geodetických a snímkových sou-
řadnic.

Při ověřovacích zkouškách měření nádrže o prů.
měru 18 metrů,fotografované ze vzdálenosti cca 25 met-
rů, bylo dosaženo následující přesnosti analytického
fotogrammetrického vyhodnocení mírně konvergent-
ních a šikmých snímků:

- střední hodnoty zbytkových chyb na kontrolních
bodech po prostorové kolineární transformaci sním
kových souřadnic na geodetické (5 dvojic s 8 vlíco-
vacími body): ,
m", = ± 1,7mm, mz =±2,2 mm, mp = ±2,5 min,
mli (výšky!) = ±3,4 mm

- střední chyby' analytického fotogrammetrického
vyhodnocení z porovnání s nezávislým geodetickým
měřením:

m",' ±2,3 mm"mz ~ ±1,9 mm, mp = ±2,9 mm,
mli = ± 1,9 mm

- střední hodnoty diferencí mezi dvěma nezávislými
analytickými vyhodnoceními různých snímkových
dyojic:

mLl"'=,±2,5 mm, mLlz'= ±4,1 mm, mtlll= ±1,9
mm

- střední hodnoty diferencí analytického vyhodnoce-
ní bodů v překrytu sousedních snímkových dvojic:
mLI",= ±6,6 mm, mLlz = ±5,9 mm, mtlll = ±2,4mm

Z uvedených výsledků je zreJme, ze střední chyba
analytického určení polohy bodu na plášti nádrže je
asi 3 'mm, takže maximální chyba nepřestoupí 1 cm.
. To je v souladu s teoretickými předpoklady [2]
i s požadavky odběratele, který původně předpokládal
střední polohovou chybu 1 cm.
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3,2. Určení rozměrů a' deformací válcových
nádrží

Pomocí analytického fotogrammetrického vyhodno-
cení, geodetickým zaměřením metodou hromadného
protínání vpřed nebo účelnou kombinací obou metod
obdržíme obsáhlý soubor souřadnic x, y, z bodů rozlo-
žených pravidelně po celém plášti nádrže ve zvolených
horizontálních řezných rovinách. Operacemi na počí-
tači dosáhneme roztřídění bodů po~:lle'jednotlivých
řezů a jejich seřazení v aritmetické posloupnosti,
u bodů vyhodnocených nebo zaměřených dvakrát
v překrytu sousedních zón pak zprůměrovánívýsled.
ků, jestliže souřadnicový rozdíl není větší než 30 mm,
nebo vyloučení bodu v opačném případě. Výpočet
polohových souřadnic středních kružnic v jednotlivých
řezech a jejich poloměrů vychází ze známé rovnice

kde x, z jsou polohové souřadnice měřených bodů na
obvodu nádrže. Linearizací této funkce v blízkém okolí'
přibližných hodnot neznámých x~, z~, rO obdržíme
rovnici oprav pro každý měřený bod: .

Přibližné hodnoty neznámých ZJistíme výpočtem ze
souřadnic 3 bodů vybraných počítačem tak, aby byly
rovnoměrně rozloženy po obvodě každého řezu .podle
rovnic:

o -Xs1 dXl dz2 - dZl dz2(zSl - z 2) + X2 dx2 dzl
X. = -------------------

-dxldzll + dx2 ~

Z~= -x~dxl + XSl dxl + Zst dZl
dz
l

1
rO= [(Xl- X~)2 + (Zl- Z~)2]2

kde
dXi = X3-Xi
dZi = Z3 ---: Zi

Xsi = (Xi + x3) : 2
. Zsi = (Zi + Z3) : 2

Po výpočtu koeficientů a, b, c, l lze sestavit n rovnic .
o třech neznámých typu (7) a řešením soustavy určit
nejpravděpodobnější hodnoty r = rO + dr, Xs = x~ +
+ dx., Zs = z~+ dzs. Experimentální zkoušky ukáza-
ly, že při použití procedury ORTON 3 stačí 3 iterace,
aby přírůstky dr, dxs a dzs byly určeny s přesností vyšší
než I mm.

Velikost a znaménko radiální odchylky skutečné-
ho řezu od střední kružnice v každém měřeném bodě
se pak stanoví podle vzorce:

1
dri = [(Xi - Xs)2 + (Zi - Zs)2]2 - r (11)

Odchylky středů kružnic od osy nádrže, definované
jako spojnice středu dna a víka, se zjistí porovnáním
souřa<lnic X., Zs v každém řezu se souřadnicemi průse.
číku osy s řeznou rovinou, odvozenými lineární in-
terpolací ze souřadnic středu dna (Xsd, Z.d) a víka
(xsv, zsv) podle vzorců: .

(xsv - Xsd)(Yi - Yd) (12)X.i = X.d + --------
Y"- Yd

+ (z.v - Zsd)(Yi ~ Yd)
Zsi = Z.d ------~-

Yv-Yd

kde Y jsou výšky v lokálním geodetickéni. souřadnico·
vém systému řezů (Yi), dna (Yd) a víka nádrže (Yvt
a i je číslo řezu .. Odchylky, charakterizující přímos)

.

Odchylky středu Max. radiáln1Nádrl! Průměr
Řez Či střední kružnice od osy nádrže odchylka pláětě

Metoda měřeni D[mm) I
od střední kružnice

dx[=) dz (mm) dr [mm)

Hodolany 1 18093 O O - 68
D = 18090 mm 2 18087 O -4 - 79
po dokončené montáži 3 18089 5 -3 - 62
analytická foto.grammetrie 4 18090 3 -5 - 48

5 18094 1 -5 - 43
6 18090 3 -3 36
7 18092 -4 -1 - 44
8 18090 O 3 56
9 18078 O O - 54

Kolín
1 .. 17113 O O - 23

D=17130mm 2 17090 6 -3 - 56
v provozu, deformovaná 3 17 091 5 -5 - 49
analytická fotogrammetrie 4 17094 9 -5 - 31

5 17088 7 -4 - 52
6 17083 . 15 -,-5 -107
7 17084 8 -2 -108
8 17094 4 -I 42
9 17073 O O 44

Nymburk I 11911 O O 28
D = 11 910 mm 2 II 903 2 -I - 55
v provozu, geodetické zaměření 3 II 899 -5 -3 48

4 11 901 -9 -2 38
5 II 892 O O - 31
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Program pro určení rozměrů a deformací válcových
nádrží na počítači Elliott 503 umožňuje najednou
řešit úlohy, kde maximální počet horizontálních řezů
nádrží je 20 a maximální počet podrobných bodů na
každém řezu je 99. Jako vstupní data slouží přímo
výstupní data z programu Analytické fotogrammetric-
ké vyhodnocení (4-5 stereodvojic) doplněná identifi.
kačními daty o nádrži, jako je označení objektu,
projektovaný průměr nádrže a výšky jednotlivých
řezů nade dnem. Výstupní data při tisku širokořádko.
vou tiskárnou jsou uspořádána ve tvaru: .
číslo řezu - výška nade dnem - průměr střední
kružnice - odchylky středu kružnice od osy nádrže -
čísla podrobných bodů - odchylky řezu pláštěm od
střední kružnice v každém podrobném bodě.

3,3. Výsledky dosavadních měření

V roce 1974 byla navrwná technologie určení rozměrů
a deformací velkokapacitních válcových nádrží vy-
zkoušena na 6 objektech, z nichž 3 byly po právě do-
končené montáži a 3 již delší dobu používáné. K ~íská.
ní zkušeností s využitím geodetického měření částí ne-
bo celých nádrží, které není možno fotografovat, byla
jedna.nádrž o průměru 12 metrů zaměřena hromadným
protínáním vpřed dvěma teodolity THEO-olO z vr-
cholů obvodového pětiúhelníka, přičemž podrobné
body na svárech, vyznačujících současně polohu řez-
ných rovin, byly signalizovány laserovou stopou
pomocí laseru Spectra-Physics 611 připevněného na

jednom z teodolitů. Pro ilustraci výsledků fotogram.
metrického i geodetického měření jsou v tabulce 1
uvedeny vybrané údaje z třech zaměřených nádrží

(14) různé velikosti, stáří a způsobu zaměření.

Fotogrammetrické měření rozměrů a tvaru· velkoka-
pacitních válcových nádrží podle postupu popsaného
v tomto článku je jedním z příkladů. úspěšné aplikace
analytické fotogrammetrické metody v úlohách in-
.žel1ýrské geodézie. Ve srovnání s klasickou pozemní
stereofotogrammetrií poskytuje vyšší přesnost, plně
srovnatelnou s výsledky dosahovanými při použití
obvyklých geodetických metod, vyznačuje se větší
univerzálností a přizpůsobivostí při pořizování měřic.
kých snímků ve ztížených podmínkách průmyslových
závodů a v maximální míře využívá možnosti auto·
matizovanéhozáznamu, přenosu a zpracování dat.
Při porovnání s geodetickými metodami vyniká zejmé.
na možnost záznamu velkého množství měřických dat
v minimálním časovém období, opakovatelnost měření
v pozdější době a vyšší úroveň automatizace.
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Lektoroval: Ing. Jozef Petráš, CSc., SVŠT v Bratislave

Nové prvky v prémiových řádech
v návaznosti na racionalizaci práce
a mzdových soustav

K 1. dubnu letošního roku byla ve všech hospodářských
organizacích resortu Českého úřadu geodetického
a kartografického dokončena dlouho a pečlivě připra.
vovaná· významná mzdově-politická akce - racionali·
zace práce a mzdových soustav (RPMS). Skutečnost,
že uplatnění nových pracovních a mzdových podmínek
proběhlo bez větších problémů svědčí o dobré úrovni
politicko-organizační přípravy.

Po předběžném vyhodnocení mzdově technických
výsledků RPMS možno říci, že základní záměry resor·
tu byly na tomto úseku úspěšně splněny.

Průměrný základní plat technicko-hospodářských
pracovníků se zvýšil o 213 Kčs při průměrném čerpání
rozpětí mzdových tarifů na 47 %. Na. prémie a odměny
zbývá po přestavbě cca 20 % ze základních platů.

Ing. Vladimlr Fučík,
Český úl'ad geodetický a kartografický

U kategorie dělníků došlo k zvýšení tarifní mzdy
v průměru o 239 Kčs, tj. o 22 %, přičemž na nadtarifní
složky mzdy zbývá v průměru cca 12 %, z toho u stá·
lých dělníků více jak 15 %.

Jednoznačně příznivě lze hodnotit výsledky dosa-
žené na úseku tarifních mezd, tj. zařazení pracovníků
do tarifních tříd a přiznání konkrétních základních
mezd a platů. Podniky vesměs dodržely zásadu upla.t.
nění důsledné diferenciace podle skutečně vykonávané
práce a kvalifikace. Zdůraznění hlediska osobní kvali-
fikace a kvalifikovanosti prováděné práce podporuje
snahu pracovníků o další rozšiřování teoretických
znalostí a provádění složitějších prací, což jistě přízni.
vě ovlivní plnění- stále náročnějších plánovaných
úkolů. .
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Možno říci, že závislost mezi pracovními výsledky
a odměnou za ně se v oblasti základních mezd a platú
výrazně upevnila. Dosažená úroveň je dobrou výchozí
základnou pro plánovitý vývoj tarifních mezd a platú
v další pětiletce.

Neméně významnou roli při stimulaci pracovníkú
na úspěšném plnění plánovanýph .líkolů hrají konkrét-
ně uplatňované mzdové formy. V rámci RPMS byla
věnována značná pozornost i této problematice.

Vzhledem k tomu, že se neuvažovalo se změnou
podílu časové mzdy, která je použita u více než 95 %
pracovníkú hospodářských organizací, byla hlavní
pozornost zaměřena na zvýšení pobídkovosti nadta-
rifních složek mzdy - prémií a odměn.

Touto problematikou se resort ČÚGK zabýval
systematicky již od roku 1973. Řadu problémú se
podařilo úspěšně vyřešit již před RPMS. Došlo k sjed-
nocení prémiových řádú jak co do formy, tak i zaměře-
ní jejich pobídkovosti. Přitom se vycházelo z nejlep-
ších zkušeností resortních organizací, které byly v zo-
becněné formě promítnuty v závazných resortních
pokynech pro prémiování a ·poskytování odměn.

Na rozdíl od přestavby základních mezd a platú,
kterážto problematika byla podniky dobře zvládnuta
v poměrně krátké době, proces optimalizace nadtarif-
ních forem mzdy má dlouhodobější charakter. Tento
vývoj je typický pro všechna odvětví národního hos-
podářství. Zvyšování pobídkovosti nadtarifních složek
mzdy bude proto třeba věnovat zvýšenou pozornost
i nadále.

Jaké úkoly čekají resortní organizace v oblasti
zdokonalování nadtarifních složek mzdy v období
po provedení RPMS ~ .

V podstatě možno říci, že nedojde k žádným pře-
vratným změnám. Půjde o to, upravit formu rozdělová-
ní nadtarifních složek mzdy tak, aby vyvolávala maxi-
mální interes pracovníků na plnění plánovaných úkolů:
Toho lze dosáhnout jedině dúslednějším uplatňováním
obecně platných zásad pro prémiování a poskytování
odměn na základě podrobné znalosti problematiky
spojené s plněním výrobních úkolů. Konkrétně je
třeba zodpovědněji vyhodnocovat účinnost stávajících
prémiových řádů v rámci všech vnitropodnikových
útvarů. -

Na rozboru účinnosti prémiování a odměňování
by se měli v prvé řadě podílet pracovníci přímo řídíCí
výrobu, zejména pak vedoucí hospodářských středi-
sek. Je především v jejich zájmu, aby jim prémiový
řád sloužil jako účinný nástroj při zajiš~ování pláno-
vaných úkolů. R02Jbor účinnosti prémiování a odmě-
ňování za vnitropodniková střediska je nezbytný •..též
proto, že střediska mohou mít sv·é specifické problémy,
ke kterým musí být při zaměření prémiování přihléd-
nuto. Někde nutno zdůraznit otázku i:nateriálových
nákladů, jinde například kvalitu prací, dodržení ter-
mínudokončení prací apod. Přitom požadavky na
zaměření prémiových ukazatelů se mohou měnit
i v průběhu roku. Získané poznatky z rozborů je nutno
využít při tvorbě prémiových řádů. na příští období.

Systém prémiování musí pružně reagovat na nové
požadavky v oblasti technického a ekonomického roz-
voje a musí přispívat k zajišťování jejich plnění.

Jedním z prvořadých úkolů, které zdůraznilo
listopadové zasedání ÚV KSČ a kterým se znovu za-
bývalo plenární zasedání ÚV KSČ ve dnech ~. a 5. čer-

vence letošního roku, je všestranné zefektivnční výro-
by. Obecně se požaduje, aby zisk rostl rychleji, než
objem výkonů, což se projeví v růstu rentability.
Přitom je žádoucí, aby růst rentability byl zajišťován
především úsporou materiálových nákladů.

V přiměřeném rozsahu budou tyto základní
ekonomické záměry promítnuty v plánu resortu na
šestou pětiletku. Splnění těchto nároQných úkolů bude
vyžadovat maximálnivyužití výsledků vědy a tech-
niky. Půjde o to, aby. výsledky vyřešených úkolů
plánu rozvoje vědy a techniky byly uplatňovány
důsledně a co nejrychleji v hospodářské praxi. Součas-
ně s jejich aplikací bude třeba upravovat stávající
normy a Bormativy a používat jich jako podkladový
materiál pro plánování a řízení výroby.

K plnění těchto úkolů musí přispět i vhodně za-
měřená hmotná stimulace pracovníků. V prémiových
řádech bude proto třeba zdúraznit zejména hledisko
hospodárnosti a to v přiměřeném rozsahu na všech
organizačních stupních. Výrazněji než tomu bylo dosud
bude třeba zvýhodňovat pracovníky a pracovní kolek- .
tivy, kteří řeší a zavádějí do praxe novinky z oblasti
techniky, technologie a organizace práce, přinášející
prokazatelný ekonomický efe~t. Výhledově by bylo
žádoucí prohloubit hmotnou pobídkovost těchto
pracovníků vyplácením podílu na úsporách docílených
z titulu dosažení lepších než plánovaných parametrů
racionalizačních opatření. Pro rozvoj iniciativy pracu-
jících a její zaměření na plnění výše uvedených úkolů
je vhodné v širší míře než dosud využívat též prostřed-
ků fondu odměn.

Jedním z předpokladů prohloubení účinnosti
pobídkových složek mzdy je intenzivnější prohlubová-
ní vnitropodnikového řízení tak, aby umožnilo objek-
tivní rozpis plánovaných úkolů a spolehlivé hodnocení
hospodářských výsledků jednotlivých útvarů v plnění
plánu výroby, dosahované kvalitě a nákladovosti
výroby, zejména ve spotřebě materiálů. K· zlepšení
na tomto úseku může dojít pouze na základě zdokona.
lení normativních podkladů - výkonových a ostatních
technicko-hospodářských norem. Proto je též normó-
tvorná činnost v současné době v popředí zájmuČÚGK

Aby se stal pobídkový systém účinnějším nástro-
jem vnitropodnikového řízení, . musí být věnována
ještě větš f pozornost výběru a .zaměření prémIOvých
ukazatelů·a podmínek s přihlédnutím k organizačnímu
stupni, pro něž jsou určeny.

Zatímco pro vedoucího provozu nebo vedoucího
střediska geodézie je možno určit úkoly převážně
souhrnnými hodnotovými ukazateli, u jednotlivců či
pracovních čet by mělo být všude tam, kde je to
možné, použito fyzických měrných jednotek. V pří~
padě;'častého střídání prováděných výkonů, jejichž
rozsah nelze předem spolehlivě stanovit, lze používat
ujednotlivců i nadále hodnotové vyjádření plánované-
ho pracovního úkolu a prémiového ukazatele. Aby
však nedošlo k případnému poškození pracovníka
nebo jeho neoprávněnému zvýhodnění, je třeba při
změně předpokládané struktury prací provést přepočet
plánu a s ním porovnávat skutečnost. Velmi dobré·
zkušenosti mají s tímto postupem např. na Středisku
geodézie pro okres Kolín.
. Další výhodnou metodou pro výše uvedené přípa.
dy je stanovení plánu a prémiového ukazatele v nor-
mohodinách. Její výhodou je to, že v případě zniěny
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plánované druhovosti prací není nutný přepočet
plánu. Vyžaduje však soustavu kvalitních výkonových
norem.

Ve všech případech pak je důležité, aby prémiové
ukazatele byly pracovníkům f'tanoveny včas, jinak
ztrácejí svoji mobilizačnost.

V oblasti nadtarifních složek mzdy se ještě občas
vyskytují některé diskutované problémy, jimž bude
účelné v zájmu objasnění věnovat pozornost i v rámci
tohoto článku.

Jedním z nejčastějších je problém, zda použít
v konkrétním případě formy prémií nebo odměn.

Pro obě uvedené formy platí společná zásada,
že je možno jich používat pro odměňování takových
výsledků práce, které pracovník přímo ovlivňuje,
nebo za jejichž splnění nese odpovědnost.

Speciálně u prémií se pak vyžaduje stanovit
jednotlivcům či pracovním kolektivům takové úkoly,
které bezprostředně ovlivňují a na jejich plnění vázat
průběh prémie, tj. závi&1ostmezi plněním prémiového
ukazatele a zvyšováním vypsané prémiové sazby.
Prémiované úkoly musí být vyjádřeny měřitelnými
technicko-ekonomickými ukazateli, které se musí opí-
rat o kvalitní normativní základnu.

:pokud některá z uvedených podmínek pro pré-
miováni není splněna, nelze formu prémií používat.
Většinou pak přichází v úvahu použití formy výkon-
nostních odměn. To však ještě neznamená, že by
muselo jít v zásadě o nižší finanční ohodnocení, než při
použití prémie. .

Pro výši odměny by měl být rozhodující rozsah
a náročnost stanoveného úkolu a sámozřejmě též
objem použitelných mzdových prostředků. Ke zvýšení
pobídkovosti výkonnostní odměny je vhodné předem
dávat příslib předpokládané výše její výplaty. Vzhle.
dem k rámcově stanovenému úkolu by mělo být hod·
nocení dosažených výsledků důkladné a komplexní.

Určitým nedostatkem při poskytování výkon-
nostních odměn je to, že dosud nebyla zpracována
podrobnější pravidla pro stanovení konkrétních částek
odměn. Pro rok 1976 se počítá s odzkoušením nových
zásad pro poskytováni výkonnostních odměn, zpra-
covaných ministerstvem práce a sociálních věcí,
u vybraného okruhu pracovníků. Základem je bodové
hodnocení pracovního výkonu, kvality práce a pra-
covní iniciativy ve čtyřech stupních. Získaný úhrnný
počet bodů u j~dnotlivých pracovníků pak bude
podkladem pro rozdělení plánované částky na výkon-
nostní odměny v daném útvaru.

V rámci prémiování dochá7líněkdy k nesprávnému
zaměření prémiových ukazatelů v tom směru, že
např. výplata prémie technika je vázána na splnění
plánu celého provozu. Takový postup je v rozporu
s již zmíněnou zásadou, že prémiovat lze jen za úkoly,
které pracovník může přímo ovlivnit nebo za jejichž
splnění nese zodpovědnost.

Zaměření prémiových ukazatelů by pak mělo být
takové, aby znemožnilo spekulativní změny druho-
vosti prací. U všech pracovníků, kteří v rámci své
řídící činnosti rozhodují o konkrétním druhu prová-
děných prací je třeba prémiové ukazatele formulovat
tak, aby pobízely k rovnoměrnému plnění jak hodno-
tových ukazatelů, tak i věcného obsahu plánu.
. Jedním z diskutovaných problémů je otázka
přiměřenosti výše průměrné procentní sazby prémií

a odměn pro kvalifikačně odlišné skupiny pracovníků.
Tato otázka má význam zejména pro stanovení
správných relací procentních sazeb pro jednotlivé
skupiny pracovníků v prémiových řádech. Vychází-
me-li z předpokladu, že obtížnost a kvalifikační nároč-
nost funkčního místa vykonávané práce je správně
oceněna tarifním zařazením, měla by pohyblivá
složka mzdy vyjádřit především rozdíly mezi výkon-
ností jednotlivců ve sledovaném období. Průměrná
sazba prémií nebo odměn by měla tudíž být pro pra-
covníky vyšších i nižších tříd přibližně stejná. Větší
rozdíly se připouštějí pou7le z důvodu realizace pod-
nikových diferenciačních záměrů v nadtarifních slož-
kách mzdy (např. při zvýhodnění pracovníků na pol.
ních pracích, pracovníků ve vícesměnném provozu
apod.).

-Součástí nadtarifních složek mzdy jsou též podíly
na hospodářských výsledcích. Tato forma mzdy bude
7lachována i nadále. Uvažuje se však, že 7lprostředků
fondu odměn budou od příštího roku vypláceny též
prémie a odměny širšíhó okruhu vedoucích hospodář-
ských pracovníků. Realizace tohoto záměru má vést
k posílení hmotné zainteresovanosti vedoucích pra-
covníků na plnění základního kvalitativního ekono-
mického ukazatele - tvorby zisku, který je rozhodu-
jícím zdrojem prostředků pro tvorbu fondu odměn.

Hmotnou zainteresovanost nadtarifními složkami
mezd je žádoucí doplňovat vhodnými morálními pod-
něty. Vedoucí pracovníci by proto měli veřejně
a otevřeně projednávat a ukládat pracovní úkoly,
využívat tvůrčí iniciativy pracovníků pro jejich plnění
a přiznávání konkrétních prémií a odměn spojovat
s veřejným hodnocením pracovních výsledků. Správná
a odůvodněná mzdová diferenciace upevňuje pracovní
kolektiv a zvyšuje autoritu vedoucího.

Závěrem nutno zdůraznit, že žádný systém pré-
miování a odměňování nelze považovat jednou provždy
za dokonalý. Každý takový systém se musí zákonitě
vyvíjet, neboť musí účinně reagovat na všechny nové
problémy, které se při plnění plánovaných úkolů
vyskytnou. Jen tak může být jeho pobídkovost prémií
a odměn udržována na žádoucí úrovni.

HRONEK, F.: Geodézie na pomoc rozvojovým ze-
mím

HRADfLEK, L., LOULOVÁ, A.: Nové vzorce pro
první a druhou geodetickou 610hn

KRGHO, J.: Automatizácia zostrojenia trojúholní-
kovej siete z diskrétneho bodověho pora ako
s6ěasť plnoautomatizovanej tvorby máp

HAUF, 1.: Příspěvek k protínání z délek
VÁLKA, O.: Možnosti analytickosyntetického způ-
sobu zpracování transformací
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V dňoch 20. a 21. júna 1975 sa konali v Žiline a vo
Vrátnej Geodetické dni. Ich organizátormi bola Zá-
vod?á poboč~a SYTS p~i Geodézii, n. p. v Žiline a geo-
detlCká sekCla ZavodneJ pobočky SVTS na Stavebnej
fakulte SVŠT v Bratislave,

.Program Ge~detických dní bol zameraný na proble-
matIku testovama a spracovania výsledkov elektro-
optických diarkomerov v geodetickej praxi. Cierom dní
holo zoznámiť odbornú geodetickú verejnosť s čo naj-
vMším počtom elektrooptických diarkomerov používa-
ných dnes u nás, vykonať priamo v teréne praktické
merania tak, aby všeci účastníci mali možnosťsa ich
.zúčastniť a konečne dosiahnuté výsledky testovať.
Tak si mohli účastníci urobiť obraz nielen o met6de
merania, ale i o vhodnosti praktického využitia jed-
notlivých typov prístrojov.

Geodetických dní sa zúčastnilo vyše 70 účastní-
kov - odborníkov, ktorí priamo s elektronickými
diarkomermi pracujú, ako i pracovníci z teoretickej
oblasti, dalej súdruhovia z Maďarska a porska.

Praktické merania sa vykonávali na vhodne vybu-
dovanom a stabilizovanom štvoruholníku s diagonálami,
kde s~ merali všetky uhlové a dfžkové prvky róznymi
typmI prístrojov. Na meranie sa použili prístroje:
AGA-8, AGA-700, EOS, EOK-2000 (3 ks), DI.I0,
Reg-ELTA-14. Výsledky z merania, ktoré boli po-
čtársky spracované a navzájom porovnané, budú pred-
metom dalších rozborov. Okrem toho bola niektorými
prístrojmi zameraná testovacia ružica určená zvazkom
17 štvoruholníkov s osmimi spoločnými vrchol mi s 22
uhlopriečkami a stranami.

Záujem účastníkov sa sústredil na prevádzkové
otázky prístrojov, ako sú hmotnosť pfístroja a tým
i jeho mobilnosť z hradiska terénnych podmienok, vhod-
nosť prístroja na určitý druh prác, rýchlosť meracej
operácie, problematika spracovania výsledkov meraní.

Merania s prístrojmi vykonávali skúsení odborníci
s príslušným výkladom spojeným s postrehmi a skúse-
nosťami s uplatnením prístroja v praxi. Tak vynikli
prednosti i nedostatky niektorých typ ov prístrojov, ich
ekonomická výhodnosť a praktická využiternosť .. Boha-
tá výmena názorov priamo pri meraní ukázala verký
záujem a prospešnosť akcie. Živý záujem často i k de-
tailným odborným prístrojovým i teoretickým otáz-
kam spracovaIiia takýchto geodetických meraní po-
vzbudil organizátorov usporiadať podobnú akciu i v bu-
dúcnosti. Vyžaduje si to pokrok aj v prístrojovej tech.
nike, kde procesy sú neustále automatizovanejšie.

Významná bola i spoločenská stránka podujatia,
o ktorú sa pričinilo predovšetkým vedenie n. p. Geodézia,
Žilina. -

Geodetické dni splnili svoje poslanie, pretože
poskytli záujemcom možnosť zoznámiť sa s prístrojmi,
ale najma so skúsenosťami, s ich využitím v širokej
problematike geodetickej praxe u nás.

Ing. Rudolf Šandrik, Geodezia, n. p., Žilina
Ing. Jaroslav Abelovié, OSc., SVŠT Bratislava

Seminář "Racionalizace mapovacích
prací s využitím elektronických
dálkoměrů"

Dne 2. června 1975 se konala ustavující schůze OS 1708
- mapování, která vznikla rozdělením původní OS 1705
-:- ge,odetjcké základy a mapování. Za přítomnosti ta-
Jemmka UV ČVTS - GK Ing. Vladimíra Koska a před-
sedy OS 1705 prof. Ing. Dr. Josefa Vykutila byl za před-
sedu nov~ odborné skupiny ustanoven Ing. Josef Pukl
z .Geod,ezIe,n. p., Brno, místopředsedou_a vědeckým
taJem~1.lk.e~Ing. ~van ,Podhorský, CSc. z CVUT Praha,
orgamzac.mm taJemmkem Ing. Vladimír Simonov
z G~odezIe, n. p;, Brno. Dalšími členy výboru jsou Ing.
LadIslav Hromadka - Brno, Ing. Ladislav Kment -
Opava, Ing. Jos~f Kůrka - Prah~, Ing. Josef Lašek-
LIberec, Ing. MIroslav Pfaur - Ces. Budějovice, Ing.
Vladislav Pospíšil- Pardubice, Ing. Jiří Řihák - Brno
a Ing. Milan Šiška - Plzeň.

OS 1708 se ve své činnosti zaměří na aktuální prob-
lémy mapování, jako je např. využití nových technic-
kých prostředků, úprava a novelizace předpisů pro
~~pov~ní ,tak, a?y odpovídaly s~učasným možnostem
prls~roJove tec~m~y. Stranou nezustanou ani problémy
Cemku geodetlCkych a kartografických prací a v ne~
poslední řadě i otázky bezpečnosti při práci. Výbor
předpokládá, že pracovníci v mapování využijí možnos-
tí, které se ustavením nové OS otvírají, a budou iniciativ-
ně přicházet s náměty, které je potřeba řešit.

První akcí OS 1708 byl seminář "Racionalizace
mapovacích prací s využitím elektronických dálkomě-
rů" usp.ořádaný ye spolupráci s pobočkami VTS podniků
GeodezIe Brno, Ces. Budějovice a Plzeň ve dnech 3. a 4.
června 1975 v Brně. Program byl brněnskÝmi pořada-
teli vzor~ě. připr~ven. První den jednání, pro který byl
k dISpOZICIpečlIvě sestavený sborník přednášek, byl
doplněn. exkurzí do terénu Spraktickým předvedením
elektromckých registračních tachymetrů REG-ELTA
14a AG_~700. P~átelské posezení v tereziánském sklípku
?ylo mIle a spimlo svou společenskou funkci právě tak,
Jako možnost zhlédnout půvabnou výstavu akademic-
kého malíře Františka Bílkovského, aktivního pracovní.
ka brněnsk~ Ge~dezie. Jednání druhého dne vyústilo
v bohatou dISkUSI,která prokázala aktuálnost tematiky
a zár0v.e~ připomněla řadu naléhavých problémů, které
se mUSIresIt.

Vlast~í jednání zahájil ředitel n. p. Geodezie Brno
In~. Sta:msl?,v J aroš, ~t~~ý po přivítání účastníků mj.
zdurazml vyznam semmare vzhledem ke stále rostoucí-
I?u .počtu dálkor;něrů v praxi a popřál jednání plný
uspech. ,,'

Doc. Michalčák z SVŠT Bratislava hovořilo mož-
nostech velkoprostorové tachymetrie. S výhodou je
možn?, použ!~ postU!? .měření "v blocíc}1", při němž se
mapuJI mensl uzemm Jednotky z "volnych stanovisek".
Pomocí "spojovacích bodů" se bloky vzájemně napojí
a na podkl!1dě zaměře~ýc~ bodů ZBP se měření pře-
transformuje do geodetlCkeho systému.

, Ing. Pukl hovořil o ročních zkušenostech s registrač-
mm tachymetrem REG-ELTA 14 pro vvhotovení
geometrických plánů liniových staveb a sídliŠť. Vzhle-
dem. k nepatrné poruchovosti přístroje doporučil mj.
zváŽIt význam a nutnost oměrných měr a podal konkrét-
ní návrhy. Kromě toho zdůraznil potřebu revize dosa-
vadních technických předpisů.

. Ing. Slabihoudek z Čes. Budějovic poukázal v refe-
rátě.o dálkoměru DI-I0 v souvisiosti s ekonomickými
hledIsky na nutnost dokonalé projektové přípravy.
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Ing. Syrovátka hovořil o zkušeno~tech vs,el~~tro-
nickým tachymetrem AGA 700, ktery pouzlvaJl pro
podrobné mapování při současném určování podrobného
bodového pole. Kloní se k myšlence orientovat se spíše
na nasazovací dálkoměry typu Distomat než na re-
gistrační tachymetry.

Doc. Nevosád z VAAZ Brno pojednalo způsobech
určení PBP elektronickými dálkoměry a o možnostec.h
dalšího zvyšování přesnosti. Pro určení PBP doporučuje
zejména přesnou polygonometrii a rajóny.

Ing. I. Kříž z Liberce hovořilo zkušenostech s vy.
užitím EOK 2000 pro bodové pole liniového charakteru
a dal v úvahu, zda bude nutno v budoucnu zřizovat
zhušťovací body.

Ing. V. Kříž z Čes. Budějovic referovalo využívání
EOK 2000 hlavně pro zhušťování a podrobné bodové
pole. Pro měření polygonových pořadů na~rhl postupný
způsob měření úhl~ a ~éle~ a kromě toho.l zJ?ůsob~~nt:
rických osnov smermkovych a excentrlCkeho merem
délek při větším počtu bodů na·stanovisku. Pro potřeby
jejich podniku lze vystačit s jedním EOK 2000 'pro
zaměřování bodového pole a pro ostatní práce se onen-
tovat na AGA 700 a DI-I0.

F. Winkler z Plzně upozornil na skutečnost, že
nasazení dálkoměru EOK 2000 si pro svou přesnost
vyžaduje i zvýšenou přesnost v měření úhlů. '

Ing. Podhorský z ČVUT Praha hovořilo perspekti-
vách terestrických metod v souvislosti s postupným
nasazováním elektronických dálkoměrů. Zdůraznil mj.,
že nelze stavět do protikladu fot~wammetr~i s nový~~
možnostmi polární metody, ale ze oba zpusoby maJl
i výhledově své plnoprávné uplatnění. ' '
, V diskusi se vystřídali: Ing. Žihla- Liberec, který
se zmínil ó některých ekonomických aspektech v sou-
vislosti s AGA 700. Zatím je pro ně nerentabilní, dopo-
ručuje však, podobně jako Ing. Pukl, zrušit cca 40 %
oměrných. Ing. Koutný - Brno, sdělil účastníkům, že
VÚGTK zhotovuje dělené kruhy pro EOK 2000. Ing.
Kovář-Opava, upozornil, že mají možnost opravovat
dálkoměry. Kromě toho se zabýval otázkou bezpečnosti
práce při používání laserového paprsku. Ing. Stell~
z Geotestu Brno hovořilo využívání dál!wměrů v <;>blastl
inženýrské geodezie. Ing. Meluš - VUGK B.ratls~ava,
seznámil účastníky s výsledky výzkumu raclOnahzace
mapovacích prací. Ing. Mankoš - Brno, uvedl konkrétní
případ zaměření 9ha JZD (cca 260 bodů) REG ELTOU
za 1 den. Ing. Brejcha - GÚ Praha, upozornil, že
ČÚGK rozeslal k připomínkám pravidla o zacházení
s přístroji s elmag. zářením. Ing. Němec - Moravské
naftové doly, Hodonín - doporučuje i přes vysoké
náklady nasazovat další registrační tachymetry v sou-
vislosti s trendem automatizace prací. Ing. Šanda .hovo-
řil o zkouškách s REG·ELTOU a AGA 700 ve VUGTK
Praha. Ing. Fafejta z Geoindustrie Praha informoval
o využití EOK 2000 pro bodovépole:Pro ostatnípráce-
zejména vytyč ovací - využívají DI.I0.

Ing. Milan Klimeš z pověření ČÚGK zhodnotil
průběh semináře, v němž ocenil jeho praktický charakter
a tím jeho přínos pro oblast využívání elektronických
dálkoměrů. Souhlasně se všemi účastníky poděkoval
organizátorům za vzorné uspořádání, kterým navázali
na již tradiční vysokou úroveň akcí pořádaných v Brně.

Z jednání semináře vyplynulo, že by měly být řeše-
ny následující problémy:

- revize směrnic, technologií a právních předpisů
- dořešení ceníkových problémů

- navržení témat pro komplexní racionalizační
brigády

- bezpečnost práce při laserových měřeních

- otázka potřebné kvalifikace pro práce s elektro·
nickými přístroji

Ing. Ivan Podhorský, CSC.,ČVUT Praha

Stálý výbor FIG vypsal novou soutěž o kongreso,:ou
cenu za nejlepší odborné pojednání, týkající se tematIky
příštího XV. kongresu FIG. Kongres se bude konat ve
Stockholmu 6.-14. června 1977.

Soutěže se mohou účastnit v ČSSR členové ČVTS
a SVTS do věku 35 let v roce pořádání kongresu.

Témata příspěvků ve stanoveném rozsahu 3000 až
5000 slov mají být zl\měřena k pořadu kongresu, který
se bude zabývat problematikou přínosu geodetů k plá-
novitému využívání přírodních zdrojů. Pojednání musí
být původní a nemají být ještě publikována.

Soutěžní příspěvek je třeba předložit nejpozději
6 měsíců před zahájením kongresu v jednom z pracov-
ních jazyků FIG, tj. v angličtině, němčině nebo fran-
couzštině, společně s vyplněným dotazníkem, který
bude zájemcům zaslán na vyžádání. I

Kongresová cena byla vypsána ve výši 2000 švý-
carských franků. Autor, který získá uvedenou cenu,
bude pozván k účasti a přednesení příspěvku na XV.
kongresu. Jeho cestovní výdaje budou hrazeny z kongre.
sového rozpočtu.

Příspěvky do soutěže z ČSSR je třeba předložit
nejpozději do 30. září 1976 v českém nebo sloyenském
jazyku, aby mohly být předběžně"schváleny Ceskoslo-
venským geodetickým komitétem. Do 30. listopadu 1976
musí být příspěvky zaslány trojmo v některém z pra-
covních jazyků mezinárodní porotě.

Přihlášky a příspěvky do kongresové soutěže zasí·
lejte na aqresu: Ing. Milan Klimeš, Geodézie, n. p., Brno,
Běhounská 26, 60168 Brno.

Doc. Ing. Zdeněk Nevosád, CSc.

Po první vědecké konferenci v r. 1971, která shrnovala
vědeckovýzkumné práce ČVUT začtvrtou pětiletku, a 2.
vědecké konferenci v r. 1973, svolané k oslavě 25. výročí
Vítězného února, uspořádalo České vysoké učení tech-
nické v Praze svoji 3. vědeckou konferenci, která proběh-
la ve dnech 2.-5. září 1975. Měla v pracovním duchu
oslavit 30 let naši4lb nových dějin výstavby socialismu
a ukázat výsledky vědeckovýzkumné práce pracovní-
ků školy za pátou pětiletku.

Konferenci zahájil na společném zasedání všech
fakult a jejich sekcí rektor ČVUT akademik B. Kvasil
vstupním projevem, ve kterém pozdravil všechny pří-
tomné, uvítal zahraniční hosty a nastínil smysl konfe-
rence. Hlavním referátem společného zasedání byl!,ozbor
výsledků a směrů vědeckovýzkumné práce _na CVUT,
přednesený prof. J. Němcem, prorektorem CVUT.

Druhý den byl věnován plenárním zasedáním jed-
notlivých fakult. Stavební fakulta toto společné zasedá_
ní věnovala problematice životního prostředí vysoko_
školáků. Referáty se dotýkaly následujíqích témat:
Životní styl vysokoškolských studentů, Uloha: SSM,
Projekce a výstavba vysokých škol, kolejí, mens a tělo-
výchovných zařízení, Modernizace výuky, Zdravotní
péče o studenty, Dopravní podmínky ve vztahu k vý.
stavbě vysokých škol, Vybavení vysokoškolských areálů
a řady dalších dílčích problémů.
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Další den se konalo jednání konference na zasedá-
ních dílčích sekcí fakult, na kterých jednotlivé směry
fakulty zhodnotily vědeckovýzkumnou činnost za ob-
dobí 5. pětiletého plánu vědy a výzkumu. Sekce
"Geodezie a kartografie", jejíž zasedání probíhalo
v bud?vě směru v Husově ul., rozdělila referáty na dvě
části, kde dopolední měla spíše praktický a odpolední
teoretický charakter. Vlastní jednání zahájil proděkan
směru prof. Kovařík, který zhodnotil vědeckovýzkum-
nou práci směru a vyzdvihl podíl směru na celkové
úspěšné práci školy na tomto úseku. Dopolednízasedání
mělo na pořadu tyto referát,y: Technologie přesného
měření s EOK 2000; Využití laseru v geodezii; Studijní
modely sítí; Fotogrammetrické vyšetřování statických
a dynamických deformací; Využití automat,ických
kreslicích strojů v kartografii.

Po polední přestávce pokračovalo zasedání dalšími
referáty s tematikou: Nový: diazenitál k měření verti-
kálních průchodů hvězd; :Řešení úloh vyšší geodezie
pomocí ulI\ělých družic Země; Dvojrozměrná analýza
variace geodetických měření; Problém vah u korelova-
ných veličin; Délka geodetické křivky na obecné ploše.

Ke všem referátům proběhla diskuse, které se
zúčastnila fada předních pracovníků resortu, geodetic-
kých a astronomických pracovišť. Kónferenci uzavřel
prof. Kovařík zhodnocením průběhu a omluvou řady
pracovníků školy, kteří nemohli prezentovat svoji prá-
ci, poněvadž v téže době probíhala výuka v terénu
v prostoru Starého Města p. Sněžníkem.

Konference ukázala, že se neustále stírá rozdíl mezi
pedagogickou a vědeckou prací a učitel musí být sou-
časně představitelem oboru, spojeným s potřebami
společnosti a musí umět pružně reago:vat na tyto potřeby.

Ing. V. Radouch, OSe., ČVUT Praha

XVI. valné shromáždění Mezinárodní
geodetiCké a geofyzikální unie

Ve dnech 18. srpna až 6. září 1975 se konalo v universit-
ním městečku v Grenoblu (Francie) XVI. valné shro-
máždění Mezinárodní geodetické a geofyzikální unie
(lnternational Union of Geodesy and Geophysics -
IUGG). V současné době tato Unie koordinuje práci
celkem sedmi asociací:

- lnternational Association of Geodesy (IAG)
- lnternational Association of Seismology and

Physics of the Earth's lnterior (IASPEI)
- lnternational Association of Meteorology and

Atmospheric Physics (IAMAP)
- lnternational Association of Geomagnetism and

Aeronomy (IAGA)
- International Association of the Physical Scien·

ces of the Ocean (IAPSO)
- International Association of Volcanology nad

Chemistry of the Earth's Interior (IAVCEI)
- lnternational Association of Hydrological Scien-

ces (IAHS)
Jak je zřejmé z uvedeného výčtu, soustřeďují se v IUGG
téměř všechny aspekty vědeckého poznávání naší pla.
nety a jí obklopujícího prostředí. Jde při tom o oblasti
vědy, které se v poslední době dostávají do popředí
zájmu z hledisek zachování vhodného životního prostře-
dí lidstva, jako je např. meteorologie, seismologie nebo
hydrologie a je jistě významné, že tyto asociace spolu-
pracují stále úžeji s jednou z nejstarších, s IAG. Tato
vzájemná spolupráce je velmi aktivní a důležitá z hledis-
ka všestranného poznávání vlastností životního prostře-

dí lidstva. Geodézie se na této spolupráci podílí exakt·
ními údaji o vzájemných prostorových vztazích bodů
zemského povrchu, vlastnostech gravitačního pole Země
a o tvaru a rozměrech zemského tělesa. K získávání
těchto údajů je při tom stále více využíváno kromě
klasickS-ch postupů také družicové techniky, jejíž velký
rozvoj od posledního XV. valného shromáždění IUGG
v Moskvě v roce 1971 byl zaznamenán právě na součas-
ném valném shromáždění.

Práce valného shromáždění IUGG byla rozvržena
do 3 týdnů, při čemž v prvním týdnu se konalo samo-
statné valné shromáždění IAG. Během tohoto týdne
probíhala jednání pěti sekcí IAG, a to fa separátních
nebo společných zasedáních. V jejich rámci bylo před.
neseno celkem asi 130 odborných referátů o zpřesňování
klasických geodetických metod (zvláště pokud jde
o studium vnějších vlivů), o využívání družic případně
jiných nebeských objektů k určování poloh bodů na
zemském povrchu, o studiu vlastností současných gravi-
metrů a o výsledcích přesných absolutních i relativních
gravimet.rických měření, o využíVání matematicko-sta-
tistických metod v geodézii, o výsledcích registrací sla-
pových variací tíhového zrychlení a o využívání gravi.
tačních a astronomicko-geodetických metod k určování
tvaru zemského tělesa. V obsahu referátů se projevil
prudký rozvoj využívání družicové techniky (laserová
měření, měřické využívání Dopplerova efektu a využí-
vání rádio-interferometrických metod při měření na
mimogalaktické rádiové zdroje), rozvoj metod přesného
určování tíhového zrychlertí, dovolujícího měřit již
také neslapové variace v tíhovém poli Země a všestranné
a běžné využívání moderní výpočetní techniky - samo·
činných počítačů, a to nejen k složitým geodetickým
výpočtům, ale i k uchovávání a sdělování geodetických
údajů různého druhu. V mnoha státech jsou již v nor·
mální činnosti dobře organizovaná centra se záznamem
podrobných geodetických údajů o všech bodech na je.
jich státním území. Pro řešení teoretických i praktických
problémů spojených s výzkumem rozvoje zemského
tělesa a jeho přírodních zdrojů je využíváno kombinací
geodetických a jiných geofyzikálních metod. Zvláštní
místo zde zaujímá i fotogrammetrie syyužíváním dru-
žicových snímků nebo snímků pořizovaných z vysoko
vypouštěných balónů.

Z jednotlivých výsledků, předkládaných ve formě
referátů na zasedání sekcí IAG, je zřejmé, že řešení otázek
teoretické geodézie a geodetických základů je věnována
ve světě značná pozornost a materiální podpora. V mno-
ha státech jsou prováděna opakovaná gravimetrická
měření a opakovaná polohová i výšková měření v za-
kladních sítích. Polohová měření jsou při tom prová.
děna s kvalitativně lepším instrumentálním vybavením
i dokonalejšími měřickými postupy. Výšková měření
jsou prováděna klasickou nivelací s vyššími požadavky
na přesnost a s podrobnější znalostí působení vnějších
vlivů. V souvislosti s přímým měřením časových změn
tíhového zrychlení vzrůstá význam pozorování slapo.
vých variací na stálých i dočasných stanicích, seskupo.
vaných do vhodně volených sítí.

Některé z uvedených rysů současného vývoje geo-
dézie se obrážejí i v obsahu rezolucí IAG, přijatých na
jednom ze zasedání dne 29. srpna 1975. Kromě zpřesnění
některých geofyzikálních konstant (rychlost světla ve
vakuu, .Newtonova gravitační konstanta, úhlová rych-
lost Země, geocentrické gravitační konstanty, tíhové
zrychlení na rovníku, potenciál geoidu apod.) je jedna
z rezolucí sekce I (základní sítě) věnována vytvoření
jednotného světového systému pro geodetické, karto-
grafické a navigační účely. V další rezoluci je zdůrazňo-
ván význam refrakčních jevů a velký důraz je kladen
na další rozpracovávání metod založených na Dopplero-
vě principu, a to jak pro účely zpřesňování geodetických
sítí tak i pro určování pohybů zemských pólů. Rezoluce
sekce II (družicová technika) zdůrazňují význam využí-
vání a zpřesňování různých druhů metod družicové
geodézie pro globální navigační účely a pro studium
recentních pohybů zemské kůry a geodynamiky vůbec.
Sekce III (Gravimetrie) ve svých rezolucích jednak
zpřesřmje program práce Mezinárodní gravimetrické
komise a jejího byra, jednak velmi výrazně podtrhuje
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význam opakovaných přesných absolutních i relativ-
ních gravimetrických měření pro geodetické základy
a pro řešení základních geofyzikálních problémů. Je
doporučováno budování stálých i dočasných stanic pro
sledování tíhových změn neslapového původu, vybave-
ných různými typy vysoce přesných gravimetrů. Sekce
IV (Teorie a zpracování výsledků) předkládá rezoluce
zdůrazňující nutnost výzkumu a rozvoje matematických
metod v geodézii včetně matematické statistiky a opti.
málního celosvětového využívání samočinných počítačů
výměnou programů, budováním center shromažďování
a vydávání informací o geodetických údajích apod. Sek-
ce V (Fyzikální interpretace) věnuje ve svých rezolucích
pozornost konstrukcím národních a regionálních map
geoidu při kombinaci astrogeodetických, gravimetric-
kých a družicových údajů. Speciálně je doporučováno
studium tvaru geoidu v Evropě, zvláště v oblasti Alp
v západo-východním pásu kolem 47 rovnoběžky. Další
rezoluce této velmi důležité sekce zdůrazňuje nutnost
slapových pozorování a .doporučuje zvýšení počtu stá-
lých i dočasných stanic v síti, pokrývající celý zemský
povrch. Jako důležitá je podtržena nutnost permanent-
ního pozorování pohybu pólů pro objasňování geodyna-
mických procesů uvnitř zemského tělesa. Jedna z rezo·
lucí sekce V je věnována rovněž podpoře vybudování
Mezinárodního centra pro recentní pohyby zemské
kůry v Praze.

Jako noví funkcionáři IAG pro období 1975-1979
byli zvoleni dne 27. srpna 1975 tito význační vědečtí
pracovníci:

Kukkamaki (Finsko)
Moritz (Rakousko)
Baetsle (Belgie)
Angus Leppan (Austrá1'e)
Louis (Francie)
Frey (USA)
Boucher (Francie)
Krzemiňski (PLR)

Čestný president: Bulanže (SSSR)
Čestný sekretář: Levallois (Francie)

sekce I . president: Rinner (Rakousko)
sekretáři: Bomford (Austrálie)

Robbins (Anglie)
Obenson (Nigerie)

sekce II' • president: Chovitz (USA)
sekretář: Aardoon (Holandsko)

sekce III . president: Honkasalo (Finsko)
sekretář: Tanner (Kanada)

sekce IV - president: Burša (ČSSR)
sekretáři: Ashkenazi (Anglie)

Joó (MLR)

sekce V - president: Mather (Austrálie)
sekretáři: Rapp (USA)

Kautzleben (NDR)

President:
1. vicepresident:
2. vicepresident:
3. vicepresident:
Generální sekretář:
Sekretáři:

Permanentní komise nebo subk.omise IAG jsou v násle·
dujícím období vedeny těmito funkcionáři:

Kontinentální sítě - president: Sige (NSR)
Evropská triangulace - president: Kobold (Švýcarsko)

sekretář: Messerschmidt (NSR)
- president: Jones (Belgie)
sekretář: Waalewijn (Holand.

skol
- president: Bossler (USA)

O'Brien (USA)
president: Bomford (Austrálie)
president: Obenson (Nigerie)
president: Kozai (Japonsko)
sekretář: Lefebvre (Francie)
president: Morelli (Itálie)
sekretář: Comolet (Francie)

Tirmon
president: Lecolazet (Francif;l)
sekretář: Melchior (Belgie)

Asie - Austrálie
Afrika
Satelity
!

president: Bulanže (SSS~)
sekretář: Vyskočil P. (CSSR)

Regionální komise
pro geodézii v Africe president: Coker (Nigerie)

Kromě toho v rámci IAG pracují ještě speciální studijní
skupiny, řešící úzký okruh vybraných otázek. Plný
seznam všech funkcionářů včetně všech těchto studijních
skupin bude publikován sekretariátem IAG v Paříži.

Ve druhém a třetím týdnu XVI. valného shromáž.
dění se kromě pokračujících zasedání IAG konalo asi
34 interdisciplinárních symposií a valná shromáždění
ostatních asociací s řadou vlastních symposií. Kromě
toho se konala také zasedání pracovních skupin a Mezi·
unijní komise geodynamika (lnterúnion Commission
on Geodynamics - ICG).Z interdisciplinárních symposií
se geodetické problematiky týkala dvě symposia, a to
symposium č. 5 "Recentní pohyby zemské kůry" a č. 24
"Slapové vlivy (včetně zemských slapů)". Na každém
z uvedených symposií bylo předneseno asi 40 vědeckých
referátů, obsahující výsledky studia uvedených jevů
z hledisek různých vědních oborů, soustředěných v ji-
ných asociacích, případně i v ICG. Celkově však při
hodnocení počtu symposií a na nich přednesených refe·
rátů, ke kterému docházelo na různých poradách (např.
ICG, IAG), byl tento stav hodnocen jako neúnosný
z hlediska přemíry informací a z hlediska časového
překrytu v konání jednotlivých symposií, což v II)noha
případech znemožňovalo jejich větší návštěvu. Unava
posluchačů se projevovala mimo jině také v malé diskusi
k jednotlivým referátům. Pro příště je považováno za.
vhodnější konat méně symposií s komplexnějším poje.
tím tematiky a malým počtem vyžádaných referátů.
Tento postup by zřejmě dovolil hovořit v diskusi
o základních společných otázkách, přičemž detailní
problematika dílčích otázek by byla diskutována na
symposiích konaných v mezidobí mezi valnými shro·
mážděními IUGG. Do oficiálního seznamu symposií
.IAG bylo také schváleno celkem 21 symposií se speciální
náplní, týkající se práce jednotlivých sekcí, jejich komisí
nebo pracovních skupin. Příští valné shromáždění se
bude konat v roce 1979 v Austrálii.

Během posledních dvou týdnů valného shromáždění
byla v hlavní budově universitního areálu uspořádána
rovněž výstava některých význačnějších firem, vyrábě-
jících různé geodetické nebo geofyzikální přístroje.
Z okruhu geodetické zájmu veřejnosti to byly zejména
firmy VEB Carl Zeiss Jena, Wild, AGA (s nivelačním
přístrojem na principu rotujícího laserového paprsku),
Bodenseewerk Geratetechnik (býv. Askania) a pro nás
méně tradiční firma Nikon z Japonska. Některé z pro·
spektů těchto firem, jakož i další materiály ze XVI.
valného shromáždění ~UGG budou k širšímu využití
uloženy v knihovně VUGTK a VÚGK.

Po organizační stránce bylo XVI. valné shromáždě-
ní IUGG dobře zabezpečeno. Asi 3 tisíce vědců a ostat.
ních zájemců o danou problematiky z celého světa zde
mělo možnost si vyměňovat své poznatky a vzájemně
se seznámit. V neposlední řadě umožnilo toto setkání
také vzájemné srovnání výsledků výzkumu a jejich
úrovně v jednotlivých zemích. Při současném rychlém
rozvoji výzkumu v oblasti teoretické geodézie je uspo-
kojivé, že program další činnosti našich výzkumných
pracovišť je správně orientován na základní problemati-
ku světového zájmu. Mimo vědecké aspekty můžeme
XVI. valné shromáždění IUGG zařadit mezi ta !mezi-
národní setkání, kt!'lrá prakticky přispívají k mírovému
soužití na naší planetě.

Ing. Pavel Vyskočil, CSc., VÚGTK Praha
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KRUMPHANZL, V., MICHALČÁK, O.: Inženýrská
geodézie II. - Kartografie, n. p., Praha 1975. Schváleno
ministerstvem školství ČSR v dohodě s ministerstvem
školství SSR, č.j. 5718/73 - 30 ze dne 24. února 1973
jako vysokoškolská učebnice. Stran 719, 10 příloh,
vydání 1., náklad 3000 výtisků. Cena 45 Kčs.

Publikace, přestože jde v podstatě vlastně jen
o přepracované a, doplněné vydání Krumphanzlovy In-
ženýrské geodézie z r. 1959, je první soubornou knihou
u nás, zabývající se komplexní činností geodetů v in-
vestiční výstavbě. Seznamuje čtenáře s teoretickými
i praktickými problémy inženýrské geodézie a ukazuje
celou škálu geodetických problémů v jejich složitosti,
obtížnosti a odpovědnosti tak, jak je vytváří život při
výstavbě, tj. od investičního záměru, přes projektovou
dokumentaci, vlastní realizaci záměru až po předání
hotového dI1a do provozu (užívání).

Kniha je původně určena jako celostátní učebnice
pro posluchače zeměměřického inženýrství. Avšak
svým obsahem, rozsahem, teoretickým podkladem,
praktickým přístupem a tvůrčím pojetím složitých
problémů, daleko překračuje tento rámec. Je to výborná
pomůcka pro zeměměřické a stavební inženýry i tech-
niky pracující v investiční výstavbě. Nemělo by být
geodeta, tím méll.ě odpovědného geodata, pracujícího
v investiční výstavbě, který by tuto obsáhlou a složitou
problematiku, komplexně shrnutou a zpracovanou
v uvedené publikaci, dokonale neovládl.

Recenzovaná kniha je dílo obsáhlé. Snad teprve nad
ní si i zkušený odborník vlastně uvědomuje složitost,
rozsah a obtížnost inženýrské geodézie a vysokou od-
povědnost geodetů, pracujících v investiční výstavbě,
vůči celé společnosti.

Oba autoři zakotvili do své knížky všechny své
bohaté zkušenosti a znalosti. Prof. Krumphanzl jako
vysokoškolský učitel, vedoucí funkcionář vědeckotech-
nické společnosti, člen mezinárodních odborných organi-
zací a účastník celé řady mezinárodních akcí a jednání,
nejlépe cítil a viděl, kam směřuje vývoj v inženýrské
geodézii, jak lze podpořit její rozvoj a. jaké překážky
stojí v cestě.

Celá publikace je uváženě rozpracována podle lo-
gické skladby tak, jak vyplývá z praktické a pedago-
gické potřeby. Kniha je zpracována v 10 kapitolách
označených jako oddíly II až 20. Kapitoly II až 17
zpracoval prof. Krumphanzl, kapitoly 18 až 20 prof.
Michalčák.

V odd. 11 (str. 15-23) "Základní předpisy pro
investiční výstavbu" se vysvětlují základní pojmy
v investiční výstavbě, jako dokumentace staveb, stavba,
soubor staveb, objekt, zařízení staveniště, investor,
generální projektant, dodavatel, investice, investiční
záměr, přípravná dokumentace stavby, projektový
úkol, výběr staveniště, projektová dokumentace, reali-
zační dokumentace, technický dozor, autorský dozor,
koordinační činnost, žádost o vyvlastnění, předběžné
použití nemovitosti apod. Dále zde cituje některé zá-
vazné a doporučené předpisy ČÚGK, které je třeba
dodržovat při geodetických pracích v investiční vý-
stavbě.

Stěžejním námětem v této kapitole však je autorovo
posouzení hlavního významu činnosti odpovědných geo-
detů při výstavbě.Je zde správně vyzdvižena skutečnost,
že geodet na. stavbě je specialistou, jehož činnost nelze
omezovat na výkon taxativně vy jmenovaných tradič-
ních prací. Odpovědný geodet, který navazuje a spojuje
práce různých profesí, musí umět operativně a tvůrčím
způsobem zasahovat do nepředvídaných situací. V tom
je jeh9 síla a odpovědnost.

Uvodem k oddílu 12 (str. 24-129) "Geodézie v po-
zemním stavitelství a urbanismu" autor probírá nej.
důležitější pojmy používané ve stavebnictví, jako upra·
vova.cí a. stavební čára., proluka, dominanta, územní

a zastavovací plány, kóta, obytná skupina atd. Přehled-
ně osvětluje úlohu geodeta při projektování, a to ať
jde o projektové podklady nebo o vlastní projektování.
Velmi věcně píše o potřebě rozpracování projektu pro
vytyčování, o nutné geodetické kontrole projektů
a o vytyč ovacích systémech. Dále zde osvětluje problé·
my vlastní realizace výstavby, hlavně pokud jde o vyty-
čování, stavební montáže, kontrolní geodetické práce,
komplexní prostorovou koordinaci všech projektů
a dokumentaci tzv. skutečného provedení stavby.
Geodetická koordinace projektů a celé výstavby je
kardinálním problémem výstavby větších investičních
celků. Dokáže buď ohrozit výstavbu, nebo ji podstatně
zefektivnit. Tuto koordinaci dokáže úspěšně zajistit jen
odborně vyspělý geodet, a proto se jí geodeti nemohou
vyhýbat. Je proto na místě, že autor v publikaci uvádí
konkrétní zkušenosti geodetů s koordinační činností při
výstavbě Východoslovenských železáren u Košic.

V dalších odstavcích se autor zabývá geodetickou
dokumentací stavitelských památek, starých budov
a archeologických nalezišť. . I

Potřebnou pozornost věnuje též geodety dosud
opomíjeným výškovým úpravám terénu. Terén, stáva-
jící i upravený, je charakterizován topografickou plo.
chou. A pracovat s touto plochou je záležitostí geodetic.
kou. Bylo by proto na místě, kdyby geodeti těmto
otázkám, načrtnutým prof. Krumphanzlem, věnovali
zaslouženou pozornost a nebáli se jimi zabývat i v praxi.

V oddíle 13 (str. 130-211) "Geodézie v dopravním
stavitelství" jsou obsaženy bohaté zkušenosti autora.
Jsou rozpracovány do pěti samostatných částí, zabý-
vajících se geodetickými problémy v silničním, želez-
ničním a mostním stavitelství, při výstavbě letišť a lano-
vých a visutých drah. V jednotlivých částech, podrobně
zpracovaných, autor probírá geodetickou činnost při
projektování a při vytyčování. Upozorňuje též na vý-
hody analytického řešení dálkových tras. Předmětem
jeho úvah jsou též geodetické práce, potřebné pro provoz
železnice a městské kolejové dopravy.

Jednou z nejdůležitějších geodetických úkolů
v mostním stavitelství je přesné určení délky mostní
osy, a to hlavně u mostů s velkým rozpětím oblouku,
kdy změna (chyba) délky působí jako popuštění mosto-
vých opěr ve směru vodorovném a rozdíly proti před.
pokládané vzdálenosti mohou mít velmi nepříznivé
důsledky pro kvalitu stavby. Je proto třeba uspořádat
měřické.postupy tak, aby bylo dosahováno s ohledem
na rozpětí oblouku přesnosti dané relativní chybou
v rozmezí asi I : 10000 až I : 50000. Je věcně správné,
uvádí-li autor orientačně některé měřické odchytky,
platící při mostních stavbách v NDR, i když s nimi nelze
vždy věcně souhlasit.

Následuje oddíl 14 (str. 212-240), pojednávající
o zaměřování vodních toků, o spolupráci geodetů při
projektování a vytyčování úprav vodních toků, kana·
lizací, vodovodů, melioračních staveb a přehrad.

V dalším oddíle 15 na str. 241 až 317 podává autor
ucelený obraz o náročné práci geodetů v průmyslu.
Upozorňuje na rozdíly mezi geodetickými pracemi ve
stavebnictví a v průmyslu, a to hlavně pokud jde
o přesnost. V souvislosti s tím se dotýká potřebné minia-
turizace měřických sítí, jejichž strany v průmyslových
podmínkách se pohybují v rozmezí 5 až 50 m, jakož
i nutné prostorové transformace měřických sítí do systé.
{!lU strojnického.

Značnou pozornost věnuje jeřábovým dráhám,
rotačním pecím, válcovacím stolicím, jejich proměřování
a rektifikaci a potřebné přesnosti.

V pojednání o vysokých továrních komínech autor
přebírá některé názory a výsledky polského geodeta
Dr. Ing. Žaka. Bohužel některé z převzatých úvah
nejsou plně v souladu s výsledky teoretického static-
kého řešení stability komína, takže nemohou být dosta·
tečně přesvědčující. Rovněž neodpovídají zkušenostem
recenzenta.

Velmi zajímavé jsou zmínky o geodetickém promě.
řování družicových anténních systémů v podobě pa·
rabolického zrcadla a dalších jiných neobvyklých
stavebních konstrukcí.

Jako zpracovatel výzkumného úkolu "Základní
plán závodu" vysvětluje autor dosti podrobně celkovou
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problematiku této činnosti. Probírá obsahovou náplň
základní mapy závodu, upozorňuje na nutnou vyšší
přesnost, než je obvyklá u THM; osvětluje širší využití
polních náčrtů, takže je zapotřebí vyhotovovat zpravidla
náčrty dva (pomocný náčrt a měřický náčrt), které
vyžadují též odlišnou úpravu oproti náčrtům THM.
Současně klade též důraz na důsledné udržování ZMZ
ve shodě se skutečností. Zařazuje zde i úvahy o základ-
ních plánech letišť, které mají své specifické zvláštnosti,
vyplývající hlavně z rozložení předmětů měření a účelu,
kterému mají sloužit. Jako samostatná část základního
plánu letiště je Evidenční kniha podzemních rozvodů.

V oddI1e 16 (str. 318-368) "Geodézie při rozvodu
energie" pojednává autor o využití geodézie při projek-
tování, výstavbě a dokumentaci dálkových potrubí.
Zvláštní pozornost je věnovaná měření a vyhodnocování
průhybu vodičů. Samostatně jsou probírány geodetické
práce při výstavbě rozhlasových (televizních) stanic,
zvláště pokud jde o spolupráci při montáži vysokých
anténních stožárů a o měření průvěsu napínacích lan.

Zvláštní kapitolu tvoří elektromagnetické určování
polohy podzemních rozvodů. Autor byl u nás první,
který se tímto problémem zabýval, zkonstruoval první
detektor čs. výroby a o předmětné věci vypracoval
v roce 1965 výzkumnou zprávu. Jde proto jistě o zpra-
cování vysoké úrovně (s ohledem na danou potřebu).

Závěr tohoto oddílu autor věnuje úvahám o evi-
denci podzemních rozvodů, které doplňuje příklady
z praxe tam, kde komplexní dokumentace podzemních
rozvodů měst je již plně realizována. Jde o Basilej,
kde tzv. "Leitungskataster", vedený geodety, slouží
již 60 let veřejnosti, o Luzern, kde katastr podzemních
vedení je veden již od r. 1908 a o Varšavu, která je
originální tím, že prostorové položení trasy každého
nového rozvodu projektují sami geodeti za spolupráce
příslušných správců rozvodů. Podobné poměry jaké
v Luzernu, jsou od r. 1954 i v Bernu.

V oddíle 17 (str. 369-4.12), věnovaném deformacím,
je zdůvodňována potřeba a význam sledování deformací
stavebních objektů, které mohou mít značně nepříznivé
hospodářské i právní důsledky. Autor zde podrobně
probírá měření deformací přehradních těles různými
metodami a zdůvodňuje k tomu potřebnou přesnost.
Uvádí též několik příkladů z praxe. Rovněž se zabývá
zdůvodněním uplatňování geodetického měření posunů.
pro různé druhy staveb a konstrukcí.

V oddíle 18 (str. 413-427) "Geodetické práce při
inženýrskogeologických průzkumech" si prof. Michalčák
všímá převážně obsahu a náležitostí příslušných geode-
tických elaborátů, vytyčování a potřebné přesnosti.
V podstatě jde o spolupráci geodetů při geologických,
hydrogeologických a geofyzikálních průzkumech, které
tvoří podklad projekční připravenosti investiční vý-
stavby. Přitom jde o průzkum orientační, předběžný
a podrobný. Účel průzkumu, předměty měření, obsah
měřických prací, přesnost měření a používané mapy
jsou přehledně sestaveny v tabulce.

Velmi podrobně a přepečlivě je zpracován oddíl 19
(str. 428-612) "Geodézie v hornictví". V úvodu autor
seznamuje čtenáře s vývojem důlního měřictví u nás.
Dále osvětluje obsah a potřebu důlních map, pojednává
o obsahu základní mapy, od které přechází k důlním
mapám účelovým. Dosti podrobně se zabývá geodetic-
kými základy pro důlní účely, tj. volba, stabilizace,
signalizace, určování a přesnost měřických bodů,
potřebné dopustné odchylky a potřebná přístrojová
technika včetně gyrotheodolitů, podrobným i výškovým
měřením.

Velmi přehledně je zpracována stať o připojovacím
měření podzemních sítí na sítě na povrchu. Jde o při-
pojování pomocí theodolitového polygonového pořadu,
vedeném vodorovnou nebo skloněnou štolou, jednou
nebo dvěma svislými šachtami, magnetickým nebo
gyrotheodolitovým měřením. Zajímavé jsou úvahy
o určení správné polohy olovnice přesně v tížnici. Jde
o úlohu velmi závažnou, neboť vychýlení olovnice ze
svislé polohy mohou způsobiť i padající kapky vody.

Značnou část této kapitoly věnuje autor rozborům
potřebné přesnosti a i jiným teoretickým úvahám. Tato
snaha je velmi správná, neboť bez potřebných teoretic-

kých znalostí nemůže žádný geodet mít k problémům
správný a tvůrčí přístup.

Pečlivě je též zpracována pasáž o geodetických pra-
cích při výstavbě báňských závodů a zařízení, při po-
vrchové těžbě nerostných surovin a při těžbě v lomech.
Zvláštní pozornost zde věnuje určování kubatur těže-
ného materiálu a geodetické dokumentaci povrchových
lomů.

Též velmi pečlivě je sestaven závěrečný oddíl (str.
614-696) "Geodetické práce při výstavbě tunelů".
Autor vychází ze základních pojmů a metod výstavby
tunelů. Nejvíce místa zabírá problematika vytyčování
tunelů, jednak na povrchu, jednak pod zemí při ražení,
dále určování délky osy tunelu a výpočet a rozbor
potřebných přesností v podélném, příčném a svislém
směru. Přitom osvětluje různé metody vytyčování, jako
vytyčování od portálů, vytyčování svislými a bočními
šachtami, vytyčování při ražení tzv. báňským způsobem,
vytyčování při použití razicího štítu, vytyčování dia-
projektorem a pomocí laserů. Potřebnou pozornost věnu-
je též výstavbě podzemních a podpovrchových drah.

Závěrem této obsáhlé kapitoly autor uvádí několik
zajímavých příkladů vytyčování našich i zahraničních
tunelů. !

Z obsahu a rozsahu jednotlivých kapitol je na první
pohled zřejmé, že autoři uvážlivě rozvrhli zpracováva-
nou látku. Při respektování optimálního obsahu přihlí-
želi jak k objemu látky, tak i k její důležitosti a obtíž-
nosti. Pedagogicky velmi vhodné je poukazování na
praktické zkušenosti a případy. Za každým oddílem je
vždy připojen vyčerpávající seznam naší i zahraniční
použité literatury, na kterou se autoři odvolávají, aniž
by předmětnou látku podrobně probrali. To je velká
přednost, neboť se tím snižuje objem publikace a čtenář
získává stejně dostatečnou orientaci. Ten, kdo má zá-
jem se s problémem zabývat hlouběji, musí stejně
sáhnout k dalším pramenům.

Výklad látky tak obsáhlého předmětu, doplňovaný
obrázky, grafy a tabulkami, je podáván srozumitelnou
a jazykově i stylisticky čistou formou. V každém oddílu
se postupuje od jednoduchého ke složitějšímu. I formální
úprava knihy je vzorná, takže publikace splňuje i ty
nejvyšší nároky a požadavky. Je dokladem naší vyspělé
odborné úrovně. Je schopna reprezentovat naši mladou,
prudce se rozvíjející vědu - inženýrskou geodézii i na
mezinárodním poli.

Lze proto velmi vysoce ocenit úsilí obou autorů,
vydanou knihu kladně hodnotit a autorům za ní podě.
kovat. Publikaci mohu doporučit i všem hospodářSkým
vedoucím, kteří činnost geodetů v investiční výstavbě
řídí. Věřím, že se kniha stane těm, kteří si ji prostudují,
neocenitelným rádcem a dobrým přítelem. Těm čtená-
řům, kteří snad sami v investiční výstavbě nepracují,
publikace pomůže přiblížit složitost a vysokou spole-
čenskou i právní odpovědnost práce geodetů na tomto
úseku činnosti.

KUSKA, F.: Vyššia geodézia, Bratislava, SAV 1974,
652 s., 297 obr., lit. 115.

V ČSSR od r. 1947 nevyšla souborná tištěná učebnice
vyšší geodézie. Zásluhu o vyplnění této mezery má ~rof.
Kuska. Látka je metodicky uspořádána do 15 kapItol.
První kapitolu (106 stran) věnuje autor geofyzikálnímu
určení tvaru Země. Velmi podrobně se probírá tíhové
pole, zemský potenciál, hladinové plochy, měření. tíže
a jeho redukce. Zařazení této látky do první kapItoly
bylo velmi vhodné a dává potřebný teoretický úvod
pro pozdější řešení geodetických úloh na zakřiveném
povrchu Země. Místy mohl autor důsledněji rozlišovat
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geoid od sféroidu nebo normálního elipsoidu a skutečnou
a normální tíži (včetně symbolik~').

Druhá kapitola (116 s.) je věnována geometrickému
vyjádření tvaru a velikosti Země. Zde se uvažují ná-
hradní, matematicky vyjadřitelná tělesa (rotační elipsoid
a koule). Definuje se geodetická čára, loxodroma a nor-
málové řezy s redukcemi měřených geodetických veličin.
Následují souřadnicové soustavy a řešení geodetických
úloh na referenční kouli. Kapitola je velmi podrobná,
obsahuje i klasická sférická řešení úloh a transformace
sférických souřadnic, které při dnešní výpočetní technice
přímých řešení úloh na elipsoidu nejsou pro praxi
důležité. Mají ovšem didaktickou cenu. .

T~etí kapitola (41 s.) obsahuje řešení hlavních
geodetlC~ých úloh na elipsoidu, a to jak pomocí náhradní
koule (VIZpoznámku k 2. kapitole), tak i přímé řešení
Legendrovo a Gaussovo. Pro dlouhé vzdálenosti je
uvedeno klasické, ale stále vynikající řešení Besselovo
s doplňujícími poukazy na řešení jiných autorů. Početní
příklady nejsou uvedeny, ani čs. tabulková výzbroj.

.~ k;átké ?tvrM kapi.tole (16 s.) jsou uvedeny dife-
renCl~J~ll roymcev ge?detlCk~ čáry nav.elipsoidu. Text
ve~mI učelne osyetluJe metrIku na zaknvené ploše elip-
sOldu, význam Jeho parametrů a vliv jejich změn nebo
posunu trigonometrické sítě.

~ovpěžv~á~ká 5. kapitola (11 s.) popisuje klasické
stupnove merem.

Šestá kapitola (16 s.) má název "Geofyzikální vlivy
na určení referenčního elipsoidu." Její obsah-tížnicové
odc?ylky, jejich použití pro výpočet parametrů elipsoidu
ale I pro redukce geodetických veličin z geoidu na elip-
soid - mají širší význam.

Y dalších třech krátkých kapitolách jsou stručně ale
vystlžně popsány astronomická nivelace a Stokesův
vzor-ec pro vrstevnicové vyjádření geoidu (7. kap. _
9 s.), dále řešení velký~h sférických trojúhelníků
(8. kal?' :- 5 s), a ge.0?-~tlCko-astronomická síť s pří-
pravnymI vzorCI pro JeJI vyrovnání (9. kap. - 6 s.).
Text ~oh~ být z~estřen ukázkami mapek geodidu,
celosvetove nebo nekterého území.

"T~orie. vý~ek" je název 10. kapitoly (17 s.).
ObsahUje vhv tlhového pole na geometrickou nivelaci
s klasifikací výšek na ortometrické, dynamické a nor-
mální. P~vní výšky uvažuje autor jen jako normální
ort?metrlCké výšky a opět nedostatečně rozlišuje sym'
bohkou normální a skutečné tíhové zrychlení. O pra.
vých ortometrických výškách je kratičká zmínka až na
8••35v~ve stati o ~ormálních výškách. Tato kapitola _
důlezltá pro praXI - mohla být podrobnější a doplněna
početními příklady.

Prvních 10 kapitol tvoří "matematickou" část
učebnic.e. Následuje 2. část "Triangulace vyšších řádů"
obsahUjící bqdován.í základních trigonometrických sítí
a je rozdělena na 5 kapitol.

Po úvodě o významu základních sítí se vII. kapi-
t?le (27 s.) pOJ?~sujejejich budování (rekognoskace,
sI~ah~ace, stablhzace). Ve 12. ~apitole (55 s.) následuje
meren!. délek základen. VelmI podrobně je popsáno
dnes JIŽ ~asické měření invarovými dráty se všemi
redukcemI. Zmínka o přesnosti a aplikaci délek měře-
nýc? světelnými dálkoměry je jen stručná. Třináctá
kapItola (52 s.) obsahuje přesné měření vodorovných
a svislých úhlů s metodickým popisem přístrojů, metod
měření, jeho organizace, vyrovnání i statistických
rozborů. Boční refrakce je jen stručně vystižena vzor-
cem Kukkamiikiho, který platí jen za určitých před-
pokla:,~ů,, ne~pl~ěnÝ,ch. ~ četntch případech praxe.
U merem sVlslych uhlu Je dobre vysvětleno působení
výško~é refrakc.e s osvětlením fyzikální podstaty. re-
frakčmho koefiCIentu. Rovněž se zde uvádí vliv tížni.
cových odchylek na trigonometrické měření výšek
(zde by pomohl názorný obrázek).
. Obšírn~ 14. kapitola (105 s.) obsahuje vyrovnání

trIgonometrIckých, trilateračních a rozvinovacích sítí.
Studuje se i jejich tuhost. Kromě klasického řešení
~aussovým ~lgoritmem jsou uvedeny důmyslné (ale dnes
JIŽt~.ké,klaSIcké) PO~~?Py,~teré ?d,vodili Kriiger., Boltz
a Křoya.k. Aktu~lněJs~ Je utedena uprava podle Pranis-
·PraneVlče. KapItola Je omezena na podmínkové vyrov-
nání a neobsahuje vyrovnání kombinovaného měření
úhlů i délek.

Poslední kapitola (15 s.) uvádí vždy zajímavé dějiny
měření Země a budování základních sítí na našem území.
První stať mohla být zařazena již do 6. kapitoly.
Tabulka vývoje paraIPetrů referenč~ích elipsoidů kon?~
elipsoidem Krasovskeho (1940). NeJSOUuvedena. dalsI
jejich zpřesnění na základě s,~telitní.Keodéz,ie~zejmér:a
oficiální "elipsoid AGl 1967 dnes JIZ zavadený v ne-
kterých zemích, ani další zpřesnění parametrů, které
provedl náš geodet Burša. .

Učebnice je zakončena seznamem hteratury se
115 položkami a pečlivě sestaveným ~men?ým a v~cný~
rejstříkem. Autor nezařadil do učebmce presnou mvelaCl
a základní výškové sítě ani třírozměrnou geodézii,
patrně plánované pro jiné učebnice... .

Učebnice svědčí o značné a velmI pečhvé práCI auto-
ra. Jeho dlouholetá pedagogická zkušenost se projevila
př'edevším v met~di?kém uspořádá~í a výbo~ném výkla;-
du velmi rozsáhle latky. Obrázky JSou četne a názorne,
místy mohly být uvedeny početní příklady a podrobnější
výklad některých, pro praxi důležitých statí (třebv~na
účet některých již klasických metod). Uvedené prlpo,
mínky nikterak nesnižují celkovou úroveň a význam
učebnice.

HAUF, M., KRPATA, F.: Zákl.ady, elektronickýc~
metod v geodézii. (Návody ke cVlčem, VydavatelstvI
ČVUT, Praha 1975)

Autoři si vytyčili náročný úkol: dát k d~spozici p,omůck~
studentům, která by jim byla rád~e~ I po~ocmkem pn
cvičeních která se' konají v rámCI predmetu "Elektro-
nické metody". Tento. úkol je. o ,~o sl~žitější, že ",:ývoj
jde právě v této oblastI geodézle uzasne rychle kupredu.
Skriptum navazuje n~ první vydání z ~ok~ 1970,
ponechává zhruba stejnou strukt~ru rozdelem lá~~y,
ale přináší nové poznatky, referUje o nových stroJlch
a propracovává podrobněji některé partie.

První kapitoly tvoří přípravnou část, ve které
autor vysvětluje a popis~je ně.které potřebné poj~y
z fyziky (modulace, polanza:ce, mterf~rence) a u~a~uJe
jejich použití v konstru~Cl mode~mch g~0d.et~ckých
příst,rojů. Jsou uvedeny I z~kladm te?retlCke vuva~y,
potřebné pro odvození nutnych vzorcu s vysvetlemm
použitých pojmů.

Druhá část je věnována otázce n~tných redu~~í
pro měření vzdáleností dálkoměry a pOpISUpráce s pn-
stroji, pomocí kterých se získávají prvky, potřebné pro
výpočet fyzikální redukce. .

V hlavní části je každá ~apitola věnována ~OpISU
jednoho přístroje (Radiostamce VXW 010, svetelný
dálkoměr EOK 2000 EOS, AGA - Geodimeter 6 A,
laserový dálkoměr AGA Geodimeter 8, světelný dálko-
měl' Hewlett-Packard HP 3800, tacheometr OPTON
SM 11 tacheometr AGA Geodimetr 700, Gyrotheodolit
Gi -'0 1, Gi - B 2). Každý přístroj j~.p?p~án, uve~~~
technologický postup měření i s pouzltyml formul~n.

Poslední kapitoly jsou věnovány .pro,blen;atlce
práce s gyrotheodolity. Jsou probrá:ny r~zn~ zpl;lsoby
měření torsní konstanty gyrotheodohtu, ruzne zpusob~
určení přístrojového meridiá~u a kone,čně redukce vazI-
mutů, určených gyrotheodohty pro vypočty v soura;d-
nicových soustavách. Další, zcela nově zpracovanou ~as-
tí je poslední kapitola skripta, věnovaná pr?blemu
elektromagnetického hledání polohy podzemmch ve-
dení.

Probíraná látka je logicky členěna, postup výkla~?
dává možnost pochopit princip funkce uváděných p~~-
strojů. Názornost výkladu vhodně doplňuje řada prI-
kladl) a výpočtů, které ilustrují problematiku probírané
látky. K pochopení technologických postupů JSOU
uváděny i formuláře pro záznam měřených hodn~t:
Na konci každé kapitoly je uveden vždy úkol, SIOUŽlCI
k zopakování a prověření získaných znalostí.
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SkriptUl1l' ~~'.Č1á1lOij.rivuěebnípomůcka.,.~éilě,
PQ8lCluií,.y~Il\Pil'A'CQ'V~,kt6Hi8e.l,d:ostávajído, stykQ
s popisovanÝJ:ni ~lilt/tQ)h lliooov.ní~ PJ13XfUobzvláště
o~ fakt,. ž&'se4í~p"s~ptem,'d~.ájveřejTlostLdo
ru~,' technGI\)~ÝYPQ6tup,a ,pQmŮ'eka,p:no'Z3Cházeni.
sev~miprakJtiekyd~'Qp.~ ,elek$í'omckýmipřístroji".
kte!lá se.v g~~eti~·'(llr.~WI·~~né\dlllbě'v~uji<.

Ing., Vla4i't'fl#,RiJd,ótJ,(Jh,.cSc., ČVUT' Praha

Vlsstivědnli 1Il&Jl& okem, Ol(uooue' 1 : ó(kOOO, Karto"
graflePraha,l. vyd~UW'"

V prosinci 1974 'vYŠlá.'další"ze''řadyvlalltivědriýeh map
okresů ČSR; mapa okreBu0l6mouc v'nástělméúpravě
v měřítku 1 : 50 000.' Je ,to PO'předchozíeh vydáních
okresů Bruntál (1968), Uhers~'Hradiště (1971), Prostě-
jov (1971), Kolín (1978)' 8; Zdár nad Sázavou (1973)
v pořadí již šestá mapa.' urěená '.pro' vnitřní potřebu
orgánů příslušného ONV. Navíe1:>yly vydány i mapy
příruční v měřítku ,1.: 100'000 s doprovodnou textovou
částí:

Od bruntálského listu, recenzovaného J. Dudou
veSborníkuČSSZ'74'(i'969}: 37~381, došlo'·k dílčím
změnám v obaahové a grafiekéčásti, takže nypějšf úpra"
vurozrůstající s&·skupiny·těchto map, o které se pro'·
zatím' nepředpokládá, že· pokryje celé' území' Čéch
a Moravy, možno pokládat ~a definitivní. omožnostech,
jak zvýraznit specifi<lkoupodstatuvlastiV'ědnýehmap,
doplnit krajinný ch8d"akter,údájio, 'Vypžfliípůdy, znako-
vými symboly podtrh!'louk etnogr8fieké, historicko-
-geografieké apod. z'vláAtnesti, refé'O'V'a}!nedáv!'lú ze~
vrubně prof. Kuchař ve,Zpl'áváehGÚ1ČS.A:V'10:8:10až
13. Ve stejném'číslecjsou otištěny'vy'branépříšpěvky
účastníků brněnsk'élíO serniná;ře'zlistop&du' 1973; vě"
novaného takévlastivědnýffi mapám~ Póvšimněme si'
nyní již, jen přednostípppř;: drebnýeh"neootažeností'či
nepřesností uolomouckého listu.

KartografiekéznáZúrněrií terénu přináležf k vlek~
lým problémům nástěnhých 'map 'vůbec;, pOĚadavkům
o jeho vylepšeníprávěnál šk'ólních; nástěriných mapách
věnoval př&dnášku prof. lriYhof při poslední pražské
návštěvě v říjnu 1969'.:Obecné závěrywystoupení letoš-
ního jubilanta jsou shrnuty v GaKO 57 (1969):12:312.
V této souvislosti budiž konstatováno, že terén na listech
našeho začínajícího souboru, tematických nástěnných
map je vykreslen vcelUu zdařile; způ..sobemwelmi prac-
ným, který, jakpatrno, zůlitává jediným 'možným. Vje.
mově působivájena'olmneuckém ·listumodelace kon-
trastních krajinných útvarů, v tomto případě Horno-
moravského úvalu a údolí Odry v protikladu k výběž-
kům Nízkého J eseníku a Oderských vrchů, naopak sytá
zeleň v nížinné části nad Tovačovem působí rušivě.
Správná volba odstínů barev i u nejnižších krajinných
stupňů by neměla být opomíjena, příkladem nám stáJe
může být odhad odstínů krajině přirozenějších zelena-
vých barev H. Kiimmerlyho (l'll57-1905}, použitých
v kontrastu vrchovinných popř. velehorských partií
na více než 70 let staré mapě jeho země. Hnědé vrstev-
nice s příliš hustými intervaly (10m) by měly být re-
produkovány výrazněji, aby byly zřetelné nejen v ob·
lastech vyšších hypsometrických stupňů, kde se pře-
krývají s tóny hnědých barev, ale tím spíše v nižších
nadmořských výškách, např. v okolí Litovle, Uničova
apod. K zvýšení plastického dojmu se doporučuje
zesílit stínování v místech, kde vrstevnicová ,kresba
není výstižná, tj. při zvýšeném spádu svahů u celistvěj.
ších hřebenů, sedel apod. Výsledný obraz terénu je
názornější a terénní podklad mapy úplnější. Průběh
hlavního evropského rozvodí u vrcholu :MaléhoRtmdné·
ho (771 m) bude ve skutečnosti jiný,' než je tomu na
mapě. Hypsometrická stupnice u příručních map by

měla,dódržet, jednou stanovené barvy· (srovnej" list
bruntálský s listem' prostě-jOvským popř. kolínským).

Z polohúpisného obsahujsou s.oitemgeneralizovány
pů.dorysy:měst, i .zel'ladnějšfehškolní'Ílh lQÍ\llic,budouvidy.•
telné hl6vni silniční,komlulikae.e; uměléinádrre,rybníky,
méně již<'spoje žclermiěni.Zil8ikovésymboly by zaslu-
,oovalyostřejšfbarevné.od1išeaÍ'; redaktoFbyl asÍ'omezen
ekonomickými. možnostmi,;, V' zahraniěních vydavatel-
stvích ško.lních nástěnných. map se' za;bý;vajíexperirmm.•
tací a nalezené nové vyJadřovaeí možnosti jsou prospěŠ'.
ně, i pro ostatnídruhymlll.p.

Otá:zkou je, jakým způSobem okresnínár:odní výbo·
ry mapu distribuují, nástěnnou ipříruční, protože náklad
500 popř: 600.výtisků,umástlmné mapy nemusí vždy
postaěovatrk .tomu, aby m~'naokJ:ese"rnohly využít'
ne~en,školy v~ech ,stupňil~ státní a',společenské organi-
zace' ,zemědělské a lesní sp"ávy; aUl--i zájmová veřejnost
organisovaná v' tUl'istick:ých a sportov:rrlch .iednotách,
vpřírodovědných a histOTit'kýehspolcich. V neposlední,
řadě' také nemaláskupiIW;',histori'Ckých; ,vlastivědný.ch,
osvětový('JI.~muzejních, och'l'análřsk:ýcha jiných pracov-
níků, kteří se z různých pohledů zajímají o místní region
a kterým dlouhá. .léta,cbybělai vlastivědná mapa s aktu-
áhlÍm, obsahem. Jen, tehdy, dosáhne-li' edice nejširší
pu.blicity, splní své vzděláv8IC'Íposláni.

RNDr.·lvan Kup15ík

20. lIstopad 1975 je dnem sedmdesátého výročí na-
rození světově vynikajícího lm'rtografa, zasloužilého vě-
deckého' pracO'Vníka, pl'ofesora Moskevské untvetzity,
doktora technických věd Konstantina Alexějeviče Sališ-
čeva, Narozen .v Tule, vystudoval Moskevský měřický
institut, kde byila právě v té době otevllena" kartogxai
ficko-geografir:ká specializace;' jak to odpovídalo úko-
lům vyplývajícím z Leninského dekretu. z r. 1919 urc
čujícího zaměření kartografie, pro potřeby národníh0
hospodářství.
V prvních fázích srvé vědecké dráhy. dooáhl prof. Sa-

liščev vynikajících výsledlkfi 'při kartograficko.geogra-
fickém průzkumu severovýchodní Asie. V létech 1932
až 1936 pak ved,l kartograficko-geodetlcké oddělení
Všesvazového arktic.kélbo. institutu. Rokem 1936 začal
svoji celoživotní, fundamentáJlní činnost při zpraco'lránJ1
vynikajících sovětských. atlasů světa·· a map, z nichž
prvním byl Ve~kýSlovětský atlas •světa. V této SQuvis'
losU propracoval prof. Sališčev široký záběr význam-
ných vědeckých otázek.
Výsledky srvé vědecké a pra'ktické práce, zaměřené

zejména ke kartografickému zobrazQlVání a zkoumání
skutečnosti, ukládá prof. S,ališčEiv soustamlě do učeb-
nic, které se staly kHčovou kartografickou lit,eratul'O'U.
Od 30. let do součásnosti je jich již řada, od Základu
nauky o mapácb až po nejnovější učebnici KartogT.a.
fie. Nemétně' je třeba zdůraznit mnohé vědecké statě
pr.of. Sališčěva, které pat!'í k významnýJm stavebnlm
prvkům kartografické vědy, zejména v otázkách kOm"
plexního kart!og,rafického zobrazování skutečnosti a 'ka~-
tografické metOldy i'ejííhozk'oumání. Syntézupoznatků
v této oblasti obsahují pUlblikace Národní atlasy z r.
1960 a Komplexni vědeeko-.infolmlační .regionální atla'sy
[v současné době pllipI\avena k vydání).
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Jaiko vysokoškolský profesQr v oboru kartografie pÍ\-
sobí prof. SališGev již od 30. let, zprvu na Leningrad-
ské univerzitě, pak na MIIGAiK a od r. 1942 na ,Mos-
kevské univerzitě, kde se stal str(ljct:!m progresívního
vědeckého IIOOvojekatedry.kartografie, mj. též,' v otáz-
kách geografické iJnterpretace leteckých snímků.
Rozsáhlá je činnost prof. Sališčeva y řadě národních

a mezinárodních organizací. Byl vict:!prezidentem Země-
pisné společnosti SSSR, předsedou kartografické skupi-
ny její moskevské organizace, předsedou Komise ná-
rodních atlasů MezinárodJní geografické unie, vicepre-
zidentem a prezidentem Mezinárodní karuografické
asociace atd.
Za své zásluhy byl prof. Sališčev poctěn třemi řády

Rudého pracovního praporu a dále titulem zaslouži-
lého vědeckého pracovníka RSFSR. Je čestným členem
řady zahraničních zeměpisných společností a čestným
doktorem věd Humboldtovy unWerzity v Berlíně. K sedm-
desátinám prof. Sališčeva vyšel ve vydavatelství Mos-
kevské univerzity sborník Cesty rozvoje kartografie se
třemi vstznamnými statěmi samotného jubilanta a s řa-
dou dalších hodnotných statí.
Ceskoslovenskásoustředěná kartografiepo celou dobu

svého vývojebohatěčétpá z' děl' prof. Sališčeva v ob··
lasti vědecké, 'pr,a'ktick'é iipU výcoově nových 'vysoko-
školsky kvalifikovaných kartografů. Je proto jubilanto-
vi velmi zavázána.
Děkujeme Vám, Konstantine Alexějeviči, za Vaše vy-

nfkající dílo, za Váš hřej'ivý vztah k nám aze srdce
Vám přejeme pevné zdraví, tvůraí pohodu a mnoho
dalších 'Úspěcihťi ve Vaší tak záslužné práci pro so-
větskou, socialisticlmu i světovou k,artogra.fIi!

Literatura:
Puti razvitija kartografU. Sborník k sedmdJesátinám
profesora K. A. Sališčeva. Vydavatelství Moskevské
univerzity, 1975.

Prof. Ing. Dr. ,. Kovařík, CSc.,
CVUT

Soudruh ing. Karel Pec k a - vedoucí Oborového
střediska vzdělávání při VOGTK, se dožívá 14. listopadu
1975 významného jubilea 65 let věku v plné činorodé
práci. Je jedním z pracovníkťi, kteří vždy obětavě pra-
covali pro naši společnost.
'Po absolvováni reúlného gymnázia v Brandýse nad La-

hem vystudoval obor geodézie a .kartografie v roce 1929
až 1933 na Českém vysokém učení technickém. V letech
1934-1936 vykonával vojenskou prezenční službu. Od
prosince 1936 byl zaměstnán u Katastrálního měřičského
ú.i'adu ve Falknově n. O., kde získal potřebné odborné
zkušenosti.
Po osvobození Československa Sovětskou armádou

vstoupil do KSC a v letech 1949-1950 se aktivně podílel
na procesu budování socialJstického zemědělství při za-
kládání IZO.
Od poloviny roku 1950 vykonával funkci vedoucího kar-

tografického oddělení Státního zeměměřičského a karto-
grafického ústavu v Praze a má velkou zásluhu na zpra-
cování Státní mapy odvozené v měřítku 1 : 5000.
Při soustřed('ní geodeti.cké a kartografické služby do

resortu Ústřední sI:rávy geodézie a kartogr,afie byl v ro-
ce 1954 na základě svých odborných znalostí, řídících
schopností a životních zkušenost[ vybrán pro práci na
ústředním úr'adě. Po zřízení Státního kartografického
vydavatelství byl s. ing. Pecka vybrán do funkce vedou-
cího oddělení státních služebních map. Na rok 1955
vzpomíná s radostí, byla mu dána možnost studijního
pobytu v SSSR, kde načerpal znalosti a zkušenosti z ob-
lasti kartografie a řízení, organizace a projektování-

v kartografii,. které plně využil; pti vybudování Karto-
grafického a. reprodukčního ústavu v Praze, kde od ro-
ku 1956 zastával funkci hlavního redaktora.
Při vytvol'eni Kartografického llI1kladatelství v r. 1967

byl jmenován ředitelem a ,po jeho sloučení s Kartografií
n. p. Praha v roce 1971 přechází' do VÚGTK, kde úspěš-
ně vykonává funkci vedoucího Oborového střediska vzdě-
lávání praCujících rezortu CÚGK.
Život s. ing. Pecky je naplněn "čí'norodou prací, cha-

rakteristický je jeho aktivní přístup k řešení problémů
organizačních, technologických i obsahových a jeho
vztah k novému.
Podílel se na tvorbě významných kartografických děl

zcela nových, které bylo nutno probojovat k prospěchu
a účelnému využívání v národním hospodářství. Je to
zejména soubor map "Poznáváme svět", "Atlas čs. dě-
jin", dále mapy a pomůcky "Jednotné soustavy školních
kartografických pomťicek". V obou uvedených <l!tlasových
dílech pracolVal též jako člen redakčních rad a byl čle-
nem kolektivu vyznamenaného za práce na Atlasu čs.
dějin Státní cenou Klementa Gottwalda v r. 1966 a v r.
1967 za Atlas ČSSR Řádem práce.
,,~a úspěšnépťisobení!v nakladatelské činnosti byl vy-
z~amenřÍn odznakem "V:wrný prilcovník kultury". V roce
197.0 byl poctěn nejvyšším resortním vyznamenáním
"Nejlepší pracovník resortu".
Soudruh ing. ,Pecka dovede své bohaté vědomosti a zku-

šenosti úspěšně předávat mladým pracovníkům. Po ně-
kolik let přednášel kartografU i jako externí učitel na
Střední prtl.myslové škole zeměměřičské v Praze a byl
členem zkušební komise při státních zkouškách na ČVUT.
V současné době svým aktivním a angažovaným pří-

§tu{Jem úspěšně zabezpečuje výchovné akce v systému
podnikového vzdělávání, podílí se na plnění poUticko-
hospodářského úkolu zavedení cyklické prťipravy ve-
doucích pracovníkťi a kádrovýc,b rezerv v resortu CÚGK.
Pečlivě se stará také o další formy výchovy dospělých

s cílem všestranně připravit pracovníky pro plnění S[}U-

časných i perspektivních 'Úkolťi. Mezi ně patří zejména'
zavedeni speclalJzačního pomaturitního studia na úseku
mapování a EN pro absolventy gymnázií, kurs kartogra-
fických kresličů, školení zaměřená na realizační 'Úkoly
vědeckotechnického rozvoje a inovací, které jsou sou-
částí opatření k realizaci květnového pléna ÚV KSC z ro-
ku 1974 k vědeckotechnickému rozvoji resortu ČÚGK.
Soudruh ing. Pecka nemálo pracovního a organizač-

ního úsilí věnoval činno;;ti v Ceské vMeckotechnlclcé
společnosti jako předseda odh()rné skupiny pro karto-
grafil, uveřejnil v odborném 'tisku řadu kartografických
článkťi a je dlouholetým členen:! redakční rady. Za tuto
činnost obdržel čestný odznak ČVTS. Je spoluautorem
učebnice Kartografie pro SpSZ. ktp.rá je připravována
k tisku.

Jeho životní dílo je bohaté a prospěšné pro společnost.
Přejeme s. Peckovi, aby s neutuchající činorodostí, pra-
covním elánem, i nadále pťisobU při plnění hlavních
politických 'Úkolů na 'Úseku výchovy pracovníkťi v re-
sortu pro nové náročné úkoly a do dalších let mu pře-
jeme pevné zdraví.

Dne 8. listopadu 1975 se doŽ.ívá padesáti let soudruh Ji-
i" J il n o v s k ý, vedoucí oddělení kontroly Českého úřa-
du geodetického a kartografickéno.
V resortu geodézie a kartografie pracuje od roku 1971,

kde uplatňuje své ťllouholeté odborné zkušenosti z eko-
nomického úselm a řídících (unkGí na centrálních orgá-
nech.
K jeho :livotnímu jubileu mu upřímně blahopřejeme a

do dalších 1l1t mu pi'ejeme pevné zdraví, další pracovní
úspěchy i osobní pohodu.
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dokumentace v evidenci nemovitostí, s. 218-219.

Surowiec, S.: Katastrální měřické práce při pozemko-
výchúpravách v PLR, s. 220-221.

Hannemann, J.: Možnosti použití kruhových osvětlo-
vačů při signalizaci bodů za nepříznivé viditelnosti,
s. 221-222.

Hubatsch, S. - Panzer, L.: Střadač informací pro
zpracování obecně geografických map, s. 223-225.

Meyer, R.: .Topocart jako vyhodnocovací přístroj
v architektonické fotogrammetrii, s. 226-228.

Vermessungstechnik, ě. 7/75
Schaarschmidt, M. - Zappe, A.: 25 let :mírové
hranice na Odře a Nise, s. 241-244. - "-

Lerbs, L.: Geodetický ústav v Postupimi a Akademie
věd v Berlíně, s. 245-247.

Ogrissek, R.: Generalizace pojmů v tematické karto-
grafii, s. 247-251.

Schafer, H.: Výpočet technických nivelací na polo-
automatickém sčítacím stroji, s. 252-254.

Zschiesche, K.: Význam určení korekce goniometru
u EOK 2000, s.2M-256.

Klein, K. H.: Srovnání polárního a laserového vyty-
čování, s. 257-259.

Di ttfeld, H. J.: Digitální registrace slapů na gravimet-
rické observatoři v Postupimi, s. 260-21)4.

Henning, H.: K některým otázkám dalšího rozvoje
státní evidence nemovitostí, s. 264-267.

Geodézie a kartografie na lipském jarním veletrhu,
S. 270-273. .

Cyrklaff, G.: Zeměměřické práce při stavbě umělého
kluziště, s. 275-276.
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Z edičního plánu '76 pro vás vybíráme:

L. Boček

Tenzorový počet
(Matematický seminář SNTL)
Knížka je věnována matematickým základům tenzorového počtu a do-
plněna ukázkami aplikací.
Matematikům, fyzikllm a technikúm pracujícím ve výzkumných ústavech
a na vysokých školách a posluchačúm vysokých škol technických.
Brož. asi 16 Kčs

Zd. Horák - Fr. Krupka

Fyzika
(Příručka pro vysoké školy technického směru)
Podává zhuštěný výklad všech hlavních oború fyziky s přihlédnutím
k aplikacím v technice.
Posluchačúm fakult strojního inženýrství, posluchačflm a absolventům
ostatních fakult vysokých škol technických.
Váz. asi 74 Kčs

J. Ježek

Univerzální algeb,.a a teorie modelů
(Matematický seminář' SNTL)
Základy teorie univerzální algebry a teorie modelů a jejich rozvinutí,
včetně. podávaných výsledků.' Těžiště je v informativní části; věty JSOU
uváděny většinou bez důkazu.
Posluchačům vysokých škol technickéh6 i univerzitního směru, tel:hni·
kům se stř.edním a vyšším vzděláním, učitelům matematiky na střHdních
školách a výzkumným pracovníkllm využívajícím matematiku.
Brož. asi 17 Kčs

'W

Cisla pro každého 1976
Knížka přináší údaje umožňující zhodnotit výsledky hospodářského roz-
vole a růst životní úrovně v ČSSR. Součástí knížky je i řada jiných uži-
tečných informací.
Váz. asi 21 Kčs

J. Habr

Prognostické modelování v hospodářské praxi
Soubor postupů v tvorbě prognostických modelů a jejich využití v rl"lz-
ných oborech hospodářské činnosti. Výklad vychází z důsledně uplatňo-
vaného systémového přístupu, ZJdůrazňuje význam tvůrčího myšlení, hod-
notí úlohu výpočetní techniky a vyúsťuje v propojení prognózy s pláno-
váním .
Brož. asi 13 Kčs

-- --------------. Zde odstřihněte a 'pošlete na adresu SNTL - Nakladatelství technické literatury, odbytové odd.,
11302 Praha 1, Spáiená 51


