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PŘEHLED ZEMĚMĚŘICKÉ LITERATURY
Obsah Geodetického
a kartografického
svazek 15/57/, rok 1969

obzoru,

347.235.11 (437) :338.23

347.235.11(437) :338.23

VALKA, O.

VALKA, O.

Automatizace
při provádění změn
evidence nemovitostí (1. část).

v <aperátech

Automatisierung
bei der Durchfiihrung von Verlinderungen im Werk der Liegenschaftenevidenz
(1. TeH).

Geodetic'ký a kartografiC'ký
s. 3-6, 4 tab.

obzor, 16, 1970,

Č.

1,
Geodetický a kartogr,afjeký
Seite 3-6, 4 T,ab.

Evidenční matice, jako forma uspořádání operátli
evidence. Op'eTaee, na matici a operace s maticemi. Dosud používané
matice operátfi EN a'
operace na nich [evidenční
list, výkaz změn,
prvotní doklad, soupis parcel nebo parcelní pro·
tokol).

528.514.021.4

'obzor, 16, 1970, Nr. 1,

Evidenzmatrizen
als Gestaltungsform
des Werkes
der Evidenz. OperaUon ,auf der Matriz und Oper,aUon mit den Matrizen. Bisher gebrauchte Matrlzen
des Werkes der Liegenschaftenevidenz
uod Operation auf denselben (Evidenzbl,att, Veranderungsausweis, PriJmarbeleg, Parzellenverzelchnis
oder
Parzellen-Protok,oll) .

528.514.021.4

IRMLER, R.

lRMLER, R.

Meranie vzdialeností dvojobrazovým diafkomerom
Zeiss Dimess 002 so zvislou latou (1. část).
Geodeticiký a kartograficJ{ý
s. 7-10, 2 obr.

obzor, 16, 1970,

Č.

1,

RO'lbor dosavadního zplisobu měření vzdáleností
svřslou dálkoměrno'll laU. Odvození nové me1tody
výpočtu vodorovné vzdálenosti
při měření šiJ{·
mých vzdáleností optlc'kým kUnem Dimess 002.

Streckenmessung
miUels DoppelbHd-Entlernungsmesser Zei6 Dime6 002 mit senkrechter LaUe
(1. TeH).'

Geodetický ,a kartogrMi'C'ký obzor, 16, 1970, Nr. 1,
Seite 7-10, 2 Abb.
Analyse
der
bisher
angewendetelll
Art
der
Streckenmessung mit senkrechter
Latte. Ableitung
einer neuan Methode der Berechnung der horizontalen Entfernung
bei der Messung mit dem
Qptlschen Kei! DimeB 002.

528.74:711.4: 528.72.088.3
PICHLIK, V., ROULE, M.
Pi'íspěvek k přesnosti
v zastaviiných tratích.

528t74:711.4: 528.72.088.3
polohového

vyhodnocení

Geodetic'ký a Ikartogr,afiC'ký ob~or, 16, 1970,
s. 10-13, 3 obr., 1 tab., 4 lit.

Č.

1,

Zpráva o experimentálním zkoumání přesnosti polohového vyhodnocení v zastavěných tratích. ByJ,a
zjištěna ste,jná přesnost sIgnalizovaných bodli na
zemI i rohíi střech. U nesIgnalizovaných
rohli
střech je závislá na stupni kontrastu, přitom vliv
okrajových efektli na hodnotu chyby bodli ležících
na hraničních čárách rťizného stupně kontrastu je
úměrný měřítku snímku.

PIGHLlK, V., ROULE M.
Beitrag ZUl' Genauigkeit
verbauten Geliinde.

der Lageaus~ertung

im

Geodetický a kartogr,afický 'obzor, 16, 197ů, Nr. 1,
Seite 10-13, 3 Abb., 1 Tab., 4 Lit.
BerlC'ht llber die experimentaIe Untersuchung de,r
Genauigkeit der Lage,auswertung
im verbauten
Gelande. Es wurde eine glelche Genauigkeit der
auf der Erde signalisierten
Punkte und der KontréllStstufe ,abhangig, wobei der EinfluB der RandeHekte auf den Fehlerwert der auf den Grenzlinien
versc'hiedener
Kontraststufen
liegenden
Punkte proportional zum MaBstab ist.

528.74:624.953
GREGOR, V.
Fotogrametrická
cových nádrlf.

kalibrácia

vefkol'{)zmerných

Geodetic'ký a kartografický
obzor, 16, 1970,
s. 14-19, 5 obr., 3 tab., 1 lit.

val·

Photogrammetrische
Kalibrierung
neller zylinderflirmiger
Behilter.

gro6dimensio-

1,

Geodetický akartogr,afický
obzor, 16, 1970, Nr. 1,
Seite 14-19, 5 Abb., 3 Tab., 1 Lit.

Volba pracovního postupu a rozbor předpokládané
přesností kalibra'Ce. Rozložení základen a íkont!wlních bodťi. Zpťisob vyhodnocení snímlkťi [pozemní
stereofo,tog'rammetrIe) .

Wahl des Arbei'tsverfahrens und Analyse der vorausgesetzten KaliJbrierungsgenauigkeit.
Verteiluug
der Basen und Kontrollpunkte. Art der Bildauswertung (terrestrisehe
Stereophotogrammetrle).

Č.

347.235.11[437 J :338.23

347.235.11[437 J : 338.23

VÁLKA, O.

VÁLKA, O.

Automation in carrying out changes in real estate
registration documents. (Part Dne.)

L'automation dans la réalisation de changements
des documents cadastraux (1e partie).

Geodetický a 'kartografický
'pp. 3-6, 4 tab.

Geodetický a kartografický
pages 3-6, 4 tabl.

obzor, 16, 1970, No. 1,

obzor, 16, 1970, No I,

Registratlon matrix as a form of registration doouments 'ordering. Operation on matrix and operations with matrixes. Registration matrixes used
until now and operations on them [registration
certiflcate, statement of changes, prlmary document, list of parcels or p,arcel protocal J.

Matrices ďenregistrement
comme moyen de disposltion des dacuments
cad,astr,aux. Opératlons
sur matrices et opérations ,avec matric es. Matrices
employées jusqu' A présent pour documents cad.astraux at operatlons
efiectuéels sur celles-cI
[feuille d'enregistrement,
spécification des changements, documents ďorigine, reléve du terrain
ou protocole parcelalre.).

528.514.021.4

528.514.021.4

IRMLER, R.

IRMLER, R.

Measuring of distances with double-image distancemeter Zelss Di'mess 002 with vertical rod. (Part
one.)

Levé des dlstances par télémetre
Zeiss Dimess 002 li latte verticale

a

double Image
(le partie).

obzor, 16, 1970, No. I,

Geodetický a kartografi:c'ký obzor, 16, 1970, No 1,
pages 7-10, 2 i'llustr.

A:nalysis of present method af measuring distan:ces with vertical rod. Derivatian af new computatlon method af horlzontal dlstances from slape
distances measured with optical wedge Dimess 002.

Analyse du levé des dist,ances effectué jusqu' a
présent A l'alde de Ia latte verticale télémétrique.
Déductionďune
nouvelle méthode de calcul ďune
distance horizontale
lors du levé de dlstances
obliques.par coinďair
Dimess 002.

528:74:711.4:528.72.088.3

528:74:711.4:528.72.088.3

Geodetioký a 'kartografický
pp. 7-10, 2fig.

PICHLlK, V., ROULE M.
Contrlbution to accuracy
ln bullt-up areas.

PICHLlK, V., ROULE M.
of ,planimetric

plotting

Contribntion a la précision
ďagglomération.

de restitution des voles

Geodetic1ký a 'kartografic'ký obzor, 16, 1970, No. 1,
pp. 10-13, 3 flg., 1 tab., 4 ref.

Geodetický a ~artografic,ký obzor, 16, 1970, No I,
'pages 10-13, 3 illustr., 1 tab!., 4 lit.

Report on elCperimental research af accuracy of
planimetrtc plotting in built-up areas. The same
degree cf accuracy has been recorded for polnts
premarked on the ground and for roof corners.
The accuracy
af non·premarked
roof corners
depends oncontr,ast
degree; the influence of
marginal effects on the 'value of error of points
lylng onbondary
Unes between different contrast degrees is proportional to ťhe scale of the
(photograph.

Rapport concerna,nt les recherches eXJpérimentales
de précision de la restitution des voies ďagglamération. On a relevé une précision identique des
points signalisés sur terre et sur les colns des
toHs. Pour les cains non signalisés des toits, elle
dépend du degré de contraste, avec cela, l'influence des effets marginaux
sur Ira valeur de
l'erreur des points se trouvant a la limite des
lignes de degrés différents de contraste, est praportionnelle a l'échelle de la vue.

528.74:624.953

528.74:624.953

GREGOR, V.
Photogrammetric
caIibration
cylindrlcal tanks.

GREGOR, V.
of large-dlmensional

Calibrage photogrammétrique
des réservoirs
Undrlqnes II grandes dimensions.

cy-

Geodeticlký a 'kartografický obzor, 16, 1970, No. 1,
pp. 14-19, 5 fig., 3 ta'b., 1 Ut.

Geodetický a kartogr,afický obzor, 16, 1970, No 1,
, pages 14-19, 5 illustr., 3 tab!., 1 'lit.

Choice of worlking ,procedure aod analysis of
eJepected calibootion accuracy. Lay-out of bases
and controlpo1nts.
Method of photograph avaluaUon [graund stereophotogrammetry).

Choix du (procédé et analyse de Ia précision de
callbooge supposée. Répartitlon de bases et polnts
de contrOle. Manlěre de restltuUon des vues [stéréophotogrammétrie
terrestre J.

Geodetlckf a kartografickf obzor

Novg předseda (Jesk~ho t1řadu geodetick~ho
a kartografick~ho

1

roi!ník 16/58, i!íslo 1/1970

Nový pfedseda
Českého úfadu geodetického a ka~tografického

Vláda Cesk~ socialistick~ republiky vyhověla žádosti soudruha Ing. Jaroslr.wa Prů.lii o uvolnění z vedení Ceského úřadu geodetického a kartografick~ho a ke dni 31. prosince 1969 ;e; uvolnila z této
funkce v souvislosti s odchodem do důchodu.

Rozhodnutím

republiky
sou-

Ko u b e k

Českého úfadu geodetického

Nrlrodil se 9. záN 1912 v Praze. Je absolventem
Vysoké školy speciálních nauk - oddělení zeměměřick~ho inženýrství na Ceském vysokém učení
technick~m v Praze. Studium ukončil v roce 1934.
Po skončení základní vo;ensk~ služby v roce 1936
pracoval v soukromých službách ;ako zeměměřický inženýr. V roce 1937 pFešel do služeb státu
k inspektorátu Katastrálního vyměFování v Trenčíně. V témže roce vstoupil do KSC. V letech 1939
až 1945 pracoval na Katastrálním měřickém úFadě
v PFešticích. V roce 1945 byl ;menován pf'ednostou
Katastrálního měřického úřadu v Horšovsk~m Týně. V květnu 1945 se stal na základě dOSr1.vadní
činnosti členem předsednictva OV KSC ve Staňkově a v letech 1946-1949 pak zastával funkci
předsedy městské organizace KSC v Horšovském
Týně. V roce 1946 byl ministerstvem zemědělství pověřen Nzením osídlovací komise pro ;ihozápadní
Cechy. V roce 1948 byl ;menován vedoucím osídlovacz komise ministerstva zemědělství pro okresy
Horšovský Týn, Domažlice a Klatovy a v roce 1949
vedouczm kra;ským inspektorem stro;ních a traktorových stanic v Plzní. V roce 1949-50 byl členem zemědělsk~ komise KV KSC Plzeň a po clJlou
dobu trvání zaměstnání v Horšovském Týně byl
pFedsedou národohospodářské
komise KV KSC.
V roce 1950 pFešel nrJ.ministerstvo zemědělství jako vedoucí oddělení ekonomie, od 1. 1. 1952 byl
Fedžtelem zemědělské technické školy v Březnici
a v roce 1955 v Ceských Budě;ovicích.

Ceské socialistické

kého úřadu geodetického a kartografick~ho
druh Ing. František Koubek.

Ing. Frantilek
pfedsedou

vlády

ze dne 29. prosince 1969 byl pověřen vedením Ces-

a kartografického

Od 1. 3. 1958 byl pověFen funkcí Fedžtele Oblastního ústavu geodézie a kartografle v Ceských
Budě;ovlcích a po reorganizacl resortu a vytvoření
Inženýrské geodézie, n. p. PrahrJ. pověřen funkcí
Fedžtele závodu IG, n. p. Praha v Ceských Budějovlczch a od 1. 1. 1969 funkcí Fedžtele odštěpného
závodu 2 - Ceské Budě;ovlce.
V letech 1956-1960 byl členem byra OV KSC
v Ceských Budě;ovlclCh a od roku 1961 je instruktorem a lektorem KV KSC a OV KSC v Ceských Budě;ovicích. V letech 196.1-1964 pracoval též ;ako
člen kra;ského předsednictva Společnosti pro šíFení polttických a vědeckých znalostí.
Za polttickou práci mezl mládeži udělil mu ÚV
CSM v roce 1956 Zlatý Fučíkův odznak. Od roku
1958je nositelem státního vyznamenání "Za vynlkrJ.·
lící práci" a pod ;eho vedením obdržel OÚGK v Ceských Budě;ovlcích roku 1964 státní vyznamenání "Za
zásluhy o výstavbu;". V roce 1968 mu ÚV KSC udělil
Pamětní plaketu k 20. výročí Února a v roce 1969
mu ministerstvo zemědělství ke 20. výročí vzniku
JZD udělilo Pamětní medatll za budování a rozvot
socirJ.Zžstického zemědělství. Za úspěšnou pedagogickou činnost na úseku zemědělského školství
obdržel titul "Vzorný učitel".
Do nov~ funkce byl s. Ing. Koubek uveden dne
29. prosince 1969 místopFedsedou vlády CSR RSDr.
Ladislavem Adamcem, CSc.
Pře;eme s. Ing. Koubkovl ve vedení CÚGK
hodně t1spěch/1.

1970/1

Geodetický a kartografický obzor
roi!nik 18/58, i!islo 1/1970

Nový

2

předseda

Českého

úřadu geodetického
a kartografického

Poděkování předsedy vlády ČSR
CESKÉ

plEDSEDA
VLÁDY'
SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY

najdete možnost, abyste mohl své
dávat svým nástupcum,
zejména
našich geodetu a kartografů.
Do dalších let Vám. vážený
hodně zdraví, osobní spokojenosti
Se soudružským

zkušenosti přemladé generaci
soudruhu, přeji
a pohody.

pozdrt2vem

Vážený soudruhu,

Prof. Ing. J. Kempný,

dovolte mně, abych Vám u příležitosti
Vašeho odchodu ntl zasloužený odpočinek poděkoval jménem
vlády České sociaZžstické republžky i jménem svým
za Vaši dlouholetou
práci, jíž jste se podiZel na
rozvoji československé geodézie a kartografie.
Ilěřím, že tato změna ve Vašem. životním běhu
nebude znamenat přerušení všech kontaktu s oborem, jemuž jste věn.oval tolžk svého úsžli, t2 že si

Vážení přátelé,
soudružky a soudruzi,
vládY.l České socialistické
republžky vyhověla
mé
žádosti o uvolnění z funkce předsedy Českého úřadu geodetického
a kartografického.
Používám proto této příležitosti,
abych poděkoval
za dlouholetou spolupráci
všem ředitelům
státních
a hospodářských organizací resortu, všem vedoucím pracovníkllm
těchto organizací na všech stupních - řízení, zejméntl také vedoucím středisek
geodézie,
vědeckým
pracovníkům,
inženýrům,
technikům,
speciálním
pracovníkům
dělnických
profesí, administrativním
a všem ostr.ltním pracovníkům.
Současně děkuji za dlouholetou spolupráci profesorum, docentům
a ostatním
učitelský'm
silám
našich vysokých škol a průmyslových
škol. Děkuji
za dlouholetou
spolupráci
prr.wovníkum
ostatních
resortu a společenských
zájmových organizací. Dě-

CSc., v. r.

Vážený soudruh
Ing. Jaroslav

P

l'

UŠ a

Český úřad geodetický
a kartografický
Praha

kuji za dlouholetou
spolupráci a podporu funkci 0náMm ve výborech ZO KSČ a ZV ROH.
V roce 1968 u příležitosti
50. výročí vzniku
ČSSR byl na konferencích
a aktivech
celostátně
i diZčím způsobem vysoce kladně hodnocen značný
rozvoj československé geodézie a kartogrtzfie, o níž
se zasloužžlž všichni výše uvedení pracovníci a organizace.
Přeji hodně úspěchu dalšímu rozvoji československé geodézie a kartografie,
aby i nadále prospívala širokým potřebám našeho národního hospodářství.
Se soudružským pozdravem
Ing. Jaroslav Průša v. r.
nositel státního vyznamenání
"Za zásluhy o výstavbu", "Řádu práce" ČSSR
a "Řádu rudého praporu práce" BLR

Odchod soudruha Ing. Frantiika Š i Ih án ka, ředitele lG Praha,
oditěpného závodu 4 . Liberec, na zasloužený odpočinek
Koncem roku 1969 odešel soudruh Ing. František
S i 1 h á n e k, ředitel od štěpného závodu 4 :- Liberec, národního podniku Inženýrská geodézie Praha, z řad aktivních
pracovníků
resortu Českého
úřadu geodetického
tz kartografického
na zasloužený odpočinek.
Soudruh Ing. Šilhánek
nastoupil
po vykonaných studiích
do státní
zeměměřické
služby a
z řadového výkonného pracovníka se dopracoval
vlastním úsžlím do významného vedoucího postavení. Ve své práci se však neomezoval pouze ntl
obor geodézie a kartografie,
ale v době, kdy strana a společnost
potřebovaly
socialžsmu oddané
pracovníky,
přešel do význtlmných
funkcí v lidové
správě. V historickém
roce 1948 byl s. Ing. Šilhánek povolán na Krajský
národní výbor v Liberci,
kde dlouhá léta pracoval jako předseda Krajské
plánovací komise KNV v Liberci a jako mfstopřed-

sedtz. Po územní organizaci
v roce 1960 pracoval
v Ústí nad Labem jako poslanec Severočeského
KNV, člen rady~ KNV a předseda komise místního
průmyslu. V roce 1963 byl povolán zpět do služeb
geodézie a kartografie
ve funkci ředitele Oblastního ústavu geodézie tz kartografie
v Liberci.
Z vyznamenání,
která obdržel za svou obětavou činnost v lidové správě a v geodézU a kartografU si připomínáme
.,Rád práce", který mu v roce 1965 propůjčil president Československé sociaZžstické republiky.

Redakční rada spolu s redakcí Geodetického a kartografického
obzoru přejí soudruhiim Ing. Jaroslavu Priišovi a Ing. Franti'šku Šilhánkovi pevné
zdraví a spokojenost v osobním životě.
(Informace o řediteli a organizaci SSGK bude zveřeJněna ve 2. čísle GaKO.)
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změn

Ing. Oldřich Válka. CSc••
'Výzkumný ústav geodetický.
topografický a kartografický
v Praze

Automatizace při provádění změn
v operátech evidence nemovitostí

V současné době je u nás i v zahraničí sledováno využití samočinných počítačů pro nejrůznější úseky geodetické činnosti. Jedním takovým úsekem činnosti je
zpracování a vedení operátů evidence nemovitostí
a práce sumarizační.
Na základě výzkumu z roku 1954 až 1956 se pro
uvedené práce v ČSSR přikročilo k využití děrnoštítkové techniky. Bylo to však jen dílčí zmechanizování
prací. Šlo tu o pouhou aplikaci zkušeností s děrnoštít.
kovou technikou bez hlubší analýzy, bez hlubšího zkoumání samé podstaty prací a operátů. Bohužel ani
v současné době není možno se příliš zabývat teoretic.
kým výzkumem na tomto poli, protože tato tematika je
zařazena do aplikovaného výzkumu, od kterého Se očekávají ihned výsledky použitelné v praxi. Teoretický
výzkum je možno při tom provádět jen velmi omezeně
a mimo plán. Je to zásadní chybou geodetického výzkumu, že se základní (teoretický) výzkum plánuje
jen u těch prací, které zkoumají Zemi tGeoid), nebo
chybové problémy kolem vyrovnání. Přitom je.třeba
konstatovat, že tento základní výzkum dává podklad
pro aplikaci pouze na části geodetickÁ činnosti, zatímco
ostatní činnost, která je zařazována do aplikovaného
výzkumu, nemá možnost se opírat o žádný základní
výzkum.
Chci zde poukázat na potř'ebu teoretického výzkumu na úseku geodetických informací (a to zatím
jen na malém úseku těcho informací, které jsou evidovány v písemném operátu evidence nemovitostí).
Použiji pro tuto studii vzorů z maticové algebry (maticové symboliky). Je to pokus jak zjednodušovat složité vztahy mezi množinami v evidenci nemovitostí
(a analogicky v evidenci i v jiných oblastech) s cílem,
dosáhnout zjednodušení a přehlednosti při řešení automatizace. Protože tento způsob je neobvyklý; uvedu v další praktické části schematické znázornění automatizačního procesu.
2. Evidenční matice jako forma uspořádání operátů
evidence
Písemný operát EN představuje množiny prvků, jimiž
jsou informační
údaje (budeme říkat prostě informace nebo údaje) o různých
objektech
(Objekty
v evidenci nemovitostí (EN) mohou být parcely,
uživatelé, sektory, obce atd.) Tyto údaje jsou běžně
uspořádány do tvaru matic (dvourozměrných polí),
jejichž sloupce tvoří zpravidla informační údaje, řádky
pak objekty. (Může tomu však být i naopak).

Maticové formy v evidenci nemovitostí jsou však
svým obsahem poněkud odchylné od matic, známých
v matematice nebo fyzice, u nichž řádky nebo sloupce
představují vektory, jejichž komponenty tvoří prvky
řádku či sloupce. Také operace s maticemi v evidenci
nemovitostí, které jsou převážně organizačního charakteru, jsou odchylné od operací s maticemi v matematice, kde jde převážně o operace matematické (aritmetické).
Abychom proto odlišili matice v evidenci nemovitostí od matic v matematice, budeme je označovat
výslovně "evidenční matice". I když v tomto pojednání budeme z úsporných důvodů mluvit o maticích,
je třeba pod tímto pojmem chápat vždy evidenční
matice.
.
Jak uvidíme dále, nelze tyto formy v evidenci nemovitostí považovat jen za pouhé seznamy. Seznamy
mají totiž charakter statický. Evidenční matice (ze.
jména to uvidíme u výkazu změn a ve v.zájemných
vztazích jednotlivých matic) mají charakter dynamický. Mohou na sebe působit a tímto působením vytvářet matice nové. A to je vlastnost matic, nikoli seznamů.
V souladu se značením v maticovém počtu budeme evidenční matice označovat tučnými písmeny (a to
dvěma nebo třemi) podle počátečních písmen běžně
užívaných názvů. Podle potřeby odlišíme jednotlivé
matice nebo jejich modifikace číselnými indexy.

Při zpracoyání a vedení operátů EN půjde vždy o určité hlavně organizační (a částečně i jednoduché aritmetické) operace (nebo funkce) na téže matici nebo
s dvěma či více maticemi, čímž se vytvoří matice
nová.
Soubor organizačních
pravidel
pro provedení operace můžeme nazvat
"funktorem"
a budeme jej označovat souhrnně písmenem f s indexy i (1,11,21,3 ... 1,10 1,11 ... ), pokud půjde o operace na matici, nebo s indexy k (2,1 2,2 2,3 ... 2,10
2,11 ... ), pokud půjde o operace s maticemi. Celá číslice
indexu označuje počet matic.
Bude tedy např.

EM2 = fiEMl
EMa = EM1fkEM2 = EMdk (hEM1)
I tato symbolika naznačuje větší podobnost
evidenčních formací s maticemi než seznamy. Vždyť
první rovnice vyjadřuje také operaci na matici v mate·
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matice stejně jako druhá operaci s maticemi. Bude-li
např. v prvé rovnici funktor li definován jako transpozice, tj. záměna řádků za sloupce, nebo v druhé
rovnici funktor h. jako násobení matic, budou obě
rovnice platné i v maticové algebře v matematice.
Při
použití
samočinného
počítače
bude
funktor
vyjádřen
instrukcí
nebo souborem
instrukcí
(uceleným programem), který lze vyjádřit
schématem nebo slovně či numericky v některém jazyce
počítačů.
Některé funktory a vztahy mezi maticemi budou
dále podrobněji probrány tak, jak je to třeba pro automatizaci zpracování změn vEN.

4. Dosud používané matice operátů EN a operace
na nich
V dosavadních operátech EN se běžně setkáváme s těmito maticemi:

PD (prvotní

doklad)

Tato matice má ve sloupcích informační údaje
(např. číslo parcely, číslo evidenčního listu, kulturu,
výměru atd.). Objekty v řádcích jsou jednotlivé parcely, obecně bez jakéhokoli uspořádání. Vyhotovuje se
pro každou evidovanou obec při zakládání operátu.

SP (soupis

parcel

nebo

parcelní

protokol)

Je to evidenční matice se stejným uspořádáním
sloupců jako prvotní doklad. (Jiné uspořádání můžeme
vyznačit přidáním indexu k označení matice). Řádky
matice jsou však uspořádány podle velikosti čísel ka.
tastrálních území evidované obce, a uvnitř kat. území
v aritmetickém pořadí parcelních čísel.
Jestliže zavedeme funktor 11.1' který provede operaci řazení podle zadaného sloupce informačních údajů
(obecně podle několika zadaných sloupců), potom
můžeme mezi prvotním dokladem a soupisem parcel
zapsat jednoduchý vztah
SP =/1.1PD
Soupis parcel - pokud je úplný a neměnný mohl by být sice považován za seznam, ale ve vztahu
k ostatním operátům je třeba jej považovat také za
evidenční matici.

EL (evidenční

list)

Další důležitou evidenční maticí je evidenční list
a soubor evidenčních listů z evidované obce. Tato
matice může mít rovněž informační sloupce shodné
s informačními sloupci prvotního dokladu, nebo v jiném (indexem odlišeném) uspořádání. Řádky matice
jsou však uspořádány podle aritmetického pořadí čísel
evidenčních listů, v nich podle velikosti čísel kultur,
dále podle velikosti čísel katastrálních území a na
konec podle aritmetického pořadí čísel parcel.
Zřejmě tedy můžeme vytvořit matici evidenčních
listů z matice prvotního dokladu nebo matice soupisu
parcel pomocí funktoru /1'1' vždy však s jinými
sloupci. Můžeme tedy psát

EL = 11~~PD

kde čárkami u funktoru je vyznačeno, že jde o jiné
řadící sloupce avšak jinak stejnou operaci (stejný
index funktoru).
V dalším budeme rozlišovat dvě modifikace matic
evidenčních listů: EL1 základní stav evid. listů, EL2
nový stav evidenčních listů (po provedení změn).

VZ (výkaz

změn)

Výkaz změn je jednou z nejdůležitějších evidenč.
ních matic, která působí na změny evidenčních matic
ostatních. Jako informační sloupce má sloupce pro
nový stav všech informací o evidovaných parcelách
a kromě toho alespoň hlavní (charakteristické) informační sloupce dosavadního stavu. Je to matice s mnoha nulovými prvky, neboť obsahuje jen nezbytně
nutné informační záznamy o každém měněném
objektu. Objektem v řádcích výkazu změn mohou
být jak parcely,· tak uživatelé (tedy celé evidenční
listy).
Výkaz změn musí být sestaven podle dvou hlavních zásad:
a) zásada chronologičnosti,
b) zásada minimálnosti zápisu.
Chronologičnost zápisu znamená, že každá zapsaná změna týkající se téhož objektu má přednost
(platnost) před změnou zapsanou dříve, a první změna
má platnost před dosavadním stavem téhož informačního sloupce.
Minimálnost zápisu je splněna, jestliže se vyznačí
v informačních sloupcích jen
1. Údaj, který určuje dotčený objekt (nebo dotčené objekty),
2. Údaj nové informace (nový stav informačního
údaje, který se změnil).
Tak kupříkladu:
Změna kterékoli informace parcely, jejíž číslo se ne·
mění se zapíše číslem parcely v novém stavu a změněnou informací v příslušném sloupci.
Obdobně změna informace o uživateli (např. číslo
sektoru, jméno apod.) se zapíše jen číslem evidenčního
listu v novém stavu a změněnou informací v příslušném vykázaném sloupci.
Zrušení parcely se zapíše číslem parcely v dosavadním
stavu, při čemž ostatní záznamy jsou prázdné. (Musí
být prázdný hlavně nový stav čísla parcely.) Obdobně
ruší-li se evidenční list, musí být číslo tohoto listu
zapsáno v dosavadním stavu, jinak musí být nula
(prázdné políčko) ve všech sloupcích (hlavně v novém
stavu EL). Převádí-li se evidenční list do jiného, musí
být zapsán v dosavadním stavu evidenční list převáděný, v novém stavu evidenční list, do kterého se
převádí.
Jestliže na části nebo celé dosavadní parcele vznikne
jiná nová parcela, u níž se proti dosavadní parcele
změní jen některý údaj (např. výměra) avšak všechny
ostatní údaje se nemění a mohou tedy být převzaty
z dosavadní parcely, zapíše se jen dosavadní parcela
v dosavadním stavu inf. sloupce a číslo nové parcely
v novém stavu inf. sloupce pro čísla parcel, a kromě
toho nový stav změněné informace (výměry).
Někdy se vyskytne ještě potřeba vyznačit výkazem
změn, že se některá informace ruší, tj. stává se nulovou. Při přebírání z dosavadního stavu se informace
nesmí převzít. V tom případě se ve VZ použije vhodného blokovacího symoblu. Např. znaku ,,-0". Tato
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záporná. nula tedy bude blokovat přenos ja.kékoli
informace do příslušného polička matice. Může to
nastat např. tehdy, když se na stavební parcele s po·
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'Pro vytvoření tohoto funktoru určíme např. pravidla na základě porovnávání řádku L (1 až n -1,
kde n je počet všech řádku matice), se všemi řádky I
(L
laž n). Při tom použijeme charakteristických
submatic, které mají pro porovnání význam a to
submatic, které sestávají ze všech řádku a čtyř sloupoú: dos. stav EL, nový stav EL, dOB.stav čísla parcely,
nový stav čísla parcely. (V čísle parcely je uvažováno
i číslo kat. území. Při rovnosti parcelních čísel musí být
shodná i čísla kat. území. Jinak nelze parcelní čísla
považovat za stejná.) Pro nenulová čísla evidenčních
listu použijeme znaků A, B a pro nenulová čísla parcel
znaku CaD.
Nezáleží.li na hodnotě čísla EL nebo
čísla paroely, použijeme symbolu X. Nulové označení
značí jenom nulu (nebo prázdné políčko matioe).

+

Pravidla

I •• bk bez zruioril

11.2 sestavíme

pro funktor

do tabulky

1.

l'6clku L

o

A

o o

X

~

A

O O

O A O O

O

OB'

-. X _A

O

x x x
O

pI_ tleIajG z ~&dkuL da prazdnjch polI Pldku I.

A A

O O

A A O O

A A

O O

A O •

B A

O O

A O O O

A A

•

O

A B

O O

zrubnl

X

O

O

A B

O O

X ,!A

Pak-<r_l

A

V těchto pravidlech není zahrnuto zrušení po.
ložky L tvaru XAXC položkou 1 tvaru AOOO, ani
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I tvaru ABOO, protože vzhledem na minimálnost
zápisu nejsou zatím v matici výkazu změn (u změn
parcel) čísla evidenčních listu zapsána. Tato úprava
bude provedena až po převzetí chybějících údaj u ze
základního stavu evidenčních listu (funktor 11.a).
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Po tomto definování
žeme psát vztah
pisným číslem zbořila budova a parcela byla přemě.
něna. na pozemkovou. V tom případě (i když jinak
všechny informace, jako výměra, čís. listu mapy, čís.
vlastníka apod., se nezměnily), musí se anulovat číslo
popisné. V počítači lze sice zrušení čísla popisného
učinit závislé na změně stavební "kultury"
na kulturu pozemkovou. Avšak muže dojít ke zrušení popisného čísla i tak, že by se stavební parcela změnila
na neobytnou
budovu. V tom případě je zrušení
zablokováním polička matice nezbytné.
K matici výkazu změn je třeba. ještě poznamenat,
že z důvodů zabezpečení správnosti automatizovaného
zpracování se uvažuje k matici připojit sloupec s řád.
kovými součty všech zapsaných informací a na konci
řádek se sloupoovými součty. (Křížová kontrola.) Zabezpečovací .kontrolou mohou také být jen řádkové
součty, v nichž se však sčítají nejen hodnoty nenulo·
vých informaci, ale také čísla jejich sloupců. Pak není
nutné tvořit sloupcové součty. V prvním sloupci ma·
tice výkazu změn se zapisuje číslo položky, které je
vždy nenulové. Úísla položky rostou od jedničky,
mohou však být společná pro více řádku matice.
(Příklad matice VZ je na tab. 7.)
S matioí VZ, která, jak bylo řečeno, obsahuje
mnoho nulových prvků, je třeba nejdříve provést
určité organizační. (upravovaci) operace.

pravidel

funktoru

mu·
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V nové matici VZ1 zustává pořadí (až na provedené úpravy a anulování řádku) nezměněno. Také
počet řádku i sloupců je stejný.

Operace

12.1:

Další operaci. podle funktoru 12'1 přeneseme z ma·
tice evid. listu základního stavu chybějící informace
do matice upraveného
výkazu změn. Pravidla pro
tuto operaci jsou sestavena v tabulce čís. 2. Zde porovnáváme postupně každou položku dvousloupcové
(resp. včetně čísla kat. území třisloupcové) charak·
teristické submatice z matice evidenčního listu zá-
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Vzhledem na to, že ve výkaze změn se mohou
vyskytovat tytéž objekty vícekrát s různými změnami
a dokonce i s ruznými změnami v tomtéž informačním
sloupci, bude třeba vytvořit funktor, kterým se provede sjednooení změn každého objektu do jediné
řádky.
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kladního stavu s čtyřsloupcovou (resp. včetně katastrálního území pětisloupcovou) submaticí z výkazu
změn VZ1• (Prvé dva sloupce se týkají opět dos. a nového stavu evid. listu a druhé dva. dosavadního a nového stavu čísla parcely.)
Po provedeni operace funktorem
novou matici

12.1

~
~

.. ~
.. ~.- ~~
"' •..
c

Pomocí funktoru 12.2, kterým zjišťujeme, zda ve
výkaze změn dochází ke změně čísla evidenčního listu,
čísla kultury nebo čísla parcely, vytvoHme pomocnou
tHsloupcovou matici (čís. EL, v němž je parcela dosud
zapsána, čís. kat. území a dosav. čís. parcely)

11.3

Funktor
videI:

je stanoven

třemi skupinami

pra.

a) srovnáním čtyřsloupcových charakteristických sub·
matic řádkú L (n + 1 až m, tj. připsaných řádkú
při operaci 12.1) s řádky I (1 až n);
b) srovnáním charakteristických submatic matice VZ2
a to řádkú L (1až n -1) s řádky I (L + 1až n);
c) zrušením řádku L (n + 1 až m) řádkem matice VZ3
který se týká téže parcely.
Pravidla pro funktor 11.3 jsou uvedena v tabulce 3.
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údaje
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VOVZ,

Dospěli jsme k doplněnému výkazu změn
=

11.3 (VZ2 + VZ3)

Další úpravou pomocí řadícího funktoru I~~)pro
řazení podle stejných informačních sloupcú K, jako
jsme uvedli při řazení matice SP, dostaneme matici
DSP (dodatek soupisu parcel za příslušný rok)
DSP = 1~5)DVZ
Zde je třeba poznamenat, že stejným funktorem
1101 múžeme
vytvořit z daného základního stavu
soupisu parcel a dodatkú soupisu parcel za více let
nový stav soupisu parcel podle této rovnice:

DSP"

= 1~5)(SPi
<P

+i=i+l
~" DSPi)

Než přikročíme dále k vytvoření matic nového
stavu evidenčních listú, musíme nejdříve seřadit dodatek soupisu parcel do stejného pořadí, v jakém
jsou seřazeny řádky matice evidenčních listú. Použi.
jeme opět řadícího funktoru N!i podle vztahu

DVZ1

=

N5)

DSP

Při provádění operace funktorem I~~)nepřemí.
sťujeme v matici řádky, ale přičleníme jen další sloupec, v němž vyznačíme řadící index. Ukažme si to
na příkladu matice, jejíž sloupce tvoří:
1. sloupec: pořadový index,
2. sloupec: číslo parcelní,
3. sloupec: číslo evidenční,
4. sloupec: číslo kultury,
atd.
předposlední sloupec: řadící index podle čísel parcel,
poslední sloupec: řadící index podle čísel EL, v nich
podle čísel kultur a v číslech kultur podle čísel parcel.
(Viz tab. 4.)

Pravidlo

f~~~

A

i:l~
.-~

2

DVZ

Touto operací se provede definitivní úprava
položek výkazu změn VZ2 se současným použitím
pomocné matice VZ3 ke zrušení některých položek.
Protože tu jde o jednoduché púsobení matice VZa
na matici VZ2, považuje sefunktor
11.3 za funktor
prová,dějící operaci "na" matici nikoli "s" maticemi.

.c

':OL:g

'O ~ ••

"'. ]

dostaneme

Tato pomocná matice bude sloužit k rušení někte.
rých položek v evidenčních listech při závěrečné úpra.
vě a vytváření nového stavu evidenčních listú.

li

-'O

->

p.ložku

L

(zrušeni

v Et)

-,

Jistě bude zajímat naše čtenáře
které knížky připravuje SNTL - Nakladatelství technické literatury na rok 1970. Tady je rada velmi jednoduchá - napište si o ediční plán tiskové redakci
SNTL, ráda vám ho pošle. Ediční plán Sentinelu
vychází
každým
rokem
jako
zvláštní
číslo
měsíčníku NOVINKY SNTL, který dostávají všichni zájemCi, kteří se přihlásí 'k Bezplatné informační službě SNTL.
Snad i vám by stálo za to následovat desetisíce našich
techniků, kteří už léta využívají této informační služby.
Stačí k tomu oby'čejný korespondenční
lístek. Napište
si tedy na adresu SNTL, tisková redakce, Praha 1, Spálená 51 a uveďte, prosIme, zda chcete jen ediční plán
na ro'k 1970, nebo zda se také přihlašujete k Bezplatná
informační službě SNTL.
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lrmler,
R.: M9ranie
vzdialenosti
dvo;obrazovým
dial'komerom
Zeiss Dimess 002 so zvislou latou

Meranie vzdialeností
dvojobrazovým dial'komerom
Zeiss Dimess 002 so zvislou latou

Ing. Rudolf Irmler, CSc.,
katedra geodézie a fotogrametrie VŠLD,
Zvolen

V geodetickej praxi je veTmirozšírená metóda merania
dižok v polygónovej sieti dvojobrazovým diafkomerom na vodorovnej diafkomernej late. Táto metóda
dobre vyhovuje v otvorenom teréne, kde v blízkej
vzdialenosti vizúry nie sú stromy, objekty a pod.
V lesnatom teréne a v intravilánoch vznikajú pri použití uvedenej metódy merania rozne ťažkosti. V lese
pri vodorovne položenej diafkomernej late je potrebné
robiť široké až 3 metrové prieseky, v intraviláne zase
vodorovná diafkomerná lata postavená na stanovisku
často zabraňuje premávke. Pre tieto ťažkosti javí sa
výhodnejšie použiť dialkomernú latu vo zvislej polohe.

keď stredná niť nitkového kríža sa zacieli na stred
odčítaného laťového úseku. Pri tejto metóde vodorovná vzdialenosť sa vypočita podla známeho tachymetrického vzorca

I keď pri uvedenej metóde dochádza autor
k prilJ,znivým výsledkom aj pri strmých zámerách, je
meranie touto metódou dosť komplikované, lebo napred musí merač odčítať laťový úsek, vypočítať polovičnú hodnotu laťového úseku, a potom na takto vypočítanú hodnotu nastaviť strednú niť. Mimo to, jako
poznamenáva Ing. Kocian, lektor uvedeného článku,

2. Rozbor doterajšieho sp6sobu merania zvislou
diaJkomernou latou
Rozsiahla priemyselná a bytová výstavblJ, v posledných desaťročiach priniesla pre geodetickú prax velké
a naliehavé úlohy udržať jestvujúce mapové diela
v súlade so skutočnosťou. Keďže velkou vačšinou sa
jedná o mapovanie v intravilánoch, objavila sa nutnosť používať pri meraní vzdialeností zvislú diafkomernú latu. Ďalej výrazne sa uplatňuje požiadavka
používania zvislej dialkomernej laty v banskom
meračstve pri pripojovaní ústí banských diel pomocou
polygónových ťahov, ktoré sa velmi často musia viesť
v lesných porastoch. To isté platí pri mapovaní v lesníctve. S touto problematikou sa zaoberali u nás
viacerí pracovníci ústavu geodézie a kartografie.
Výsledky ich výskumných prác sú uverejnené v Geodetickom a kartografickom obzore v článkoch Ing.
Horala
[1], Ing. Dr. Kolomazníka
[2], Ing.
Kociána
[3] a Mašlonku
[4].
Práce autorov článku [1], [2] a [3] vychádzajú
podla obr. 1 (viď [2] strana 53) pri výpočte vodorovnej
vzdialenosti zo vzorca
8

(e- ~) = 8,.sin (z + ~)

= 8,.cos2

2

(1)

Použitie uvedeného vzorca je však nie celkom
vhodné, lebopokial u nitkove,j tachymetrii zámerná os
ďalekohfadu rozdefuje lať.avý úsek ohraničený hornou
a dolnou nitkou nitkového kríža na polovicu, pri merani dvojobrazovým diafkomerom vodorovná stredná
niť niťkového križa nastavuje sa na nulovú značku
verniera, tedy na jeden okraj meraného laťového úseku. Správne riešenie prislušného výpočtu na redukciu
vzdialenosti je uvedené v ods. 4. tohoto článku.
Fr. Mašlonka v [4] sa opať zaoberá problematikou optického merania dižok dvojobrazovým dÍ!Llkomerom so zvíslou latou. Meralúe dižky rieši tak, že
vertikálny uhol odčita pri takej polohe· ďalekohladu,

"súčasne sa však komplikuje výškové určenie zameriavaného bodu, lebo výška ciela sa stáva premenlivou
a nie je možné dodržať zásadu, aby výška ciela sa
rovnala výške prístroja nad terénom", [4], strana 49.
Zo zahraničnej literatúry je potrebné uviesť člá"
nok od Berchtolda,
pojednávajúci o meraní dižky
dvojobrazovým ďalekohladom pri zvislej late [5].
V článku je uverejnený návrh na automatickú
redukciu šikmo meranej dížky do vodorovnej dižky
pomocou systému hranolov umiestených v hlavici
ďalekohfadu pred objektiv ďalekohfadu obdobne, ako
je to u theodolitu firmy Zeiss-Jena Redta. V odbornej
a firemnej literatúre nikde však neni zmienka, že by
sa bola táto myšlienka realizovala.
Pokial sa jedná o dialkomerný klín firmy Zeiss-Jena Dimess 002, uvádza výrobca v návode možnosti
použitia tohoto klínu pri zvislej polohe dialkomernej
laty: "Pri sklonených vizúrach sa dá vzdialenosť odhadnúť len na decimetre pomocou nulovej značky
verniera; presné odčítanie pomocou verniera a plan.
paralelnej doštičky nie je možné". ([6], strana 24.)
Deumlich
vo svojej dizertačnej práci pri skúmaní vlivu prízemnej refrakcie na opticky merané
vzdialenosti používa sice dvojobrazový dialkomer
"Zeiss Dimess 002" s vertikálnou latou, avšak mera·
nia vykonal na vodorovnorn teréne ([7], str. 28).
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3. Odvodenie novej met6dy výpočtu vodorovnej
vzdialenosti pri meranf šikmých vzdialenostf
optickým kllnom Dimess 002

Pro odvodenie správnych vzorcov pre výpočet vodorovnej dÍžky zo šikmo nameraného laťového úseku
a vertikálneho uhlu musíme si jasne určiť fyzikálne
javy, ku ktorým dojde v dosledku použitia optického
klínu. Pre jednoznačnosť úlohy stanovíme si podmienku,aby sme vernier pozorovali cez tú časť objektívu, ktorá nie je prekrytá optickým klínom a aby
sme nastavovali vodorovnú strednú niť nitkového
kríža na nulu vernierovej stupnice, pričom k voli potlačeniu refrakcie nech vernierová stupnica je na hornom konci zvislej diarkomernej laty cca 2,0 m nad
zemou (obr. 2). Pre splnenie tejto podmienky musíme
mať nasadený na objektív diarkomerný klín tak, aby
v I. polohe ďalekohradububienok dia1komernéhoklínu
bol na pravej strane objektívu. Pri tomto sposobe
merania hlavná stupnica zvislej laty je pozorovaná cez
optický klín, pričom obraz hlavnej stupnice pozorujeme v dosledku lomu lúčov posunutý o deviačný
uhol 6 pozdÍž vernierovej stupnice. V dosledku súčasného pozorovaniahlavnej stupnice a verniera pod
roznymi vertikálnymi uhlami, dochádza k roznemu
zkresleniu oboch stupnic. Pre správne odčítanie latového úseku je potrebné toto zkreslenie vypočítať
a povodne odčítaný laťový úsek opraviť v závislosti
na verkosti zkreslenia, ktoré je tým. vačšie, čím je
zámera šikmejšia.
Pre určenie vzájomného zkreslenia obrazu hlavnej a vernierovej stupnice uvažujeme, že najmenší
dielík hlavnej stupnice a pozorujeme zo stanoviska S
pod uhlom q;.Velikosťúsečky si vyjadríme v závislosti
na uhle q;,vertikálnom uhle e,deviačnomuhle 6 a vodorovnej vzdialenosti 8 (obr. 2)

Keď uvážime, že dížka najmellšieho dieIika hlav.
nej stupnice je len 2 cm, možeme uhol q;,pod ktorým
pozorujeme tento dielik považovať za vebni blízky
nule, tedy za podmienky, že q; ~ O,bude mať rovnica
(6) zjednodušený tvar:
k

= cos2 (8 - 6)_= sin2 .(z 2+ b) > 1
cos2 e

(7)

sm z

I
I
I

s,

I

J~i~_~_~~-~j
~

~-

'1

s

Tento vzťah platí pochopitel'ne aj pre zámery klesajúce, vtedy však bude koeficient k < 1. Keď počítame
k z hÍbkového uhlu e, prisúdime mu znamienko minus.
Výraz (7) možeme pre pohodlnejší výpočet upra.
viť takto:
7: __ sin Z.cos 6
cos z.sin b
iii
•
= cos u + ctgz.smu,
smz

+

V

.ll

•

.ll

8
8

------

I -

cos (e-6)

k = (I

+ 0,01 ctg = 1 + 0,02 ctg z +
+ 1.10- ctg
Z)2

4

8I·Sin

8.sinq;

q;

cos (e-6-q;)

cos (e - 6).cos (e -6

- q;)
(3)

Pre stanovenie koeficientu zkreslenia je potrebné určiť
verkosť úsečký b pozorovanej na vernierovej stupnici
tiež pod uhlom q;.

b =

82 • sin q;
cos (e - q;)

8. sin q;
cos e. cos (e - q;)

(4)

2 Z •

(8)

Keď uvažujeme, že v praxi sa zenitové vzdialenosti z
pohybujú od 50g do IOOg, tretí člen rovnice (8) možeme
zanedbať, lebo pri z = 50g nadobudne tento výraz
v danom rozpatí maximum, a to len 0,1 mm. Pre
praktické výpočty možeme preto počítať koeficient
zkreslenia k z rovnice:

3.1. Výpočet
úseku

opravy

vefkosti

odčítaného

Koeficient skreslenia je daný vztahom
b
k=->

a

1

Po dosadeni výrazov z rovnic (3) a (4) do rovnice (5)
dostaneme
k = cos (e - 6). oos (e - 6 - q;) .
cos 8.00S (8 - q;)

(6)

V dosledku zkreslenia obrazu h1avnej stupnice, ktorú
pozorujeme premietnutú pozdÍž verniera, narušená je
vernierová rovnica, podI'a ktorej (n -I) dielikom
hlavnej stupnice musí zodpovedať n dielikov vernierovej stupnice. Vzhradom na túto okolnosť musíme jemné odčítanie latového úseku, ktoré určíme pomocou
verniera a mikrometra diarkomerného klínu, opraviť
v závislosti na koeficiente zkreslenia obrazu hlavnej
stupnioe, ktorý vypočítaIne podI'a.rovnice (9).
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Označme si:
velkosť najmenšieho dielika hlavnej stupnice
0,1
velkosť najmenšieho dielika zkresleného obrazu
hlavnej stupnice posunutého o deviačný uhol (j,na
zvislú latu pozdíž verniera
a' verkosť najmenšieho dielika vernierovej stupnice
o,~ velkosť, ktorú by mal mať najmenší dielik
vernierovej stupnice vzhradom na zkreslenie vefkosti najmenšieho dielika hlavnej stupnice tak,
aby nebola narušená vernierová rovnica.
a

Medzi a a

0,1
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latou

Odčítanie šikmej dÍžky 81 na zvislej diarkomernej late
pomocou verniera je dané vzťahom
pričom je
h hrubé odčítanie na hlavnej stupnici
j' zkreslené jemné odčítanie pomocou verniera a mi·
krometra optického klínu.
Rozdiel medzi správnym jemným odčíta.ním j
a zkresleným j' udáva oprava o, čiže

platí vzťah:

kde k je koefioient zkreslenia, ktorý pri presných
výpočtoch určíme podra rovnice (7), pti bežných prak.
tických memniach podra rovnice (9).
Ak by sme ma.li dostať správne jemné čítanie
laťového úseku, museli by mať dieliky a,' verkosť ~.
V tom prípade by platila vernierová rovnica:

0,;=

(n-:-l)

Oprava o je závislá na diferencii ď, oktorú by Sil.
mal dielik a' zmeniť, aby odčítanie j bolo správne a na
počte dielikov medzi nulou verniera a koincidujúcim
dielikom verniera. Tento počet je daný pomerom:
j'

Lf' kde
LIje hodnota vermerovej diferencie, ktorá v našom
prípa.de sa rovná 0,20 m.
Potom oprava o pre latu zo súpravy Dimesíl 002

-,.

.Ott=(l- ~).a,1

0=

d'

=

5 d' .,
.

.J

Po dosooení ď z rovnice (15) dostaneme:

Po dosooeni 0,1 podra rovnice (10) bude

a,~=k.(l- ~).a,

0=

Pre stanovenie verkosti opravy jemného odčítania
musíme si napred určiť, aká je diferencia medzi o,i a a',
teda diferenciu d, potom podra počtu koincidujúceho
vernierového dielika celkovú opravu o.

0,18 cos z.j'

Teda jemné odčítanie j po dosooení opravy o do rovnice (17) dostaneme zo vzťahu
j

= j'

+ 0,18 cos z.j'

= j'(1

+ 0,18 cos z)

(19)

Pre výraz v zátvorke na pravej strane rovnice (19)
dajú Sil. pre urýchlenie výpočtov zostaviť vhodné
taburky. Keďže z praktických meraní bolo zistené,
že pri zenitových vzdialenostiach z < 7{)1r
a z > 130r
dochádza k neistote v koincidencii vernierových dielikov s hlavnou stupnicou, stačí zostaviť taburky len
T rozpatí 70g-130g pričom pre bežné výpočty (určenie
vzdialenosti polyg. strany) postačí použiť tabulkový
krok na 2OC.

V tejto rovnici vyjadríme a, a a,' hodnotami, ktoré má
diarkomerná lata zo súpravy Zeiss Dimess 002 pti stonásobnej konštante optického klína:

d = k.(l-

.,

J d'
J
Lf·
= 020·
,

Uvedieme praktický príklad výpočtu:
81

= lOO.l' = 49,222m z

=

83r 980 70ee

Šikmo zmeranú dížku 81rozpíšeme podra rovnice (16):
81 = 48,000 + 1,222, teda v našom prípooe j' =
= 1,222
j = 1,222(1 + 0,18 cos z) = 1,222.1,0462 =
= 1,278m
teda81 = 48,000 + 1,278 = 49,278m.

110).2,00 -1,80

po dosooení rovnice (9) bude

3.2. Metoda eliminovania
odčítaného
laťového
meraní

d = 0,036 ctg z

Keďže v dasledku vertikálneho postavenia late
vidíme obraz každej úsečky zkrátený v závislosti na.
zenitovej vzdialenosti z, zkrátenú diferenciu ď dostaneme z rovnice

opravy
úseku

velkosti
priamo pri

Pre eliminovanie opravy o podra rovnice (18) priamo
pti meraní dÍžky v teréne maže Ba. použiť zvlášť upra.
vená dialkomerná lata.
Podra Berch tolda [5], str. 82, pre eliminovanie
opravy o zo zkre~enia obrazu ll.la.vnejstupnice je
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lrmler,
R.: M"eranie vzdialeností. dvo;obrazovým
dial'1comerom Zeiss Dimess 002 50 zvislou latou

potrebné upraviť diafkomernú latu tak, aby' mala dva
verniery, a to vernier stejnosmerný a vernier protismerný (obr. 3). Aritmetický priemer odčítaných
laťových úsekov pomocou stejnosmerného a protismerného verniera má eliminovanú chybu vzniklú
v dosledku nestejného skrátenia alebo predíženia hlavnej stupnice.
U diafkomernej laty ku klínu Dimess 002 sú pre
stejnosmerný vernier použité tieto hodnoty:
a

=

2 cm,

n

=

10,

a'

=

1.8 cm

Pre protismerný vernier platí rovnica:
a( n

+ I)

= a' . n

Podfa nej. vyritame potom vefkosť dielika a' :
2cm.lI
10

_ 22
-,
cm

Dížka protismernéh~ verniera je tedy 22 cm, kdežto
u stejnosmerného verniera 18 cm. Použitie oboch vernierov u diafkomernej laty pre optický klín Dimess 002
je zobrazené na obr. 4.

Ing. Václav Pichlik CSc.,
Ing. Miroslav Roule,
Výzkumný ústav geodetický,
topografický a kartografický
v Praze

Příspěvek k přesnosti polohového
vyhodnocení v zastavěných tratích

Při sledování příčin menší přesnosti polohového
vyhodnocení rohů střech než přesnosti polohového
vyhodnocení signalizovaných bodů na zemi bylo
shledáno, že polohová přesnost fotogrammetricky
vyhodnocených rohů střech se zmenšujícím se měřítkem snímků relativně vzrůstá.
Na základě této skutečnosti bylo usuzováno na
vliv systematické chyby konstantního charakteru,
v podstatě neovlivněného měřítkem snímku. Po rozboru výsledků experimentálních prací ze zastavěné
tratě Kostelních Střímelic ve zkušebním fotogrammetrickém poli Pecný se ukázalo, že hodnota polohové
přesnosti fotogrammetricky
vyhodnocených rohů
střech je ovlivněna systematickou chybou z pointace
měřické značky na rohy střech. Z hodnot středních
a systematických polohových chyb fotogrammetricky
určených rohů střech bylo však zřejmé, že hodnota
střední polohové chyby je ve větší míře ovlivněna jinými zdroji chyb. Na základě dosavadních zkušeností
bylo předpokládáno, že jimi mohou především být:
a) nejednoznačná identifikace rohů střech na leteckých
snímcích,
b) vliv okrajových efektů. na hraničních čarách různého kontrastu,
c) horší kvalita letečkýchsnímků
zastavěných tratí
vlivem znečištění vzduchových vrstev při zemi.
Se zřetelem:.na vliv uvedených předpokládaných
zdrojů· ohyb ná·poloMvou·· přesnost fotogram:metric-

kého vyhodnocení a na plánovaný rozsah technickohospodářského mapování zastavěných tratí, bylo pokračováno ve sledování vlivu zmíněných zdrojů chyb,
a to opět experimentálním výzkumem, který se jevil
zvlášť vhodný, protože výsledky experimentálních
prací jsou ovlivněny všemi zdroji chyb, jež ovlivňují
přesnost výsledků v praxi.
Experimentální výzkumné práce byly opět provedeny v zastavěné trati Kostelních Střímelic ve zkušebním fotogrammetrickém poli Pecný, a to proto,
že v tomto prostoru kromě stabilizovaných bodů zkušebního pole byl k dispozici dostatečný počet geodeticky zaměřených rohů střech, a že zkušební pole
Pecný bylo snímkováno pro experimentální práce
zájmové skupiny IV/1 Mezinárodní fotogrammetrické
společnosti (MFS).
Snímkování bylo provedeno na jařé v roce 1966
leteckou komorou Wild RC 5a s parametry 15/23
v měřítkách 1 : 3500, I : 6000, I : 12 000 a I : 23 000.
Protože snímkování ve všech čtyřech uvedených
měřítkách bylo provedeno v krátké době během jednoho snímkového letu, lze předpokládat, že snímkové
souřadnice předmětů měření jsou kromě výšky fotografování ovlivněny stejnými činiteli. Vliv letecké
komory, snímkového materiálu a atmosférických pod.
mínek lze považovat pro zmíněné čtyři varianty snimkování za konstantní a nebyly proto uvažovány.
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Před snímkováním, po rekognoskaci bodů zkušeb'ního fotogrammetrického pole Pecný, byla provedena
jejich fotogrammetrická signalizace a signalizace 36
rohú střech ze 105 rohů střech geodeticky zaměřených. Aby mohl být zkoumán vliv kontrastu jasu
fotogrammetrického signálu a jasu okolí rohů střech
na polohovou přesnost, bylo fotogrammetricky
signalizováno 13 jižních, 8 západních, 4 východní a 11
severních rohil střech.

ma,pování zastavěných tratí, bylo vyhodnocení zkoumané snímkové dvojice z měřítka snímků 1 : 12 000,
z měřítka 1 : 6000 a pěti různých snímkových dvojic
z měřítka 1 : 3500 provedeno nezávisle dvakrát.
Vliv zkoumaných zdrojů chyb byl posuzován
z hodnot rozdílů geodetických a. fotogrammetricky
určených souřadnic signalizovaných stabilizovaných
bodů, signalizovaných rohů střech a nesignalizovaných
rohit stř-ech, rozčleněných podle stupně kontrastu je.
jich nejbližšího okolí. Z nich pak pro každou zkoumanou kategorii bodit byly vypočteny střední polohové
chyby. Jejich hodnoty jsou patrné z obrázku 2.
Na obr. 2 mXY (s, n) - stř'ední polohové chyby
signalizovaných bodil na zemi a signalizovaných rohů
střech a
mXY (o, n)-stř'ední polohové chyby nesignalizovaných
rohů střech, rozčleněné podle jejich polohy vzhledem
ke světovým stranám do čtyř kategorií a označené
číslicemi 1 až 4 - jsou uvedeny jednak číselně a jednak
jsou graficky znázorněny kružnicemi o poloměrech,
odpovídajících hodnotám př-íslušných středních chyb.
Šířka mezikruží představuje rozdíl mezi střední polohovou chybou nesignalizovaných rohil střech a střední
polohovou chybou signalizovaných rohit střech.
Z hodnot uvedených na obr. 2 byly vyrovnáním
podle metody nejmenšÍGh čtverClJ určeny závislosti

Pro signalizaci rohů stř'cch byly užity bílé čtvercové znaky o straně 25 cm. Vzhledem ke štítovým
střeclulm budov v obci byly signalizační znaky připevněny způsobom, patrným z obrázku l.
Uvedený snímkový materiál a geodetické soul'adnicc stabilizovaných, fotogrammetricky signalizovaných, bodů zkušebního fotogrammetrického pole
a signalizovaných i nesignalizovaných rohů střech
umožnily výzkum vlivu nejednoznačné identifikace
nesignalizovaných rohů střech, vlivu okrajových
cfektil na čarách zvýšeného kontrastu a vlivu snížené
viditelnosti předmětú mčření při leteckém fotografování.
Aby mohl být experimentálně zkoumán vliv
zvýšeného kontrastu na polohovou přesnost fotogrammetrického vyhodnocení, bylo 105 geodeticky zaměřených a fotogrammetricky vyhodnocených rohů stř'ech
rozděleno do čtyř skupin, podle polohy rohů střech
ke světovým stranám. V závislosti na poloze rohů
střech ke světovým stranám bylo tím provedeno i rozdělení vyhodnocovaných rohů střech do čtyř kategorií
bodů, ležících na čarách různého stupně kontrastu.
I když bylo někdy nesnadné jednoznačně určit polohu
\Tyhodnocovaného rohu stř'echy vzhledem ke světovým
stranám, lze jižní rohy střech jednoznačně zařadit
do kategorie bodů, ležících na čarách se zvýšeným
kontrastem a severní rohy střech zařadit do kategorie
bodů, ležících na hraničních čarách velmi nízkého
kontrastu.
Aby byl snížen vliv nahodilé chyby v absolutní
orientaci snímkových dvojic, a to zvláště u měřítek
snímků přicházejících v úvahu při fotogrammetrickélp
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středních polohových chyb a použitých měřítek sním·
ků, a to pro signalizované body na zemi

pro severní rohy střech

2000

m",lI (o, n)4

= ± -y=ma

[[Lm]

nebo v průměru pro nesignalizované rohy střech
2500
m",,, (o, n) = ±
[[Lm]

ym
B

pro signalizované rohy střech, rozčleněné do čtyř
kategorií podle polohy rohu střechy ke světovým
stranám a tím zpravidla rozčlenění i podle stupně
kontrastu nejbližšího okolí rohu střechy, tedy
pro jižní rohy střech
m:w (8, n)l = ±20 ma
pro západÍlí rohy střech
m:w (8, nh = ±16 ma
pro východní rohy střech m"J1/ (8, n)a = ±17 ma
pro severní rohy střech
m",,, (8, n)4 = ±15 ma
nebo v průměru pro signalizované rohy střech
m",,, (8, n) = ±17 ma

(3)

[[Lm]
[[Lm]
[[Lm]
[[Lm]
[[Lm]
(2)

Pro nesignalizované rohy střech, rozčleněné opět
do čtyř kategorií podle polohy rohu střechy vzhledem
ke světovým stranám, a tím i opět podle stupně
kontrastu nejbližšího okolí rohu střechy, byly určeny
následující závislosti:

m",,,(o, nh

=±

m",,, (o, n)2 =

±

3000

yma

[[Lm]

2600

Vma

[fUIl]

2300
m:w (o, n)a = ± lIm
[t-tm]
a

,

'" ...•...•• ..••.•....

V obrázku 3 jsou graficky znázorněny hodnoty
středních chyb z tabulek na obrázku 2, vyjádřené
v [Lmv závislosti na zkoumaných měřítkách snímků.
V průměrech odpovídají uvedeným vztahům (I) až (3).
Z grafického vyjádření v obrázku 3 je patrné, že
hodnoty středních polohových chyb (vyjádřené v měřítku snímku).
a) signalizovaných bodů zkušebního fotogrammetrického pole lze pro zkoumaná měřítka snímků pova·
žovat prakticky za konstantní,
b) signalizovaných rohů střech jsou velmi blízké hodnotám středních polohových chyb signalizovaných
bodů na zemi,
c) nesignalizovaných rohů střech jsou větší než hodnoty středních polohových chyb signalizovanýoh
rohů střech a s klesajícím měřítkem snímků Sf'
zmenšují.
Z obrázku 3 je patrné, že přesnost polohového vy.
hodnooení nesignalizovaných rohů střech je nepřímo
závislá na kontrastu obrazu předmětu měření a jeho
okolí. Největší hodnoty středních polohových chyb
jsou na bodech, ležících na hraničních čarách největšího kontrastu, nejmenší pak na bodech, ležících na
hraničních čarách nejmenšího kontrastu.

,
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~
Iii

•

~

---1=

-
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-

.
IfCLNDA:S ř (
,signa1izovaných
bodu
.
.
t edn polohove chyby a)zkušebnfho fotogrammetrickéhO.pole
b)signalizovaných rohu střech
c)nesignalizovaných rohu střech
Obr. 3.
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Závislost (3), určená po vyhodnocení snímkových
variant z roku 1966 zastavěné tratě Kostelních Stří·
melic ve zkušebním fotogrammetrickém poli "Pecný",
je v dobrém souladu se vztahem (4), určeným v roce
1965 - [3] - ze snímkových variant téže zastavěné
tratě, pořízených v roce 1962.
Hodnoty středních polohových chyb nesignali.
zovaných rohů střech, vypočtené podle vzorce (4) viz [3], [4] a vzorce (3), jsou uvedeny v tabulce l.
Tabulka 1
Střednípolohovéohybym"'lI (0,11,)
nes1gnalizovanýoh
rohů střeohv om,
vypočtenépodlevzoroů
(4)

Měřítko
snímku

m.

1: 3500
1: 6000
1:12000
1:23000

m"'ll(o,n)

2,0 1000 -

- 0,03 ( I~~O
1

Rozdíl
vom

± [10,0 +

m"'ll (o, n) =

+

(3)

= ± 0,25

YJ

2

3

±17
±21
±30
±40

±15
±19
±28
±38

=

vm;
14=2-3

2
2
2
2

Střední polohová chyba rohů střech, vypočtená
z měřítka snímků 1 : 2000 podle vzorce (3), má hod·
notu ±ll cm. Je to hodnota nepříliš rozdílná od hod.
noty střední polohové chyby ±8,4 cm fotogrammetricky vyhodnocených rohů střech z měřítka snímkú
1 : 2000, určené při experimentálních pracích, organi.
zovaných v roce 1963 Dubuissonem [2] v rámci čínnosti
komise IV /2 MFS pro Mezinárodní fotogrammetrický
kongres v Lisabonu v roce 1964.

Z rozboru výsledkú experimentálních prací vy.
pfývají následující poznatky:
a) Polohová přesnost fotogrammetricky vyhodnoce.
ih ných signalizovaných bodů na zemi a signalizova.
ných rohů střech je prakticky stejná.
b) Polohová přesnost nesignalizovaných rohil střech,
ležících na hraničních čarách rúzného stupně kontrastu, je závislá na stupni kontrastu. S rostoucím
stupněm kontrastu vzrustá vliv okrajových efektí'l
a klesá polohová přesnost vyhodnocení.
c) Vliv okrajových efektil na hodnotu střední polohové chyby bodil, ležících na hraničních čarách rúz.
ného stupně kontrastu, se snižuje se zmenšujícím
se měřítkem snímkll.
Na základě uvedených zjištění lze učinit následu.
jící závěry:
I. Polohová přesnost fotogrammetricky vyhodnoce.
ných rohů střech je v největší míře ovlivněna na·
hodilou chybou v identifikaci obrazů rohů střech
na snímcích.
II. Polohová chyba nesignalizovaných rohů střech
roste s rostoucím stupněm kontrastu na hranicích
obrazů předmětů měření.
III. Na základě zjištění vlivu okrajových efektů na
přesnost polohového vyhodnocení bodů ležících
na hraničních čarách různého stupně kontrastu,
lze se domnívat, že zbytky spalin ve vzducho-
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75 let prof. Ing. Dr. Pavla Potuž'ka

DrSc.

Na den 3. ledna t. r. připadly pětasedmdesátiny
profesora Ing. Dr. Pavla Potužáka DrSc., nositele
Řádu práce, jednoho z čelných představiteli\. česskoslovenské geodézio a kartografie v oblasti vědecké, praktické a pedagogické, ale i význačného
činitele ve veřejných funkcích.
Životní běh jubilant1lv byl popsán a jeho dno
oceněno na stránkách našeho časopisu v ledno·
vém čísle r. 1965 u příležitosti sedmdesátin. Ani
od té doby se však prof. Potužák neoddal odpočinku, nýbrž v rámci své další spolupráce se školou
dokončoval rozpracované úkoly, ve funkci profesora-konzultanta školil dále svěřené vědecké aspiranty a se zanícením se ujal spolupráce na dějinách Českého vysokého učení technického v Praze.
Mi\.žome tak dnes konstatovat, že za uplynulých
pět let vyšly učební texty "Topografické mapování" a "Evidence nemovitostí", napsané jubilantem
za účasti jeho asistenti\. a v r. 1966 vyšla učebnice
prof. Potužáka a Ing. Dr. J. Císaře "Podrobné mapovánI", kterou je zajisté třeba řadit mezi zásadní
díla naší odborné literatury. Z další publikační
činnosti je třeba citovat alespoň příspěvek "Přesnost měřických prací při pozemkových úpravách"
f GaKO č. 5/1967), pos;kytující odborník1lm velmi
cennou orientaci. V současné době se prof. Potužák zabývá prací na zmíněných již dějinách ČVUT.
Jestliže byl před pěti léty vysloven v našem
časopise vděk prof. Potužákovi za životní dUo, pak
je třeba dnes doplnit zvláštní oemění jubilantova
aktivního pracovního úsilí i v uplynulém pětiletí
a popřát mu srdečně do dalšího života zdraví a
dobrou pohodu.

vých vrstvách při zemi, snižující viditelnost, sni.
žují i kontrast obrazil předmětů na snímcích
a tím do.určité míry zvyšují přesnost polohového
určení bodů, ležících na hraničních čarách rozdílného stupně kontrastu.
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Fotogrametrická kalibrácia
vel'korozmerných valcových nádrží

kalibrácia

vel'korozmernýclz
valcových nádrži

Ing. ViktorvGregor CSc.,
Katedra geodézie SVST, Bratislava

Presné rozmery objektov prípadne ich deformácio
možno v zásade určiť fyzikálnymi, geodetickými alebo
inými metódami. Vzhfadom na účel mcmnia, požadovanú presnosť ako aj rozmery a nezávislosť od prevádzky nádrže, javila se pro danú úlohu ako najúčelnejšia pozemná storeofotogrametria s grafickým vyhodnotením na stereoautografe. Fotogrametrická me·
tóda okrem iného umožňuje vykonať meran ia v pomerne krátkom časovom intervale, takže výsledky merania
nie sú ovplyvnené prípadnými deformáciami z'1príči.
nenými tepelnými zmenami alebo roznon VÝŠkOll
hladiny v nádrži.

podrobné body na vyšších rezoch neboli signuliz.ované
a ich poloha sa urč:ovala prisposobením postupu vyhodnotcnia na stercoautografe v závislosti od signnlizovaného rezu vo výške 1 111.
Aby sa zistili prípadné dcformácie tvaru nádrže
v závislosti od stupňa jej naplnenia, navrhlo sa vykonať, samostatné mcrania v troch etapádl a síct' pri
plnej nádrži a pri nádrži naplnenej :r.hruba do 2/3
a clo 1/3. Podfa hodnot udaných hladinovým výškomerom namontovaným na nádrži sa potom snímky
vyhotovili pri nasledovných výškach hladiny ropy
1. etapa
2. etapa
:~.etapa

výška hladiny 13,01 m
výška hladiny 8,71 ll\
výškn, hladiny 4,2fi III

Úlohu podll1ienila požiadavka Slovn<1ftu, n. p.,
Bratislava, vypracovať metodiku a teehnológiu na
určovanie presných rozmerov skladovacích nádrží pri
rozlJych v.ýšlmch hladiny ropy v nádrži. Pož,1dovaná
presnosť sa stanovila pomernon chybou \' hodnote
~1::2%0 celkového objemu nádrže. Nádrže sú valcového
tvaru s naslcdujúcimi rozmermi: polomer T R::! :H,4 m,
výška z R::! 13 m, objem V R::! 19000 m3 (obr. I).
Z bezpeónostných dovodov sú mírlržc navzájom oddelené násypmi asi 2 m vysokými, ktoré ohranióujú
priestor s objemom rovným zhruba objemu nádrže.

Z rckognoskácie objektov a z podmienok zadáv,1tefa vyplynulo nasledujúce rozčlenenic úlohy:
."-

vofba pracovného postupu a inštrumentára
roz bor predpokladanej presnosti
rozloženie základníc a kontrolných bodov
sposob vyhodnotenia snímok.

Pre obsialmutie celého obvodu aj s primcranými
kontrolnými prnkrytmi bolo potrpbné snímky vyhotoviť na štyroch základniciach.
Pre zabczpečenic požadovannj presnosti se plánovalo použitif' :r.ákladnicového pOl11eru 15 = b:y =
= 1: 10.

Pre vyhotovenie
snímok S,1použil fototeodolit
Zeiss Photheo 19/1318. Negatívnym materiálom boli
sklené platne zn. Topo; námatkove vykonané skúšky
rovinnosti neprekračovali prípustné tolerancie a platnc
sa mohli považovať za prakticky rovinné.
Prf' vyhodnotenie
snímok (originálnyeh negatívov) sa navrhol stereoautograf s grafickým bodovým
vyhodnotením. Podrobné body nádrže boli signalizované :r.vislým bielym pásikom 2,5 X 5 cm v odstupoch
po 2,5 m na obvode nádrže vo výške 1 m nad zemou
na čiernoIll pozadí. Každý štvrtý pásik bol označený
príslušným priebežným staničcním po 10 m. Ostatné

Z požiadavky, aby objcm nádrže bol určený s pomernou chybou do 0,2%0 vyplynulo, že stredná chyba
v určení polomeru rezu z podrobných bodov vyhodnotených fotogrametricky
nemá prckročiť, hodnotu
± 0,020 m.
Pre predbežné overenie možnosti, ktoré fotogrametrická metóda pri danej úlohe zaručí, určila sa
dosiahnuteIná presnosť podfa [1] zo vzorca:

1970/14

Gregor, v.: Fotogrametrická
va/cových nádrži
'

m",'II =

±

TY

V

kalibrácia

2
mrr,l
-

Geodetický a kartografický obzor
ročník 16/58, číslo 111970
15

vel'korozmerných

2 y2
(X + b2)

Podfa zákona o prenášaní chýb je polomer nádrže
v mierke vyhodnotenia 1 : 125 určený so strednou
chybou

mp2

pri nasledovných predpokladoch:
Xm&X

= 60m
= 20m

m",'

=

mJ!

=

bly

=

Ym&x

m~

+ m~ + m~ = ±

O,15mm

Skutočná hodnota l1vedenej strednej chyby potom je

± 0,01 mm (stredná chyba v určení snímkovej súradnice x')
± 0,005 mm (stredná chyba určenia paralaxy na stereoautografe)
1 : 10 (základnicový pomer)

Hodnoty dosiahnuternej strednej polohovej chyby
pri uvedených predpokladoch určenia podra vzorca (1)

m",,, =

~.

= ± V mi

mr = ±0,019m
Vplyv prípadnej excentricity stredu kružnice,
konštruovaného graficky ako priesečík spojníc diametrálnych bodov kružnice možno v danom prípade
považovať za zanedbatefný.

± 0,012 m
Umiestnenie základníc ovplyvnila existencia bezpečnostných hrádzí, ktorými je nádrž obohnaná.
Pre zabezpečenie potrebného odstupu sa základnice
umiestnili na rohoch spominaných hrádzi (obr. 2).
Z obrázku vidno, že nádrž nie je umiestnená centricky
v štvoruholniku hrádze, a preto bolo treba použiť dve
rozne dížky základnic. Všetky štyri snimkové dvojice
sa vyhotovili ako normálny prípad stereofotogrametrie, t. j. s osami záberu kolmými na základnicu.
Počet a polohu kontrolných bodov rovnako ovplyvnil tvar objektu, ktorý v danom prípade má kruho.
vý pOdorys. Pri požiadavke, aby sa na každej snimke
zobrazili tri kontrolné body, sa ukázalo najvýhodnejšínl umiestniť kontrolné body v tvare pravidelného
šesť-uholnika opisaného kruhovému podorysu nádrže
(obr. 2).
Poloha kontrolných bodov sa určila polygonometricky a síce ako uzavretý polygónový ťah. Kontrolné body boli stabilizované kovovou rúrkou dlhou
50 cm. Vrcholové uhly se odmerali v dvoch skupinách sekundovým teodolitom (Wild T~2) a držky
polygónových strán komparovaným ocerovým pásmom s odčítaním na mm. Výšky kontrolných bodov
sa určili niveláciou.
Kontrolné body boli pred vyhotovením snímok
signalizované tak, že sa do otvoru rúrky vsunul terč
s diagonálnymi poličkami.

~---h1-IIII---"I-,j,j---"-""I---I!~II'~1
--~b
~

2

2.4 Vyhodnotenie snimok
2.41.
Výsledná
presnost.
Výsledná chyba v určení
polomeru nadrže je pri grafickom sposobe vyhodnotenia súhrnom nasledovných čiastkových chýb:
- stredná polohová chyba ml' v určení podrobných bodov nádrže vyhodnotením pozemných snímok
na stereoautografe (m",,, = ± 0,012 m v mierke 1:'
: 125).
ml

= m",,, = ± 0,1 mm

- stredná chyba m2, grafickéhozobrazenia
na kresliacom stole stereoautografu

bodu

- stredná chyba ma, z odmerania polomeru z vyhodnotených podrobných bodov s použitím polárneho
koordinátografu Haag-Streit (vrátane chyby v identifikácii bodu a chyby z odčítania dížkovej stupnice):
ma

= ± 0,10 mm

(4)

Grafické

vyhodnotenie

Použitie grafického
sposobu bodového vyhodnotenia pri danej úlohe bolo odovodnené najma mož·
nosťou rýchleho a pomerne jednoduchého určenia polomeru a tak aj plochy príslušného rezu. Predpokladala sa do určitej mierky vyššia presnosť numerického
riešenia, avšak zvýšenie presnosti nie je v danom prípade úmerné podstatnému zvýšeniu rozsahu prác, potrebného času ako aj možnostiam výskytu chýb pri
odčitaní a zápise modelových súradnic podrobných
bodov. Numerické riešenie úlohy v plnom rozsahu je
účelné za predpokladu použitia registračného zariade.
nia spolu s číslicovým počítačom, ktoré v priebehu
riešenia úlohy neboli k dispozícii. Pre porovnanie
grafického a numerického sposobu vyhodnotenia boli,
dodatočne vyhodnotené 3 rezy pri troch roznych výš.
kach hladiny v nádrži na stereoautografe s elektrickým
prevodom v spojení s registráciou modelových súradnic na koordimetri.
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Výška hladiny v nádrti

Rez č.

13,01 m
Polomer m

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Priemer:

21,405
21,381
21,389
21,356
21,381
21,375
21,384
21,396
21,407
21,390
21,390
21,378
21,375

I

<i,26m

S,7lm
Plocha. m'

1439,85
1436,17
1437,24
1432,81
1436,17
1435,36
1436,57
1438,18
1439,66
1437,38
1437,38
1435,79
1435,34

I

Polomer m

I

Plocha. m'

I

Polomer m

I

Plocha. m'

21,391
21,368

1437,51
1434,42

21,387
21,378

1436,98
1435,77

21,370

1434,69

21,387

1436,98

21,371

1434,83

21,379

1435,90

21,366

1434,16

21,386

1436,84

21,355

1432,68

21,384

1436,57

1436,76

1434,72

Vyhodnotenie sa uskutočni1o V modelovej mierke
1 : 250, pričom grafické zobrazenie sa vykonalo v mierke 1 : 125 po zapojení prevodu 2 : 1 zo stereoautografu na koordinátograf. Mierka 1 : 125 sa zvolila so
zretelom na rozmery polárneho koordinátografu
HAAG-STREIT, ktorý sa použil na vymeraniepolomerov v jednotlivých rezoch.
Základný vlicovaci podklad bol vyrysovaný na
rysovacom papieri. Na tento podklad sa vyhodnotili
aj všetky podrobné body prvého rezu vo výške 1 m
zo základnej etapy (pri výške hladiny ropy v nádrži
13,01 m). Vlicovacie podklady pre ďalšie rezy boli
vyrysované na astralónových fóliach. Vzhladom na
postup pri vyhodnoteni sa vykreslili na astralónový
vlicovaci podklad radiálne rysky prechádzajúce jednotlivými podrobnými bodmi.
Vyhodnotenie podrobných bodov na vyššich re·
zoch, na ktorých už neboli vyznačené podrobné body,
prebiehalo tak, že operátor pri stereoautografe najprv
nastavil meračskú značku na príslušný signalizovaný
podrobný bod základného rezu vo výške 1 m na nádrži. Pretože po zmene výšky meračskej značky na výšku
prislušného rezu meračská značka spravidla nebola
súčasne presne na modeli plášťa nádrže, udržiaval operátor pri kresliacom stole ručným kolieskom stola
radiálny smer tak, aby v konečnom výsledku bola meračská značka presne na plášti nádrže a súčasne aby
bol bod na radiálnej ryske. Pre operátora pri stereoautografe nie je totiž prakticky možné dodržať radiálny smer lubovolného bodu plášť a s výnimkou určujúceho lúča kolmého na plášť nádrže.
Podrobné body plášťa nádrže zobrazené v prekryte dvoch susedných snimkových dvojic sa súčasne
využili na priebežnú kontrolu presnosti vyhodnotenia,
pretože ich polohu bolo možné určiť nezávisle dva razy.
Rozdiely medzi identickými bodmi, vyhodnotenými
z dvoch snfmkových dvojic, boli v priemere pod 0,2 mm
hoci niekedy presnosť pointáoie značky bola znížená,
lebo okraje nádrže zobrazené na snímke boli spravidla
prežiarené svetlým pozadím.
V každom reze sa vyhodnotilo 54 podrobných
bodov, pričom v prvej etape to boli rezy po 1 m až do
výšky 13 m a v ďalších dvoch etapách už len každý
druhý rez do výšky 1O.tého metra.

1436,51

Výsledkom fotogrametrického vyhodnotenia bola
sieť 54 bodov v každom jednotlivom reze, ktorého tvar
sa velmi približoval kružnici. Určené body boli v pravidelných intervaloch 2,5 m po obvode a označené
svojim staničením od 0,0 do 132,5.
. Hodnota priemerného polomeru toho ktorého rezu, potrebná pre výpočet plochy, sa určila tak, že sa
na astralónovej fólii pomocou polárneho koordináto.
grafu odmerali vzdialenosti medzi stredom kruhu a
bodmi na obvode. Stred vzťažnej kružnice sme určili
graficky ako priesečík dvojíc diametrálnych bodov
na obvode nádrže. Na tento bod sme centrovali po·
lárny koordinátograf. Potom sa pozorovací mikroskop
polárneho koordinátografu nastavoval na jednotlivé
body na obvode a na dÍžkovej stupnici sa odčítava!i
vzdialenosti 1"} až 1"64' Priemer uvedených hodnót zmenšený o hrúbku plášťa nádrže, zistený z projektového
výkresu, sme považovali za polomer daného rezu a použili pre výpočet plochy jednotlivých rezov a z ich
celkového objemu nádrže.
Výsledky určovania polomerov a o"bjemov pri
róznych stavoch plnenia nádrže sú v tab. 1.
2.42

Numerické

vyhodnotenie

Vymeranie
snímok. Pre porovnanie grafického
a numerického sposobu vyhodnotenia a pre posúdenie
presnosti oboch sposobov sme zvolili pre numerické
vyhodnotenie 3 rezy vo výš~ach 1,4 308m. Snímky
sme vymerali na stereoautografe Zeiss 1318-EI spolu
s využitím registračného zariadenia - Koordimeter D
pre registráciu modelových súradníc daných a určovaných bodov pre všetky tri etapy plnenia nádrže.
Mierku modelu podobne ako pri grafickom sposobe vyhodnotenia sme spresnili s využitím vlicovacieho pod.
kladu na dané vlicovacie body. Modelové súradnice
daných vlicovacích bodov sa registrovali ako pred,
tak aj po vymeraní modelových súradníc podrobných
bodov a v ďalších výpočtoch sa uvažoval priemer
z obidvoch registrácií.
Vzhladom na to, že na nádrži boli vyznačené podrobné body len na prvom reze vo výške 1 m, prebiehalo vymeranie podrobných bodov na rezoch vo výške 4 a 8 II1 tak, že na stupnici modelových súradníc
x'" sa nastavila súradnice x'" príslušného bodu registro-
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Vý#a hlsdiny 426m
Rez lm

/

b,

....................

~

.

IJr·f(J(Jmm

va,nápri reze 1 m a nastavenie meracej značky na po·
vrch nádrže vosmere Y sa spresnilo stereoskopicky
(len zmenou Ym)' Pritom niektoré body, nachádza,júce
sa v prekryte susedných snímkových dvojíc boli re·
gistrované dvakrát.
výpočty. Celkový pOdoryskaždého rezu tvoria
štyri nezávisle vyhodnotené segmenty, pričom modelové sÚIa,dnicea,ko da,ných vlícovacích bodov tak aj
určovaných bodov sú registrované v sÚIadnicovom
sysMme každej zo štyroch snímkových dvojíc rozložených podra obr. 2. Hellmertovou transformáciou
modelových súradníc do geodetického súradnicového
systému vlícovacích bodov sme previedli všetky štyri
časti do jednotného súradnicového systému. Povrchová krivka - priesečnica približne válcového plášťa
nádrže a vodorovnej roviny - je potom definovaná
súradnicami 54 podrobných bodov a za predpokladu
použitia, kružnice ako vyrovnávacej krivky mažeme
súradnice stredu (XT, YT) vyrovnávacej kružnice vy.
jadriť aritmetickým priemerom súradníc podrobných
bodov ako súradnice ťažiska sústavy určených boo
dov

a 8 m pri všetkých troch plnenia,ch nádrže podÍa.
tab. 2. Z ta,butky vyplýva,jú nasledujúce stredné
chyby:

± 0,00600
± 0,00500

mlllT

mllT

~T±

Pre polomery kružníc, prechádzajúcich podrob.
nými bodmi platí:

rř

= (Xi -

YT)2

Neistotu v určení súradníc ťa,žiska,Bústa,vyvyjadruje stredná chyba. určená z rezov vo výške 1, 4

+ (Yi -

YT)2

(9)

Najpravdepodobnejšia hodnota polomeru r vzťažnej kružnice je daná aritmetickým priemerom
r=-

[r]

n

Stredná chyba mp odchýliek od aritmetického
priemeru polomeru príslušného rezu vypočíta,náz opráv
Vi = r ri podYa.
vzťahu
mp=±

pričom n = 54.

0,00800

V~

n-1

(U)

vyjadruje z geometrického llladiska strednú polohovú
chybu stredu vyrovnávacej kružnice vzhla.domna, ť&žisko sústavy určené aritmetickým priemerom sÚIad.
níc podrobných bodov. Odchýlky od aritmetického
priemeru polomeru rezu súčasne vyjadrujú akutočný
tvar príslušného rezu (obr. 3, 4 a 5).
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aritmetického priemeru polomeru aj u diferencií m (dz
numericky a graficky určenými polomermi možno
predpokladať, že popri podstatnom rozdieli kontrastu
pri prvom reze (biele pásiky na čiernom podklade) sa
prejavil aj vplyv nesignalizovaných podrobných bod ov
vyšších rezov.
•

~\

Súradnice ~a!iska

Výška
.

Vyhodnotenie
numerické
grafické

hlad. Rez
xT

m

m

YT
m

m

1

213,17'
21',17'
21',181
21',165
21',168
21',175
21',176
21',170
21',174

122,'5'
122,"7
8
122,'45
1
122,'60
8,71 4 ,. 122,'5'
8
122,'5'
1
122,'51
4,26 4
122,'49
8
122,'49

1',014

Vý§l<a hladiny

1J,Ofm

R(!z 1m

-

20

;

f---

. . . . . . . ... . . . . ... . . . ... . . ..... '. ..

rn
m

mp
m

rg
m

rn -r g
m

21,'91
21, '97
21,408

0,049
0,050
0,057
0,050
0,055
0,059
0,048
0,050
0;052

21,405
21,'56
21,'96
21,'91
21,'70
21,'66
21,'87
21,'87
21,'86

-0,014
+0,041
+0,012
+0,002
+0,0'8
+0,0'8
+0,010
+0,026
+0,020

21,'9'
21,408
21,404
21,'97
21,41'
21,406

Dosiahnutá
presnosť.
Vzhfadom na možnosť
deformácie nádrže v závislosti od výšky hladiny a prí.
padnej zmeny teploty nemožeme teoreticky považovať
polomery jednotlivých rezov za nezávislé. Pre odhad
dosiahnutej presnosti možeme však predpokladať, že
plocha tých istých rezov sa pri všetkých troch etapách
prakticky nezmenili. Preto sme pri určení dosiahnutej
presnosti vychádzali z hodnot polomerov nádrže siedmych rezov určených z troch uvedených etáp mera·
nia. Takto sme získali z grafického vyhodnotenia sedem nezávisle určených trojíc polomerov a z nume·
rického vyhodnotenia tri trojice (tab. 3).

~

/

Llr=

.

Llr=fOOmm

Pre posúdenie dosiahnutých výsledkov použijeme
jednak strednú chybu odchýliek od aritmetického
priemeru polomeru rezu z numerického vyhodnotenia
jednak rozdiel medzi numericky a graficky určenými
polomermi a nakoniec dosiahnutú presnosť určenia po.
lomerov obidvoma sposobmi vyhodnotenia.
Narastanie strednej chyby mp odchyliek. od ltrit·
metického priemeru polomeru je pre rezy vo výške
4 a8 m vzhfadom na rez I m pravidelné pri všetkých
troch výškach hladiny ropy v nádrži (tab. 2). Najniž.
šia hodnota strednej chyby pre rez I m vyplýva zo
skutočnosti, že určované podrobné body boli signali.
zované bielymi pásikmi na čiernom pozadí, zatiaf čo
u vyšších rezov striebrenkou natretý pomerne hladký
povrch ocefoveho plášťa nádrže nie je práve najvhodnejší pre vznik kvalitného optického modelu.
Pre porovnanie sú v tab. 2 diferencie medzi polomermi rezov určenými numerickým a grafickým sposobom. Skutočnosť, že s výnimkou prvého rezu pri plnej
nádrži sú všetky numericky určené polomery viičšie,
svedčí o systematickom vplyve. Vyhodnotenie na stereoautografe v obidvoch prípadoeh vykonal ten istý
vyhodnocovateI. Vzhfadomna značný časový rozdiel
medzi grafickým a numerickým vyhodnotením (asi
4 roky) možno pripustiť určitú systematickú chybu
v nastavovaní meracej značky na model pri rezoch
4 a 8 m. Tak isto ako pri posudzovaní odchýliek od
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Výška hladiny v nádrži
1',01 m
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21,404 +2
4 21,406 O
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21,406
21,406

L~

I'l
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Hodnota strednej chyby urěenia polomeru nádrže
pri grafickom vyhodnotení podfa tabufky 3 je
mT

=

± o,on

m

Stredná chyba v určení plochy jedného rezu nádrže potom je
Pri ploche rezu P = 1435 m2 má pomerná
hodnotuyp ~ 0,9°/00'
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Pri určení strednej chyby v určení objemu nádrže
vychádzame zo vzorca pre určenie obsahu valca

sposobe do úvahy prakticky len polohová chyba v Uf.
čeni podrobných bodov pri vyhodnotení
na stereoautografe.

Gregor, V.: Fotogrametrickákalibrácia
uálcovgch nádrží

Lektoroval:

Aplikáciou zákona o prenášaní
bu platí:
mv

chýb pre strednú

= ± 7tr V(2vm,)2

+ (rmv)2

(14)

Stredná chyba v určení objemu valcovej nádrže
pri r = 21,38; m, = ± 0,001 m; my = ± 0,004 m
a. v = 13 m je

Pri celkovom objeme V = 19 000 mS pomerná
v určeni objemu nádrže je

Yy

my
= ±V

F::j

±

Ing. Jil'i Šima, Csc., VÚGTK Praha

chy-

chyba

1,O 8 0/ 00

Docielená presnosť vyjadrená pomernou chybou
1,08%0 v stanovení objemu nádrže je podstatne vyššia ako bol postavený predpoklad 2%0,

Uvedené výsledky dokazujú, že pre stanovenie
objemu ocelových velkorozmerových
nádrží možno
použiť metódu pozemnej stereofotogmmetrie.
Jej pred.
nosti v danej aplikácii sú, že je jednoduchá, pomerne
rýchla a primerane presná. Osobitnou výhodou metódy
je, že pria.mo na meranom povrchu nádrže vo vačších
výškach nevyžaduje žiadne priame merania prípadne
rozmiesťovanie
cielových terčíkov
alebo značiek,
čo by vzhradom na celkovú výšku nádrže (v F::j 14 m)
napr. pri geodetických metódach znamenalo značné
zvýšenie časových nárokov. Okrem toho je pre vyhodnotenie k dispozícii celý povrch nádrže zobrazený
na snimkach a. meranie možno vykonať bez potreby
vyradenia nádrže z prevádzky. Vhodnosť použitia pozemnej stereofotogrametrie
zvýrazňuje aj skutočnosť,
že meranie je z hladiska možnosti vzniku pripadných
deformácií v dosledku tepelných zmien plášťa nádrže
prakticky súčasné pre všetky body povrchu nádrže.
V danom pripade vyhotovenie snimok zo všetkých štyroch základníc trvalo v priemere l-P/2 hod.
Pretože hlavnýID dovodom pre uskutočnenie danej
úlohy boli značné rozdiely medzi množstvom dodanej
a spracovanej ropy, predpokladala sa ako jedna z mož.
ností pripadná vačšia chyba v určení kubatúry nádrže,
vypočítanej z obvodu a výšky nádrže. Z uvedených
výsledkov vyplýva neistota v určení objemu nádrže
vyjadrená strednou chybou my = ± 20 mS, čo pri cel.
kovom objeme nádrže (V F::j 19000 mS) dáva po.
mernú chybu y = ± 1,1 %0' Tým Sil. prakticky vy.
lúči1a jedna z možností vzniku rozdielu v množstve
dodanej a odčerpanej ropy registrovanej ropomermi.
Z porovnania numerického a grafického sposo bu
bodového vyhodnotenia
na stereoautografe
vyplýva
vyššia presnosť numerického sposo bu, pretože z čiastkových chýb uvedených pri grafickom sposobe vyhodnQtenia ,(kap. 2.2) prichádza pri numerickom

[I] Gál P.: Fotogrametria, SVTL Bratislava 1965
Kolektív: Fotogrametrická kalibrácia kovových zásobných nádrží, záverečná správa 02.12 g, Vedecké
laborat6rium fotogrametrie SVST, Bratislava 1967

Koordinačni rada Českého úřadu geodetického a kartografického a Slovenské
správy geodézie a kartografie

Koordinační rada Českého úřadu geodetického a kartografického a Slovenské správy geodézie a 'kartografie,
ziřizená dne 21. května 1969, se sešla na prvním jednání
dne 26. 6. 1969 v českém úřadě geodetic.kém a Ikartografickém v Praze. Jednání se zúčastnili:
za ČOGK: Ing. Jaroslav P r ů š a, Ing. Ferdinand R adouCh
a JUDr. Pavel Kuba;
za SSGK: Ing. Ondrej Mi c h a I k o, Ing. Daniel Len k o
a JUDr. Ervin Že ml a.
Na návrh slovenské strany bylo usneseno, aby pro
období do 30. června 1970 vykonával funkci předsedy
koordinační rady předseda COGK a funkci místopředsedy
rady ředitel SSGK.
Na zasedání byla přijata řada doporučení vedoucím
obou ústředních orgánů geodézie a 'kartografie z oblasti
koncepčni, technologické,
vědeckovýzkumné
a tvorby
cen. Členové xady zdůraznili zájem na prftběžném projednávání otázek společného zájmu za účasti zástupců
obou stran.
Na druhém zasedání koordinační
rady, konaném
v Bratilslav:ě 9. a 10. září 1969, projednali 'zástupci obou
ústředních úřadů otázky společného zájmu, především
společné vydávání časopisu GaKO, řešení vědeckovýzkumné zá,kladny v resortu Slovenské správy geodézie
a koartografie, vydávání oprávll1ění k ověřování geodetických prací, společný postup pří vydávání technických předpisů, zřízení Me-ziresortních koordinačních komisí pro geodézii a kartogr.afii jako poradních orgánft
ČOGK a SSGK a funkci geodé'zie a kartografie v informačních systémech.
Třetí zasedání Koordinačni rady se konalo dne 18. a
19. 11. 1969 v Pr,aze. Byly projednány otázky zajímající
oba úsUední Úřady, zejména vytvoření cenových komisí
s odvětvovou pftsobností, společný postup v zahraničním
styku, další postup projednáváni zákona o geodézii a kartografii, zásady o d'elimitaci majetku, práv a závazků.
při vyčlenění odštěpného závodu KN v Bratislavě z KN,
n. p. Praha.
Bylo dohodnuto, aby celostátní sumarizace sektorových přehledft byla i nadále prováděna, a to společně
ČOGK a SSGK a byl' projednán a schválen návrh jednacího řádu Koordinační rady. Bylo přijato doporučení,
aby Geodetický a kartografický obzor uveřejňoval informace o jednáních Koordinanční
rady, Meziresortních
k,oordinačních komisí pro geodéziia kartografii, zprávy
z vedení ČOGK a SSGK a příspěvky o osobních jubileích
a praoovnich úspěších geodetft a kartografů.
Příští resedání se uskuteční
vině března 1970.
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Ustaveni meziresortnikoordinačnf
komise pro geodézii a kartografi i Č ÚG K
Koordinační komise,zřízená
u Ústřední správy geodézie
a 'kartografie v květnu 1968, zanikla koncem roku v důsledku nového státoprávního
uspořádání ČSSR a bylo
potřeba ustavit novou komisi, slpženou ze zástupců 01'gánfi ČSR. Proto předseda Českého úřadu geodetického
a kartografického
zřídil dnem 3. června 1969 podle ustanovení § 4 odst. 3 vI. nařízení č. 1/1954 Sb. a s přihlédnutím k ustanovení z{lkona České národní
rady
č. 2/1969 Sb. Meziresortní koordinační komisi pro geodézii a kartografU, jako poradní orgán Českého úřadu
geodetického a kartografického. Předsedou komise jmenoval svého náměstka Ing. Ferdinanda Rad o uch a. Členy
komise, které předseda ČÚGK jmeooval po předběžném
projednání s příslušnými ministry, poplřípadě vedoucími
ťístředních úlřadfi, jsou:
Ing. Miloš Ča dek,
Ing. František

CSc., za Český statistický

O u f e k, za min. zdravotnictví

úřad;

ČSR;

Ing. Ladislav Háva, za ministerstvo lesního a vodního
hospodářství ČSR;
.
Ing. Karel Hod ač,
za min. zemědělství
a výživy
ČSR;
Ing. Slavoj K á dne r, za ministerstvo dopravy ČSR;
Prof. Ing. Dr. Václav K l' U m p han z 1, proděkan stavební fa'kulty ČVUT v 'Praze, za ministerstvo školstVí ČSR;
,
Prof. Dr. Karel K u c .1;la ř, přírodovědecká
fakulta
lovy university v Praze, za Československou
demii věd;

Karaka-

pplk. Ing. Stanislav
obrany;

nár.

K va s n ič k a, za ministerstvo

Ing.
Ing.
Ing.
Ing.
Ing.

Emanuel K ,ř í Ž, za ministerstvo kultury ČSR;
Kar~l L e f a n, za Český geologický úřad;
Zdeně'k L u b o ja ck ý, za Český báňský úřad;
Jiří Ma c h, za ministerstvo stavebnictví ČSR;
Jiří M a l' k u p, za ministerstvo
lesního a vodního
hospodářství ČSR;
Ing. Miloš Mat u l' a, za min. pošt a telekomunikací
ČSR;
Dr. Jiří M i k e Š, za ministerstvo spravedlnosti ČSR;

Ing. Miloš Pic k, DrSc., ředitel Geofyzi'kálního ústavu
ČSAV, za Československou akademii věd;
Ing. Ferdinand Rad o uch, náměstek předsedy ČÚGK,
předseda komise, za Český úřad geodetický a kartografický;
Ing. Břetislav st ach,
za ministerstvo
prfimyslu ČSR;
Dr. Ing. RNDr. Karel S v ob od a, za ministerstvo
výstavby a techniky ČSR.
Tajemníkem komise byl jmenován Ing. František
Č á I e 'k z ČÚGK.
Podle organizačního
a jednacího řádu bude působnosU komise spolupráce v odvětví geodézle a kartografie, výměna potřebných informací a podkladů, spolupráce při zkoumání společné problematiky v geodézii a
kartografU a při zpracování koncepce rozvoje odvětví
i při řešení jeho stěžejních otázek. Komise bude zkoumat z hlediska dlouhodobých společenských ,potřeb nejúčelnější
koordinaCi geodetických
akartograf1ckých
prací prováděný,ch organizacemi Českého úřadu geodetického a kartografického
a geodetickými složkami jiných resortfi a bude navrhovat potřebná opatření. Bude
se vyjadřovat k otázkám legislativním, technologickým
a k jiným zásadním otázkám společných zájmfi geodetických slože'k.
členy ,komise mohou být i zástupci významných vědeckýchlnstitucí
a vysokých škol, jejichž zájmll. se

činnost komise dotýká a podle povahy věci mohou být
k jednání při'zváni též další zástupci nebo experti.
První zasedání
Meziresortní
koordinační komise,
'které se konalo dne 17. října 1969, seznámilo členy komise se současnou organizací resortů geodézie a kartograf1e ČSR a SSR, s hlavními problémy na úseku geodézie a kartograf1e i s koncepcí ČÚGK. Členové komise
obdrželi 7 písemných materiálů
k prostudování
před
jejich projednáním v komisí. Zasedání komise se zúčastnilo 18 členfi, zastupujících 16 resortů. Jednání probíhalo
ve velmi dobrém ovzduší, s živou a plodnou diskusí
téměř ke všem bodfim. Proto bylo nutno pokračovat
v jednání dne 7. 11. 1969.
KOmise projednala svůj organizační a jednací řád
a osobu místopředsedy. Na návrh členfikomise
byl jím
jmenován Prof. Ing. Dr. KrumphanzI. Komise přijala řadu
dopručení, z nichž některá uvádíme:
Projednat v Koordinační radě zásadu, aby byla nadále vyhotovována celostátní
sumarizace sektorových
přehledů o plochách kultur.
Soustředit hlavní pozornost na tvorbu a vydávání
map v měř. 1: 1000, 1: 2000, 1: 5000, 1: 50000 a
1 : 200000; u jiných' mělřítek maximálně využít stávajících podkladů podle potřeby jednotlivých resortíl..
Doplnit výnos ČÚGK o oprávnění k ověřování výsledkfi gedetických prací a poďkladfi pro stanovení dobývacích prostorfi.
Vydávat předpisy a normy, které maji mít obecnou
platnost, zásadně po meziresortním p'rojednání.
Projednat návrh odměňování geodetíl. a kartografů
se zainteresovanými
resorty tak, aby výsledkem bylo
jednotnéře&ent.
.
Spolupracovat
se zainteresovanými
resorty
na
tvorbě Informačního
systému
geodézie ,a kartografie
a na je,hozapojení do celostátních a lokálních integrovaných informačních systémfi.
Jmenovat členem komise zástupce ČSVTS-GK. Byl jím
dodatečně
jmenQIVán Ing. Jaroslav Kouba, předstlda
ČSVTS-GK.
Všechna přijatá doporučení vedení ČÚGK akceptovaloa
ČOGK je bude postupně realizovat. Zvláštního
zdfiraznění zasluhuje přátelské ovzduší, ve kterém jednání probíhalo. Veliký zájem o problematiku, která byla
na pořadu, otevřenost diskuse a konstruktivnost
kritiky
směřovaly k tomu, aby byly nalezeny cesty k rychlé
nápravě všude, kde to je třeba. Věříme, že i v dalš!ch
jednáních bude toto zdravé prostředí zachováno.
Příští zasedání komise se uskuteční v první polovině března 1970.
Ing. Čtilek

Oprávněni k ověi'ovánf výsledků
geodetických prací a podkladů
pro stanovení dobývacích prostorů
Od 1. srpna 1969 dochází ve vydávání oprávnění
k ověřování v~sledků geodetických
praCí a podkladů pro stanovení dobývacích prostorů, které až
do konce své pfisobnosti udělovala Ústřední správa
geodézie a kartografie,
k několika změnám. Jde
především o to, že nadále nebude oprávnění vydáváno fyzickým osobám j'ako dosud, ale státním
orgánfim a sociaUstickým organizacím, pokud zaměstnáV'ají kvalifikované
precO\1'11íkys dokončeným vysOlko1škol'ským vzděláním
zeměměřického
směru a s nejméně pětiletou praxí a pokud 'o oprávnění požádají z dfivodfi potřeby pro vl1astní obor
pfisobnos>tt. Kvalifikace mUlsí být prokázána vykonánímzkoušky
před ,zkušební komisí u oblastních
ústavfi geodézie v Praze nebo v Bmě, na Slovensku
u SlovenSké správy geodézie a kartografie.
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Druhá změna je v tom, že oprávnění státním
ni'ků a iJnženýrské komory. ROILhodntttím zkušebn'í
kOlffiÍsemt1-žebýt upuštěno od ,zkoušky i u těch pranrgánům a socialistickým
organi2lacím vydávají
pro svoji oblast Oblastní ústav geodézie a kartocovníkt1, kteří složillikvalifikační
'zkoušku podle dfígrafle v P-raze a v Brně, př~slušné podle sídla or- 'vějších předptst1 Ústřední rsprávy geodézie a kartogánu nebo organizace, která žádá o udělení oprávgrafie, nebo kteří složili obdobné odborné zlmušlky
nění, nikoliv centrální orgán; na Slovensku Slozavedené pro pracovníky měřických útvaro v jivenská správa geodézie a kartografie. Má-li být
ných resorte,ch.
vydáno oprávnění pro území celé ČSR, vydá je
oblastní ústav ge:ooézie, u kterého byla provedena
Zkušební 'komise se má scházet podle potřeby
zkouška, po dohodě s druhým Oblastním ústavem
s přihlédnutím k počtu žádostí, nejméně však jedgeodézie. Pokud jde o oprávnění pro celé úzennu za ,tři měsíce, je~li podána
alespoň
jedna
mí ČSSR, stane. se tak po dohodě mezi OJ3last- žádost.
ními ústavy geodézie a Slovenskou správou geodézie a kartogrefie.
Při zkoušce má kandidát předlofl.t ela'boráty,
které samostatně zpracoval v terénu a sám je vyČeský úřad geodetický a kartografický
vydal
hodnotil. Druh a r02lSah určí zlrošebni !komise.
dne 16. července
1969, po projednání s Českým
Komise p'o'soudi kvalitu předložených pTac1a ověbáňským úřadem a v Komisi m~nilsterstva vnitra
ři znalost te-chnických předpist1 a technologických
pro koordinaci předpisů v oblasti správního práva
postupt1 geodetick9ch prací, jejichž
ověřování je
"Výnos o vydávání oprávnění k ověřování výsledvázáno na oprávnění; 'zejména znalost
předpist1
kfi geodetických prací a podkladů pro stanovení
týklajícich se vyhotov,ování geometrický'ch
plánd
d()ibývacích prostorů," č. 2800/69, jehož znění uvea technicko-h()Spodářského
map'ováni a znalost
řejnil ve Zpravodaji. Vydání výnosu bude registrohornich 'předpist1, jde-li o oprávnění pro práce
váno v Ústředním věstníku ČSSR. Obdobný výnos
uvedené v § 5, odst. 2, čI. 1 a 2 vyhlášky Ústl'edvydala i Slovenská správa geodézie a kartografie.
níh'o báňského úřadu č. 260/1957 Ú.1. V těchto případech je členem zkušební komise též zástupce
Oprávnění k ově-řování geodetických prací se
Českého báňského úřadu, připadně i Obvodního
vyžaduje, j'ako dosud, pro
báň!ského úřadu. Pokud pracovník při zkoušce neobstO'jí, miiže ji opakoV'at nejdříve za tři měsice.
- 'ověřování geometrických plánfi vyhotovovaných
pro účely evidence nemovitostí,
Zkušební komise na požádání má poskytn'Out
kandidátovi veškerou P()iIDOC, zejména mu zpřistup- dbnovování a vytyčování vlastnických
hranIc
předpist1a
umožui,t napodle pozemkové mapy evidence
nemovit'oSll:í, nit seznam technických
hlédnout do p'l,atných předpist1. Pozváni ke zkoušbýv. katastrální
mapy nebo podle geometricce má být doručeno nejméně jeden měsíc předem.
kých plánfi,
Ředitel oblastního ústavu geodézie resp. Slovenské
- 'Ověřování výsledkfi
geodetických prad, které
správy ge'odézie a kartogrefie má zaslat do 30 dnt1
mají být převzaty pro celo'státní mapová díl'a, kandidátovi pisemné .(JIsv~dčení o výsledku zkoušústřední nebo technické dokumentace v resortu
ky a organi~aci oprávnění k ověřování geodeticČÚGK,
ký'ch prací.
-ověřování
podkladů
vyhotovených podle § 5
vyhlášky Ústředního báňského úřadu č. 260/1957
Ú. 1., a pokud nejsou vyhotovovány důlními měřiči.

Bude-li zjištěno, že oprávněný orgán nebo organizace nedodržuje platné předpisy, mt1že OÚG
[SSGK) udělené oprávnění zrušit.

Uchazeč-e o zl:ikání osvědčení k ověřování vý~
sledků geodetických prací bude za'jimat, které technické předpisy jS!Oupředmětem Zkoušky. JSou to
směrnlce pro zřizDtvání a evidenci
ZhušťoVlacích
Žádosti o vydání oprávnění rk ověřování výbodů, pro vyhoto"V'o<váni výškopilsných
pláml' na
sledků geodetických prací a osvědčemí kvalifikapolohopÍ,sném
podkladě
kat,
mapy,
pro
údržbu
map
ce jmenovitého
pra'covníka mají podle výnosu
EN, instrukce nivelační, pro technickou nivelaci,
(JIrgány nebo organizace zasílat místně příslušnému
Oblastnímu ústavu geodézie, na Slovensku Sl'oven- instrukce B pro udr~ování služebních map velkých
ské správě geodézie -a kartografie a doložit je doměřítek, návody pI'lO vyho10vováni geomB'triokých
kladem o vzdělání pracovníka, potvrzením o jeho
plánů a pro zaměřování změn map velkých měpraxi, potvrzením, že navrhovaný pracovník může
řítelk, vý'nos ÚSGK geodeUCrké systémy (závazné
zacházet s utajovanými
skutečnostmi,
dokladem
o ustanov ovací měřické zkoušce nooo o jiné ob- názvy a ~kratky) a encykloped'ic ky instrukce A a
inrstrukce pro THM a směrnioe
pro geodetickodobné odborné ~1{Qušce, pokud ji pracovník dříve
práce na
složil, případně pověřoV'ací listinou nebo ()Svědče- topografické a geodeti'ckohydrografWké
vodnkh
torc.ích, pro ,vyhotovení mapových poldním k 'ověřování výsledků
geodetických
prací
kladt1 pro ;stavby 'k Z'Úrodnění pt1ldy a pro geov případech,
kdy pracovník
taková
oprávnění
z~skal již dříve.
deUdkou a kartografickou
rdokumentačni
slUŽr!Ju
v oboru pt1sobno:S!tiÚSGK. Navíc je třeba znát vládZkušební komise projedná do-šlé žádosti a poní luařízení č. 1/1954 Sb. zeměměřickýzákon
oč.
soudí, zda navržený pracovník má být pozván ke
82/1948
Sb.,
vylhlášku
ÚSGKč.
156/1957
Ú.
1.
ve
zkoušce, nebo zda toho není třeba, pwtože prac-o-v'.měrní vyhlášky ÚSGK c. 35/1968 SIb., zákon č. 22/
nIk složil odbornou ustano-vovací zkoušku měřic/1964 Sb. a ~Vbláišlku i'! 23/19'64 Sb.
lmu, nebo má oprávnění podle § 3 zákonač.
61/
1951 Sb., jímž se zrušují oprávnění civilních rtech-

Oprávnění je omezeno na rQlZsah člnnolSit1vymezený zřizovací listinou orgánu nebo organizace'.
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Mezinárodní symposium
o kontinentálních sítích
Bulharská akademie věd uspořádala v rámci I. sekce
Mezinárodní geodetické asociace [IAGJ symposium, jehož náplní byly problémy speciálních studijních skupin
1.14, 1.21 a 1.24 a některé další problémy, související
s rozsáhlými geodetir.kými sítěmi. Značná část symposia
navazovala tematicky na bruselské symposium o geodetických výpočtech z roku 1966. Symposiu předsed.al W.
K. H r i s t o v [Bulharsko J a předsedové speciálních studijních skupin W. B a a r d a (Holandsko, zastupoval ho
J. E. Alberda],
M. Odlanicki-Poczobutt
(Polsko J a A. B j e r ha m m a r (ŠvédskoJ. Symposia se
zúčastnilo 56 zahraničních a 54 domácích delegátů.
Jednání symposia
bylo tématicky
rozděleno
do
4 skupin:
A. Normy pro geometrické geodetické sítě
Po zprávě A. Bjerhammara o činnosti SSG 1.24 přednesl
M. S c h 11 dli c h (NDRJ referát o rozmístění Laplaceových azimutů a měřených délek v astronomicko-geodetických sítích jakožto elementů k určení 'orientace a
měřítka základní polygonové sítě "nultého"
řádu. H.
Pel z e r (NSRJ se zabýval optimalisací přesnosti trilaterační sítě; omezil se při tom na tellurometr typu MRA
3 a měření v rovinách. E. R e i n h a r t [NSR], spoluautor K. D e I c h lJ určoval index lomu při měření elektrooptickými dálkoměry a uvedl výsledky 24 hodinového
měření 3 kilometrové vzdálenosti s výškovým rozdílem
1000 metrll; došel k závěru, že geometrický průměr indexů lomů na koncových bodech měřené délky je pr'avděpodobně nejlepší hodnotou.

n. S c 11 rad e r (NSR J uk~al

použití ALGOLu pro souřadnicové vyrovnání rozsáhlejší sítě. I. To tom a n o v
(BLR, spoluautor
L. D i m o v J spojil vyrovnáním dvě
sÍtě, vyrovnané nezávisle a různými metodami. Řešení
velkých systémů normálních rovnic metodou postupné
relaxace přednesl V. A s h k e n a z i (GBJ a uvedl četné
praktické
zkušenosti. C. G e r g o v (BLRJ se zabýval
vyrovnáním podmínkovým v případech, kdy Ije matice
normálních rovnic singulární. I. T r e n k o v (BLR, spoluautorka
1. Pe t r o val
předložili
způsob sestavení
normálních
rovnic v případě nepřímých Ikorelovaných
pozorování, 1. G a z d i c k i [PLR, spoluautor R. P i o tr o w s k i J aplikoval metodu konjugovaných gradientů na
vyrovnání geodetických sítí, s použitím samočinných počítačů. Postupné vyrovnání sítí nivelačních 'a trigonometriCkých kombinací
vyrovnání zprostředkujících
a
podmínkových ukázal L. D i m o v [BLRJ. H. M. D u f o u r
(Francie J srovnával dvě základní možnosti řešení velkého systému normálních rOl."nic,eliminační metodě dává
přednost při vyrovnání rozsáhlých volných sítí I. řádu,
iterační metody jsou často výhodné proto, že není zapotřebí předběžného uspořádání neznámých. E. M i t t e rma y e r (Záp. BerlínJ modifikoval Gaussův algoritmus
pro samočinné počítače. 'E. M. S o d a no (USAJ se zabýval optimálními formulacemi
trojrozměrné
geodézie a
některými aplikacemi. Zprávu o novém vyrovnání západoevropské
základní trigonometrické
sítě podal D.
E h I e r t (NSRJ. Praktickou realizací vyrovnání francouzské sítě I. řádu metod'a!I1i trojrozměrné geodézie se
zabýval T. Menestrel
[FrancieJ. Na některé nové
aspekty vyrovnání a výpočtu charakteristik
přesnosti
geodetických sítí upozornil K. M i ha i lov i č [Jugoslá·
vie].

W. K. H r i s t o v [BLRJ uvedl metodu vyrovnání, při
které je brán zřetel na chyby výchozích (daných J veli-

cm. M. S c had 1 i c h (NDRJ se zabýval teorií chyb při
měření velkých vzdaleností elektrooptickými
dálkoměry.
E. I van o v (BLR, spoluautorka N. Pe t r o v aj studoval
ověření hypotézy o rovnosti středních hodnot v geodézii.
Požadavky na přesnost studoval ze statistického hlediska
G. Reissmann
[NDRJ. A. Z. Sazonov
[SSSRJ se
zabýval problematikou korelovaných veličin v rozsáhlých
trigonometrických
sítích. I. G 1 u m o v [SSSR J zkoumal
přesnost měření dlouhých vzdáleností v kontinentálních
sítích rádiovými dálkoměry.

D. Ohecné problémy kontinentálních

sítí

W. K. H r i s t o v [BLRJ přednesl návrh na zlepšení geodetického referenčního
systému 1967,
geometrickými
vztahy i odvozením pa1'lélmetrů pro výpočet normální
tíže. M. Ci m bál n í k [CSSRJ se zabýval vlivem systematických a proměnlivých systematických chyb na přes'
nost kontinentálních
základen. M. D a s k a lov a (BLR J
určovala vzájemnou polohu dvou referenčních
elipsoidů
z pozorování družic. S. H e i t z [NSRJ sdělil výsledky
nového určení geoidu v NSR z astronomicko-geodetických tížnicových odchylek.

1. Úč.astníci symposia vyjadřují vřelý dík Bulharské
akademii. věd za uspořádání
a organizaci
symposia.
Zvláštní dík vyjadřují akademiku W. Hristovovi a 'jeho
spolupracovníkům
za výtečnou organizaci symposi-a.
2. (Tčastníci symposIa očekávají, že v blízké budoucnosti bude mezinárodní
vědecká situace příznivá pro
sestavení společné sítě pro Evropu, Afriku a Asii. Tato
triangulace bude prvním krokem k celosvětové síti, která by umožnila důležité a více komplexní studium Země.
3. S ohledem na předchozí bod se doporučují pro
nejbližší budoucnost následující studie:
- metody budování dlouhých pozemních základen
[ZKrJ mezi 2000-3000
km;
- metody simultánního
určení bodů, vzdálených
okolo 200 km, prostřednictvím
pozorování balonů.;
- metody simultánního
určení bodů, ,'Vzdálených
okolo 2000 km, prostřednictvím pozorování družic;
- metody zavedení souřadnicových podmínek z výše
uvedených metod do vyrovnání kontinentálních
sítí;
-- zdokonalování
přímých a itel'ačních metod řešení velkých systémů lineárních rovnic;
- problém ch,arakteristických
čísel při statistické
analýze sftí, při iteračních
metodách
řešení lineárních rovnic a při dalších geodetických problémech;
- metody dokonalejšího určení přesnosti, dosažené
v kontinentálních
sítích a vyplňovacích sítích;
- rozmístění
přesných
měření délek a azimutů
s ohledem na maximální efektivnost;
kritéria pro optimalizaci geodetických sítí;
- aplik.ace matematické statistiky na metody měření ,a na zpracování geodetických měření.

Náplň referátů v souhrnu neodpovídala zcela názvu symposila,. Převahu zde měly např. metody numerickéhořešení velkých systému normálních
rovnic na samočinných počítačích a málo se diskutovaly některé základní
problémy kontinentálních
sítí, jako např. homogenizace
měřených hodnot, jednotné měřítko a spojení klasických
sítí s kosmickou tril8ngulací. V tomto ohledu lépe vystihuje celou šíři této problematiky
závěrečná resoluce
symposia, která podává přehled námětťr, jejichž řešení je
v současné době nanejvýš aktuální a dnes již možné.
Přesto však je možno referáty, oficiální i neoficiální
diskuse a navázání kontaktů mezi odborníky stejného
zaměření označit za úspěch pořadatelů symposia.
Cimbálník
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Demografické mapy
v Budapešti

V dňoch 17.-22. 9. 1969 konala sa v Budapešti výstava
spojená 50 sympóziom () demagrafických
mapách. Obidve
akcie, ktoré b()li medzinárodného
dosahu, slí ()d roku
1962 v poradí
8. tematick()u
kartografickou.
akciou
v r()kovaní o problemratike
spracovaniJa a vydávania
kartografických
diel. Doposial sa usporiadali
tiet() porady z výstavami mapových diel na nasledovné témy:
1. Národné atlasy (1962)
2. Cestné mapy (1963)
3. Turistické mrapy (1964)
4. Školské nástenné
mapy (1965)
5. Školské atbasy a glóbusy (1966)
6. Plány 'miest (1967)
7. Mapy využívania zeme l1968)
8. Demografické
mapy (1969).
Medzinárodná
výstava demografických
máp ako
i celé sympózium konalo s.a v Budapešti v Dome techniky (Technika házaJ vo výstavných sieňaclh a prednášky v posluchárni,
ktorá patri pre geodetické podujtatia. Cielom týchto akcii 0010 zoznámit sa s problémarni demografie
a demografických
máp rozličnými
kartografickými
zobrazovacími
metódami,
ako i vyrovnat sl8. s tažkostami,
ktoré slí pri praktickom
riešení spracovávania
demografických
líd!aj()V do mapových obrazov.
Demografické mapy dnes sllížia pre líčely plánovacie ako i samostatné
poznanie problematiky
hustoty
osídlenia, rozdelenia obYVllltelstva podla veku, pohbavia
a zamestnanosti,
podla počtu zamestnancov,
dalej doprava do a zo zamestnania,
prípadne problémy národné 18.nár()dnostné.
Nak()niec slí to problémy sateUtných miest mestského 18. vidieckého
obyvatelstva
a 'migrácie obyvatelstva.
Vfstava máp
Na syntetických,
najmli však analytických
mapách zobrazujú jednotlivé demografické mapy pre určitý oosový
interval stav týchto javov, iclh zmeny ako i tendencie
vývoja. Zobrazenie demogoofických prvkov, najmli hustoty obyvatelstva
na vystavovanýclh mapách a atbasoch
bolo najčastejšie
metódou
bodovou,
dalej plošnými
kruhmi, aleoo objemovými gulami, rastrami, štvorcami,
farebnými plochami s izohypsami, ba dokonca profilmi
o počte obyvatel ov v zobrazovanom
území.
Z vystavovaných
exponátov z hladiska obsahu ako
i kartografických
zobrazovacích
metód zaujímavé boli
nasledovné
exponáty:
Oxfordský "Atbas of USA and Canada" z roku 1967,
kde na vykreslenom
šedohnedom,
tieňovanom
teréne
bodovou metódou s konkrétnou hodnotou jedného bodu,
je znázornená
Ihustota obyvatelstvo.
Vystavená
bola
mapa, ktorá zobrazovala USA. Podobnú mapu vystavovala i sovietska expozíciJa.
Sovietská nástenán "Karta národov mioo" v mierke
1:15 mil. z roku 1961, kde farebnou stupnicou sa zobrazuje osidlenie jednotlivýclh národov svetJa. podla administratívnych
hranic. Ďalšou 'farbou čiarovými rastrami,
!>"1ll
zas vyjadruje osídlenie na 1 km2• Vzniká tý'm dokonalý názorný obraz oboch zobrazovaných
javov.
Kanadský dvojrečový "Economic Atlas of Ontario"
v angličtine a zároveň vo francuzštine
rieši na 23 listoch
zo 113 problémy demografické.
Čiže okrúhle 20 % máp
celého atlasu sú venované obyvateIským
problémom.
Tak na str. 8 je hustotJa. osídlenia južného Ontaria zobrazená negJatívnou bodovou metódou. Body sú biele,
pevnina
tmavá a more tmavomodré.
Tento ,,[ločný"
pohlad na túto mapu názorne ukazuje centrá osídlenia
zobrazovaného
llzemia. Rozdelenie ob}"Vatelstva podla
Zlllmestnania do 10 skupín (m. č. 27) udáVlll sa na štvorcovom diagrame pozostávajllceho
za 100 štvrcov (10 X 10 J
farebne a percentuálne
zastllpenie jednotlivých zamestnaneckých skupín p·odla administraUvnych
celkov. Cel-

kove atlas si zasluhuje pozornost pre jemné farebné
vyjadrenie 18.nízky počet farieb, kde v týQhto mapách
neprekoočuje
počet 6.
Mapy produkcie NDR, kde najmli Dr. K. Witthauer
dával na mapách, ktoré zostavil, velkostiam
sídlisk
matematický
vzťah. Sídliská rozdelil na vidiecke [do
2000 obyv. - zelená farba) a mestské (nad 2000 obyv.
- červená farba). ZobrazoVlllnie je plošné, bodami, aleba kruhmi. PrUom polomer krulhov (bodov) odvodzuje
podla nasledovného
vzťahu:
Mierka

1:500 000
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=
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Mierka 1:750 000

V

=

1:2,5 mil.

3

r = 0,33

a

= počet

a

100

obyvatelov

Stupnica bodov a kruhov je pre 100, 200, 500, 1000, pri
vidieckom obyvateIstve
a pre mestské obyvateIstvo
je
to 2000, 5000, 10000, 20000, 50000 obyvatelovo Takže
tý'mto spOsobom sa dajú vyjadriť presné počty obYVllltelov na ploche administratívnych
celkov. Mapy produkcie NDR to názorne ukazujú.
Rovnako ako mapy predošlej produkcie vystavovaná mapa "Carta della distribuzione
in ItaliJa" v mierke
1:1 mil. taliJanského vydavatelstva
Instltuto geograf1co
de Agostini Novara rieši rozloženie obyvateIstva
použitím vzorca pre polomer

V
3

r =

a

200

Základ mapy je farebná
hyp5Ometrla.
Iná talianska
mapa "Carta della densita popolazione in Italia" ,z roku
1951 rieši hustotu obyvatelstva
na 1 km2 farebnými
stupňami od zelenej cez žltll, červenlí do tmavo-fialovej.
Stojí za zmienku tiež indický atlas, ktorý pre desaťročie 1951 a 1961 ukazuje jednotlivé vývojové tendencie
demogoofických
javov v administraUvnych
jednotkách
z rozličných Ihladísk.
Španielska mapa obyvatelstva
Španielska v 'mierke
1:1 mil. rieši bodovou metódou rozloženie obyvateIstva
v podkladovom tieňoVlanom teréne. V tejt.o mape počet
obyvatelov nad 200 tis. je znázornený čiernym kruhom
s negatívnym lídajom v tisíckach obYVllltelov.
Rovnako sú pozoruhodné
mapy analytické
francúzs!kej produkcie, ktoré okrem vlastnej zeme všímajú
si lídaje bývalýclh franclízskych kolónií najmli afrických.
ExpozíclJa našich máp obsahovaba ukázky z Národného atlasu ČSSR a dve mapy ČSAV. Tieto nezaostávali
za ostatnými jak riešením, tak boootstvom obsahu i
spracovaním.
Podrobný
rozbor
nerobím,
kedže ide
o mapy, ktoré možno r()zoboot z viacerých hladísk v domácom prostredí.
Domáca expozícÍ/a Maďarska vystavovala
mapy za
svojho národného
atlasu
(v madarčine
a angličtine),
dalej kartodiagoomy, padla rOznych štatistickýclh lldajov.
Celkove bolo na výstave 305 máp z 34 štátov, a to
z Európy (18), Afriky (7), Ázie (4), Severnej Ameriky (2) a Strednej a Južnej Ameriky (3). Z ,týchto zemí
15 štátov má problemratiku
obyvatelstva
spracovanú
ako súčast národných,
ekonomických,
aleoo plánovacích atlasov. SÚ to v prevažnej časU európske štáty,
medzi ktorými nechýba Madarsko i ČSSR. Pritom NDR
svoj atlas v súčasnej dobe 'pripravuje. Rovnako i ZSSR
pripravuje
Atlas hustoty obyvatelstVlll. Vystavovatelia
spolupracovali
celkom 50 65 zahooničnými inštitllciami
a so 7 d()mácimi. Najvličší počet zastúpených
inštitllcií
bolo z Verkej Británie a z Francúzska, celkom 7, potom
na sleduje ZSSR so 4 inštltlíciami.
Boli tu zastllpené
geografické katedry vysokých škOl, akadémie vl.ed, plánovacie a štat1stické inštltllcie, kartografické
vydava-
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telstvá, knihkupectvá
i zememeračské inštito.cie. Pritom
z bUzkych eur6pskych
štátov Rumunsko a Iuhoslávia
nemali na výstave expoziciu, /hoci symp6zia sa zčastn1l1
a mrali na ňom referáty.
Symp6zium
So.bežne s výstavou odzneU i jednotlivé témy v prednáškovej sieni. Usporiadatelia
na začiatku rozdali rozmnožené témy v nemčine, prfpadne ruštine, angličtine
a franco.zštine zviazané do jedného zvllzku. V týchto
4 rečiach sa viedlo i rokovania na symp6ziu. Celkový
počet o.častnfkov bolo 55 z čoho 11 z uspori.adatelskej
zeme.
Hlavným organizátorom
lil dušou
to/hto podujatia
bol nestárnuci,
toho roku 70ročný, prof. Dr. Sándor
Rad6, ktorý nechýbal nikde a suverénne viedol rokovania na symp6ziu i ostatné veci spojeně s výstavou
a celkovým dianfm. Na záverečnom
ukončenf, ktoré
bolo pri výlete v Kecskeméte navrhol, aby Ba spracovala svetavá demogooflcká mapa v mierke 1:2,5 mil.
Kecfže som bol zvedavý, čo pripravujd na rok 1970
mracfarskl usporiadatelia,
odpovedeli mi, že rozmýšlajo.
o týchto aiternativach:
Dopravně mapy (z vedeckého hladiska)
Komplexno-ekonomickě
mapy.
Poovdepodobne to budd predsa len dopravně mapy.
Už teraz sa na to.to tematiku tešime.
Ing. Albert Kelemen

Zfizeni mezinárodniho komitétu pro
využiti fotogrammetrie v architektufe

Závěrem byla přijata rewluce, v niž mimo jiné bylo
doporučeno zřízení mezinárodniho komltétu, který by se
zabýval studiem aplikovaných
fotogrammetrických
metod v architektuře.
Stejný požadavek vzešel i z rezoluce V. komise ISP
na XI. mezinárodním kongresu v Lausanne 1968.
Připravou tohoto komitétu
byl pověřen pan Ing.
geogr. Maurice Car bon n e II, pracovnik
Národniho
grafického institutu v Paříži. Pan Car bon n e 11 projednal otázku zl'izení komitétu jak s nynějšim presidentem ISP prof. S o 1a i nim, tak s presidentem ICOMOS
prof. G a zz o 10 u. V současné době je již komitét ustaven, skládá se z osmi čIenti, čtyř zástupcli ICOMOS a
čtyř zástupcli ISP. Cleny komitétu za ICOMOS jsou: R. W.
MacDowall
(Velká Británie), C. Erder
(Turecko),
H. Foramitti
(Rakousko) a L. Petrov
(Sovětský
svaz), za ISP M. Car bon ne 11 (Francie) jako předseda, M. J i l' i n e c (Ceskoslovensko),
F.L tj s c hne r
(Německá spolková
repubUka)
a Gen. S c h m i e d t
(Itálie ).
Komitét začne pracovat v roce 1970 a 'bude se zabývat především studiem a aplikaci fotogrammetrických
metod v památkové péči, připravou mezinárodnich setkání
(kolokvia, sympozia atd.), spolupraci s Mezinárodnim dokumentačním
centrem ICOMOS, publikově.nim výsledkli
v mezině.rodních časopisech atd.
Účast CSSR v komitétu pro fotogrammetrl1 v architektuře je uznánim československých
praci na tomto
o.seku geodetiC'kých prací a znamená to, že podíl československých geodetli při zaměřování památek má v mezinárodnim měřiťku svil.j význam a je vysoko ceněn. Naše
pracovníky pak 'zastoupeni v tomto komitétu zavazuje
k dalšímu zvyšováni efektivnosti a kvality těchto praci,
abychom se vždy mohli s dspěchem srovnávat s ostatnImi státy, kdeměřická
dokumentace památek je na vysoké úrovni.

528. 74:72:374.5( 44)

V červencI 1968 pořádala ICOMOS (Me'zinárodni rada
pro památky a krajinu) v Saint-Mandé ve Francii mezinárodnf kolokvium pro studium fotogrammetrie v apUkaci na památkově 'o'bjekty. Kolokvia se zo.častnm odbornici ze 14 státo.. Kolokvium byl dále přítomen presi- '
dent a generálni sekretář ICOMOS prof. P. Gazzola a
Závěry z kursu pro odpovědné geodety
prof. M. Lema.1re, dále zástupce UNESCA pan Abdul Hak,
v bytové a průmyslové investični výstavbě
ředitel Mezinárodniho centra pro studium ochrany a obnovy kulturnich statko. pan H. Plenderleitha
zástupci
628.45 + 528.48:374.6(437)
dalšich mezinárodnich
i národnich francouzských
instituci. Bylo předneseno 11 referáto.:
Odborná skupina pro inženýrskou geodézii CsVTS
Ing. M. Ca r bon n e 11 (Francie): Historie a současná
uspořádala - jak bylo oznámeno v GaKO roč. 1968,
situace v aplikaci fotogrammetrie v architektuře.
čís. 9/10 - kurs pro odpovědné geodety v bytové
Prof. P. E. Bor c her s (USA): Fotogrammetrické
me·
tody měřeni deformací architektury.
a v průmyslové investični výstavbě. Funkci garanta
Arch. A. Don ze t (FrancIe): Potřeby architekta v oboru
kursu převzal Český úřad geodetický a kartografický,
rekonstrukce památe,k a rozborli městských i přirodzastupovaný Ing. Milošem Vondruškou.
Podmín.
nich celkli.
kou
přijetí
do
kursu
bylo
ukončené
vysokoškolské
R. W. Ma c D 'o w a 11 (Vel'ká Británie): Dliležitost fotozeměměřické studium a pětiletá praxe v oboru, z toho
grammetrických archivli pro památky a umělecká díla,
Doc. C. Er der
(Turecko): Podíl fotogrammetrie
při zanejméně dvě léta v investiční výstavbě.
měřováni uměleckých děl ohrožených velkými in vesKurs VZQudilv odborné veřejnosti značný zájem
tičnimi pracemi.
a organizace, zaměstnávající zeměměřické inženýry,
Dr. H. Fo r a m i t t i (RakouSko): Z'kušenostia
aplikace
běžného využit[ fotogrammetrie
ve službách památsi zřejmě uvědomily význam a potřebu v tomto směru
kové péče.
školeného odbornika. Přihlásil se neočekávaný počet
Prof. I. Gomoliszewski
(Polsko): Možnosti a o.čel
zájemců, z něhož bylo do kursu přijato 155 geodetů.
souhrnných měřeni skutečných tvarli a jejich nepraÚčastníci byli rozděleni do dvou studijních skupin
videlnosti.
Ing. M. J i l' i n e c (Ceskoslovensko):
Přinos fotograma bylo jim předem zasláno skriptum, jehož redaktorem
metrie při rekonstrukci
památkových objektli.
byl prof. Ing. Dr Václav KrumphanzI.
Arch. I. P. Pa q u e t (Francie): Síře možných fotogramInternátní výuku v hotelu Zvíkov ve Zvíkovském
metrických aplikaci na poli rlizných ,architektonicPodhradí
absolvovala I. skupina ve dnech 17., 18.
kých studU .. Klady a zápory.
a 19. února 1969 dopoledne, II. skupina 19. února
Doc. Ing. V. P e t k o v i č (Jugoslávie): Fotogrammetrické
práce v Jugoslávii ja'ko podklad pro konzervaci a
odpoledne, 20. a 21. února 1969. Vyučovalo se vždy ve
rekonstrukci.
dvou podskupinách současně. Samostatné domácí
Prof. R. d e V i t a (Itálie): Moderni nároky vědeckého
studium bylo podpořeno dvěma celodenními povin.
studia památek a technické historie architektury
nými konsultacemi v březnu a v dubnu 1969 v Praze.
dčel fotogrammerlckých
měl'ických metod.

1970/24

Geodetický a kartograJický
obzor
rol!nik 16/58, l!islo 1/1970 25

Organizace

Počet úča.stnfkťl

investorské
projektové
dodavatelské
jiné
resort ČÚGK

17(11,0)
58(37,4)
31(20,0)
2(1,3)
47(30,3)

I
investorské
projektové
dodavatelské
resort ČÚGK

Organizace

investorské
projektové
dodavatelské
resort ČÚGK

~

26-301etf

13(11,02)
43(36,44)
19(16,10)
43(36,44)

31-351etl

36-40letf

Lze říci, že odborná skupina pro inženýrskou geo·
dézii ČsVTS účip.ně a v příhodnou chvili přispěla k prohloubení kvalifikace inženýrských kádrů na potřebném
úseku naši zeměměřické pra.xe.

41letl a
stsrlll

4(30,7)
8(18,6)
2(10,5)
6(14,0)

3(23,1)
3(7,0)
7(36,8)
12(27,9)

3(23,1)
13(30,2)
4(21,1)
18(41,9)

3(23,1)
19(44,2)
6(31,6)
7(16,2)

20(16,9)

25(21,2)

38(32,2)

35(29,7)

Prospěch
vÝborně

~

Počet úspěšných absolventll

I

Organizace

investorské
projektové
dodavatelské
resort ČÚGK

Závěrem lze konstatovat, že kurs splnil svůj účel.
Pracovní charakter školení, v nerušeném jinak prostředí, osobní kontakty, bezprostřední, vzájemně prospěšná výměna názorů a zkušeností mezi účastníky
a lektory, to jsou nesporné klady tohoto kursu. Z kursu vyšlo 123 absolventů, kteří jsou schopni: řešit speciální náročné úkoly odpovědného geodeta na staveništích, v závodech aj. Uspěchem je i skutečnost, že
mnohé organizace zařadily své absolventy kursu do
vyšších kategorií. Je na místě připomenout i dobré
organizační zabezpečení kursu, na němž má zásluhu
Dům techniky v Ostravě, jemuž tento úsek byl svě.
řen.

5
20
6
21

(38,5)
(46,6)
(31,6)
(48,8)

52(44,1)

I

1:
dobi'e

(61,5)
(53,4)
(68,4)
(51,2)

13
43
19
43

66 (55,9)

118

8
23
13
22

V tab. I. je vyjádřeno rozdělení účastníků kursu
podle organizací (v závorce jsou %).
Z tabulky I. je patrný velmi potěšitelný
mimoresortních organizací (69,7 %).

zájem

Zkoušky, skládající se z části písemné (test) a ústní, se konaly v červnu a v říjnu 1969. Složení dvou zkušebních komisí z vysokoškolských učitelů, ze zástupců
ČÚGK a z pracovníků mimoresortních organizací zaručovalo jednak objektivnost zkoušek, jednak vyso·
kou odbornou náročnost.
Úspěšně vykonalo zkoušku 118 absolventů (78%);
rozdělení podle organizací je sestaveno v tab. II.
Úspěšně vykonané zkoušky podle věkového rozdělení absolventů jsou sestaveny ve III. tab.
Tab. III. ukazuje, že kurs absolvovali převážně
pracovníci s delší odbornou praxi.
Kvalifikační kursy ČsVTS rozeznávají pouze tři
klasifikační stupně: výborně - dobře - nedosta.tečně.
V tab. IV. jsou absolventi sestaveni podle prospěchu.
Z tab. IV. je patrné, že znalosti absolventů byly
dosti vyvážené. Zkoušce před komisí se podrobilo
dále 51ektorů kursu.

Seminář 'o 'problémech výuky a vědecké
výchovy ve fotogrammetrii
Ve dnech 29. 9. a 30. 9. 1969 se konal v Modre,
Harmonii u Bratislavy seminář o problémech výuky a
vědecké výchovy ve fotogrammetrU,
který uspořádala
Slovenská geodetlcko-kartografická
společnost,
odbor·
ná skupina pro fotogrammetrU.
Tímto seminářem byla p<Jprvé seznámena naše odborná veřejnost s problematikou
VI. pracovni komise
Mezinárodní fotogrammetrické
společnosti
(ISP), jejiž
vedení bylo svěřeno Ces'koslovensku pro obd<lbI 19681972 na poslednim XI. kongresu ISP, konaném v roce
1968 v Lausanne (viz GAKO č. 9-10 z r. 1968).
Semináře se zúčastnilo téměř 30 pracovnIkfi ze Slovenské vysoké školy technické (SVST), Ceského vysokéh<l učení technického v Praze (CVUTI. Vysokého učeni
technického v Brně (VUT), Vysoké školy lesnické a drevál'ské ve Zvolenu (VSLD), Vysoké školy dopravnI v Žllině, Vysoké školy zemědělské v Nitře, Vysoké školy
zemědělské a lesnické v Hrně, Vojenské akademie A.
Zápotockého (VA AZ), Inženýrské geodézie n. p. Praha
a Brno, Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického
v Praze (VOGTK), Slovenské správy geodézie a kartografie
(SSGK) a několika střednich
prfimyslových škol, na kterých je zabezpečována
výuka fotogrammetrie.
Na semináři

byly předneseny

tyto referáty:

Prof. Ing. Dr. P. G á I, DrSc (SVST): Výuka fotogrammetrie a prom absolventa v CSSR,
Ing. O. Jel' á b e k, CSc. (CVUT): vývoj a současný
výuky fotogrammetrie v CSSR,
Ing. V. G r e go r, CSc. (SVŠT):
fotogrammetrie
ve světě,
Prof. Ing. P. Višňovský
na výVOj fotogrammetrie

Trend

vývoje

(VSLD): Všeobecný
v CSSR,

stav
výuky

pohled

Ing. V.P lc h 11 k, CSc. (VOGTK): PodU fotogrammetrle
na map<Jvacích pracích resortu v CSSR.
Ing. L. Skládal,
CSc. (VOGTK): Návrh zásad pro sestaveni a vydánI československé fotogrammetrickě bibUograne,
Pplk. Ing. R. K u děl á s e k, CSc. (VA AZ):
zásad pro tvorbu fotogrammetrické
terminologie,
Ing. J. Pe t r á š, CSc. (SVŠT):
symboliky ve fotogrammetrii.
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První tři referáty z celkového počtu osmi se zabývaly
problemati'kou výuky fotogrammetrie
na vysokých školách u nás i v zahraničí. Bylo uvedeno, že fotogrammetrie byla vyučována na vysokých školách u nás již
počátkem tohoto 'století, ~rvu jako nepovinný předmět,
posléze od r. 1927 jako [,ádný předmět. Ve srovnání
s některými vyspělými státy zaujímá ČSSR v počtu hodin věnovaných
fotogrammetrii
na vyso'kých školách
technického směru přední místo. Je však třeba zlepšit
vy,bavenost laboratoří, 'zejména nejnovějšími fotogrammetrickými přístroji, a to jak na vysokých školách, tak
zejména na středních prfimyslových školách. Z referátfi
vyplynula nutnost z,ahájit postgraduální !studium na vyso1{ých školách, zejména pro vedoucí pracovníky, kteří
by měli být v' prvé řadě seznámeni dfikladně s nejnovějšími fotogrammetrickými
metodami a jejich výhodami, což by usnadnilo jejich zavádění do praxe.
Další dva referáty podaly přehled dosavadního využití fotogrammetrie, a to ,od samého lejího vzniku, až
po aplikace pl'i mapovacích pracích
prováděných
po
II. světové válce v československu. Bylo poukázáno na
stagnující stav použití fotogrammetriepři
mapování ve
veIkých měřítkách, mimo jiné zpiílsobený i nedostatky
při leteckém snímkování pro mapování měst v měřítku
1 : 1000. Zlepšení sItuace by 'pomohlo převedení leteckého snímkování do civilního sektoru.
Poslední tři referáty pojednávaly o potřebě vydat v Československu
fotogrammetrickou
bibliografii
i historii,
která by přispěla k výchově na školách a byla užitečná
pro vědu i praxi.
Ta1{též jednotná terminologie a symbolika v oboru
fotogrammetrie,
a to jak u nás, tak zejména ve světě
by přispěla k !Úplnějšímu a rychlejšímu sledování nejnovějších fotogrammetrických
poznatků. Jednání symposia, zejména bohatá diskuse přispěla ,k objasnění nejzávažnějších
problémfi výchovy, terminologie,
bibliografie a historie ve fotogrammetrii a vyjasnila do jaké
míry mfiže československo přiSlPět v rámci mezinárodní
spolupráce, organIzované VI. komisí ISP pod vedením
jejího presidenta, prof. dr. Ing. P. G á la, DrSc., 'k jejich
řešení.
Dá se říci, že seminář byl generální zkouškou pro
uspořádání Mezinárodního fotogrammetrického symposia,
které se bude konat ve dnech 1.-3.
září 1970 v Bratislavě 1{ projednání problematiky práce VI. komise ISP.
Po stránceodJborné
i společenské byl seminář velmi
dobře zorganlzován, za což patří pol'adatelfim srdečný
dík.
Na závěr semináře byla přijata následující resoluce:
Účastníci semináře o problematice výuky a vědecké výchovy ve fotogrammetrii po vyslechnutí referátfi a diskusi se shodli na těchto závěrech:
1. Obě společnosti,
Slovenská geodeticko-kartografická
společnost a česká vědeckotechnická
společnost pro
geodézii a kartografii by se měly zasadit o brzké zahájení postgraduálního
studia na vysokých š'kolách,
jak již bylo navrhováno na poslední VI. geodetické
konferenci ,a v rámci tohoto studia teoreticky i prakticky seznámit jeho účastníky s nejmodernějšími
fotogrammetric,kými metodami pro mapování a aerotriangulaci.
2. Požádat

VÚGTK, aby ve spolupráci s oběma společnostmi pro geodézii a kartografii a za !Účinné pomoci
jednotlivých pracovníků organizací, zúčastněných na
seminá,ři, připravil ,a vydal do příštího kongresu ISP
v r. 1972 československou
fotogrammetrickou
historii a bibliografii.

3. Pro informování nejširší odborné veřejnosti by bylo
!Účelné, ,aby pořadatel vydal sborník referátů, pl'ednes,ených na seminálři, jehož vysoká odborná úroveň
přispěla k objasnění práce čs. fotogrammetrfi v Mezinárodní fotogrammetrické
společnosti
a vytyčení
dalších úkolfi v oboru výchovy, bibliografie, terminologie a historie fotogrammetrie.

9. ledna 1960 - před 10 lety, zemřel v Dlouhé Lhotě,
okres Mladá Boleslav, ing. lan Baše, emer. vládní rada
a přednosta katastrální služby na Slovensku, který měl
na vybudování této služby veliký podíl. Byl odb. literárně velmi činný. Cenné jsou jeho články <J bosenském
katastru v prvních ročnících Z. V. V archívu Národního
technického muze·a v Praze se n,achází jeho velmi cenný
rukopis o době, ve které úředně pfisobil na Slovensku
s názvem "Paměti českého měřického úředníka ze služby u pozemkového katastru na Slovensku v letech 1920
až 1935". V roce 1936 (1. července) odešel na trvalý odpočinek. (Narodil se 5. října 1882 v Opočně v čechách.)

10. ledna 1940 - před 30 lety, zemřel v Pardubičkách ing. František Mandys, emer. min. rada min. financí, přednosta 6. odd. min. fin., ústřední správy pozemkového katastru, ho nor. docent ČVUT v Praze a člen
Masarykovyak,ademie
práce. Pod jeho vedením byl
ústavně p1'O'jednánzákon ze dne 16. prosince 1927, čís.
177 Sb. z. a n., o pozemkovém katastru a jeho vedeni.
Byl též místopředsedou zkušební komise pro II. státnl
zkoušku zeměměřického
inženýrství.
(Narodil se 28.
prosince 1878 v Kostěnici-ch, okres Pardubice.)

zemřei v Košicích
báňského měřictví
na vys. škole technické v Košicích, znal-ec velmi rozmanitých a vědeckých problémfi v hornickém podnikání.
Byl členem zkušebních komisí na závěrečných zkouškách
na své i jiných vysokých školách. Má veliké zásluhy na
vybudování specializace báňského mě>l'ictvi. (Narodil se
5. února 1911 v západoslovenské obci Suché nad Parnou
u Trnavy.)

prof.

15. ledna 1965 před 5 lety,
ing. Dr. Pavel llavský,
profesor

31. ledna 1905 - před 65 lety, s-e narodil ve Tvarožné u Brna, ing. Dr. Vlastimil
Blahák, prof. geodézie
1.-11., na vys. škole dopravní v 2ilině, vedoucí Katedry
geodézie ,a geologie a bývalý velitel VZÚ (1948-1952).
Svou vysok,oškolskou učitelskou dráhu započal na ČVUT
v Praze, jako externí učitel. Na fakultě zeměměřické zavedl a pl'ednášel užitou kartografii oB radiové technické
z,aměřování. Hned při založení (1953) Vys. školy železniční, dnes dopravní, byl pro svfij široký rozhled v geodézii, kartografii i fotogrammetrii a pr,o svou odbornost
povolán na tuto školu. Jeho odborná i vědecká literární činnost 'l'e velmi bohatá. S jeho příspěvky se setkáváme ve Voj. zeměpisném sborníku a ve Výročních zprávách VZÚ, dále v Obzoru a GaKO, v Kartografickém přehledu a ve Sborníku čs .. zeměpisné společnosti. Do současné praxe zavedl používání metody světelných řezů
pro měření deformací tunelů. Své vědecké zájmy věnuje
elektronickému
měření vzdáleností a užité kartografii.
Je členem mnoha vědeckých institucí, byl členem býv.
lJ.adatelské komise, působí v ,geodetickém a geofyzikálním komltétu při ČSAV a v mnoha jiných vědeckých radách. Pro poslucha'če vyd,al skripta z Užité kartografie
na ČVUT v Praze a pro Vys. školu 'dopravní Geodézii I.
a II. V SNTL vydal knihu "Akustické ,a rádiové zaměřováni v geodézii a ,kartografii" a spolupracoval na celostátní učebnici "Geodézie" pro posluchače stav. inženýrství jako člen autorského kolektivu. Byl politickým vězněm v letech 1942 ,až 1945 ,a odsouzen k smrti. Je majitelem" Válečného kříže, medaile za chrabrost a dalších
jinýoh.

2. února 1905 - před 65 lety, se narodil v Lubné
u RakovnIka ing. Ladislav lanoušek, vedoucí měř. skupiny Pražského projektového ústavu, předsed,a městského výboru České vědec'kotechnické společnosti pro geodézii a ,kartografii. Svoji měl'ičskou praxi započal ve
stav. úřad,ě odbor 1 (měl'ický) hl. m. Prahy (1933). Po
devítileté bohaté praxi měl'ické v samosprávě se os·amostatnil a pracoval až do r. 1950. V tomto roce své
bohaté zkušenosti přenesl do Projekčního atelléru stav.
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podniku hlav. m. Prahy, odkud přešel po různých reorganizaclch jako vedoucl měřické skupiny do Pražského
projektového ústavu. V letech 1946-1963 pt'isobil jako
člen nár. výboru hl. m. Prahy, kde~-byrpo'jedIio 'volebnl
období náměstkem technického referenta. Pro své urbanistické znalosti pt'isobí jako člen v komisi pro výstavbu
hl. m. Prahy. Ve své civilní praxi ja'ko jeden z prvých
provedl leteckou fotogrammetrickou
komasaci 4 obcí v benešovském okrese a v několika čes. městech nové měřenla regul,ační plány. Ing. Janoušek je členem zkušební komise pro II. státní zkoušku zeměměřičského
ínženýrstvía byl dlouholetým členem redakce GaKo. Dnes jako
vedoucí měř. střediska v P.P.Ď. provádl koordinaci inženýrských síti [prostorovou)
na sídlištích.
6. února 1850 -před
120 lety, se narodil v Manětíně v Čechách A/fred .Hurtig, kartograf a em. stav.
rada hl. m. Prahy, tvůrce mnoha pražských orientačních
plánů a obcí z konce 19. stoletl. [Zemřel 4. srpna 1912
v Praze.)
.
i
7. února 1825 -- před 145 lety, se narodil v Březové
na Moravě profesor PhDr. K. F. Kořistka,
řádný profesor
praktické geometrie a elementární matematiky na polyteChnickém ústavu Král. českého v Praze. Své vý'klady
o gebdézii přizpůsobil v takové formě, jak ji Inženýři
v praxi potřebovalI.
Kořistkovi přísluší nejen zásluhy
o povzneseni učení technického, ale i prťimysloírého š,kolstvl. Vědecká a literární jeho práce z geodézie je velmi
bohatá. Nelze opomenout i jeho vědeckou činnost na poli statistiky. Mimo svoji pedagogickOu činnost byl, třeba
i po krátkou dobu, činným politicky. Po dobu 30 rokfi
pracoval jako člen městského zastupttelstva
Prahy, kde
působil v záležitostech technických a školských. Byl členem Král. české společnosti nauk, Akademie věd ve Vídni, cejchovní komise ve Vldni, pařížské společnosti zeměpisné aj. [Zemřel 18. ledna 1906 v Praze.)
1955 - před 15 lety, zemřel v Náchodě
em. vládni rada a přednosta k,atastrálního měřického úřadu v Praze, v době nového měření
Vel'ké Prahy. Od roku 1908, kdy nastoupil k evidenci
kat. daně pozemkové, pracoval vedle Vídně i v jiných
mlstech Rakouska. Ve světové válce v ruském zajeti
pracoval v zeměměřickém
oddělení gubernské
úpravy
[komisariát zemědělský) v Astrachánu. Po světové válce
velkou část své úřednl činnosti byl na Slovensku a od
roku 1939 v Praze. Byl velmi činný v zeměměřickém odboru SIA. Psal do ZV a 'časopisu Město. Po svém penzionovánl pracoval až do své smrt! na KNV v Hradci
Králové a u n. p. Geometra. [Narodil se 9. října 1886
v Jaroměří.]

Coast and Geo<1etic Survey. Propracoval teorii o isostasii Země s určením 'elementt'i rotačního ellpsoidu nazvaného jeho jménem. Zemský elipsoid, jehož prvky byly
jím vypočteny, byl přijat za mezinárodní,
ale nedošel
širokého použití. (.Narodil se r. 1868 v Rouses Point ve
státě New York.]
25. března

před 95 lety, se narodil v Telči
řád. profesor geOdézie nižšl a vyšší, člen České akademie věd a umění, člen
vědecké rady Masarykovy akademie práce, člen čs. komise geodetické a geofyzikální, několikanásobný
děkan,
zakládající
člen Technického muzea .aj. Prof. Pantofllček :byl význačný geodet světového formátu. Po skončení prvé světové války byl povolán jako člen delegace
do Paříže, kde stál včele
čs. kartografické
skupiny,
která vypracovala pod jeho vedením desltky map a kurtogramů pro informaci členů mírového kongresu. Po
svém návratu do vlasti stál u kolébky čs. voj. zeměpisného ústavu. Jako iniciátor a vrchn! redaktor pracoval
s řadou odborníků
na velikém díle, vydaném Českou
akademií věd a umění, na Atlasu čs. republiky. Látku
pro své prvé vědecké práce čerpal z oboru vodních staveb. Z jeho vědeckých prací zračí se vysoká vědecká
úroveň a píle. Život jeho byl více než bohatý. [Zemřel
v Telči 10. ledna 1951. J
prof.

ing.

1875 -

Dr. Jaroslav

Pantoflí~ek,

25. březn.a 1880 - před 90 lety, se narodil v Bavorově na Šumavě ing. Vojti?ch Kura/, býv. civilni geometr
a býv. přednosta šv,arcenberské měi'ické kanceláře. Byl
význačným pracovníkem v býv. Spolku českých zeměměřičů, v Jednotě civ. geometrt'i a v býv. Inženýrské 'komoře. Byl účastníkem
světového kongresu zeměměřičů
v Bělehradě. Byl zkušebním komisařem pro autorisační
zkoušky. [ZemřelI.
řljna 1943 v Praze.]
Ing. Pudr

8. února

ing.

Karel

Rykr,

8. února 1955 - před 15 lety, zemřel v Praze-Nuslích ing. Josef Souček, emer. vrch. měř. rada ve vodárenském úřadě hl. města Prahy. Byl jednlm ze spoluzakladatelů Spolku českých geometrů, o jehož utvořeni
se vedle prof. Petřlka velice zasloužil. Byl literárně činný, s jeho články v Z. V. se často setkáváme. Po odborné stránce vynikl při zaměřován! výstavby Káranského
vodovodu, v té době největšlm měřickém díle. Spolu'
se stav. inženýry byl I spolUlpr.acovníkem na několika
velkých vodárenských projektech.
[Narodil se 13. května 1878 v Plotišti u Hradce Králové.)
23. února 1855 - před 115 lety, zemřel v Gottingen
C. F. Gauss, význačný německý badatel v matematice,
fyzice a astronomii. Rozvinul metodu nejmenších čtverců. Od roku 1820 věnoval Gauss mnoho času geodézii.
Zasloužil se o triangulanci v Hannoversku a tuto siť připojil na síť dánskou. Přispěl ke zdokonalení
nauky
o zobrazení povrchu zemského. Byl též vynálézcemheIiotropu. Výsledky Gaussových vědeckých pracl jsou obsaženy v 7 svazcích, vydaných po jeho smrti. [Narodil
se 30. dubna 1777 v Brunšviku.]
10. března 1925 - před 45 lety, zemřel v Evanstonu,
stát lllinois J. F. Hayford,
americký vynikající geodet,
prof. chicagské university a ředitel amerického ústavu

Po realizaci společného vydrwatelství
Geodetick~ho
a kartografického
obzoruCeským
úFadem geodetickým
a kartograftckým
a Slover:tskou správou
geod~zie a kartografie
bylo v průbl!hu loňského
roku vydaVtlteli rozhodnuto
o novém sestavení redakční rady a redakce časopisu. V listopadu
1969
byla proto jmenována nová redakční rada a redakce s účinnosti od 1. lednr.l 1970. Současně vydavatelé poděkovali dosavadní redakční radě a redakci
za vykonanou práci.
Dosavadní redakční rada zhodnotilr.l a uzavFela svoti činnost pFi plenárním zasedání, jež se konalo na Ceském úřadě geodetickém
a kartograftck~m dne 10. prosince 1969. V z!Ívěru tohoto zasedání poděkoVtll předseda redakční rady s. Ing.
Sachunský všem tetím členům za tvůrčí spolupráci,
zejména odcházetícím
členům a dosavadnímu
výkonnému
redaktoru
s. Ing. Jirmusovi, s pMním
mnoha úspěchů v práci i osobním životě.
S.ložení nové redakční rady a redakce jeuvedeno na 2. str. obálky tohoto čísla Geodetického
ťZ kartografického
obzoru. O ustavujícím
zasedání
redakční rady budeme čtenáře informovat.
Št

60000 termfnů
z modernr techniky
přinášr
Anglicko-český technický slovník
Slovník je dUem početného kolektivu odborníkfi z vysokých
škol, výzkumných ústavfi iz praxe. Autoi'i se snažili podat
v něm obraz jazykového stancta,rdu technic'ké angUčttny s přihlédnutimk
normalizovanému názvosloví českému. Dno je založeno na exce1"pci řady pubUkac1 knižních i časopiseckých
z anglo-americké odborné literatury. Slovník má ve zhuštěné
formě nahradtt již rozebraný
třídilný Velký anglick'o-český
technický slovník. Proti tomuto slovníku je obohacen terminologii z nových, rychle se vyvíjejících oborfi, jako např. elektronika, automatizace, astronautika, prfimY'Sl plastických hmot
a vláken apod.
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Ve sl'Ovní'ku najdete hesla a terminologická spojení ze všech
technických oblastí - Automobilový prfimysl, Cukrovarnictvi,
Dřevozpracující prumysl a těžba dřeva, Ekonomika, Elektrotechnika, Energetika, Fyzika, G8'odézie, Geologie, Hornictví,
Jaderná fyzika, Keramický prfimysl, Kožedělný prumysl, Kvasný prfimy;sl a technická mikrobiologie, Letectví, Lodě, lodní doprava, Matematika, Mineralogie,
Nátěrová technika, barvy,
laky, povrchová úprava, Papírenský p,rfimysl, Plastické hmoty,
umělá vlákna, Polygrafie, Potravinářský
průmysl, Sklářský
pr'ŮIIlysl, Slévárenství, Stavebnictví a architektura, 'Strojírenství, Svařování, TěZ1baropy a zemního plynu, Textilní prfimysl,
Zemědělské stroje a zemědělská technika, Železniční doprava.
lnženýrfim, technlkfim, vědeckým pracovníkfim,
překladatelum, dokumentairisti'lm, vysokoškols'kým 'posluchačfim a všem
těm, kteří se ve své praxi při studiu setkávají s anglo-americkou technickou literaturou.
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