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SOUČEK, Z.

výpol!ty pro údržbu map velkých měřítek.

Geodetický a kartografický obzor, 15, 1969, Č. 11,
s. 265-273, 7 obr., 1 tab., 6 lit.

Rozdělení výpočtů a charakteristika jejich hlav-
ních skupin. Automatizace výpočtu souřadnic po-
drobných bodů. Ukázka zpracování geometrického
plánu. Mechanizace zobrazovacích prací.

528.088.3:002

KUKUČA, J.

Geodetický a kartografický obzor, 15, 1969, Č. 11,
s. 274-278, 2 obr., 4 lit.

Důvody k pokusu o vytvoření informační teorie
měření. Entropie jako míra neurčitosti. Pojem
množství informace jako rozdílu neurčitosti před
a po měření. Entropická hodnota chyby a její vý-
počet. Vztah mezi střední chybou m a entropickou
hodnotou chyby. Informační teorie měření a geo-
dézie.

528(485)

KOUBA, J.
Geodetická a kartografická služba ve Švédsku.

Geodetický a kartografický ob:wr, 15, 1969, Č. 11,
s. 278-281, 7 lit.

Informace o činnosti, organizaci, technické a tech-
nologické úrovni geodetických a kartografických
organizaCÍ ve Švédsku se zhodnocením možnost!
aplikace pro podmínky čs. geodetické a kartogra-
fické služby.

528.14:528.331(4) +528.341:629.783:061.3

CIMBÁLNÍK, M.

Spolel!né mezinárodní symposium Komise pro nové
vyrovnání evropské triangulace a Komise pro dru-
žicovou síť.

Geodetický a kartografický obzor, 15, 1969, Č. 11,
s. 282-284.

Přehled jednání společného symposia obou komisí,
jež uspořádala I. sekce IAG v Paříží od 24. února
do 1. března 1969. Obsah rezoluce a zhodnocení
jednání.

528.936.063[084.3-11)

SOUČEK, Z.
Rechenarbeiten fiir die Laufendhaltung gro6ma6-
stiiblicher Karten.
Geodetický a kartografický obzor, 15, 1969, Nr. 11,

SeHe 265-273, 7 Abb., 1 Tab., 6 Lit.
Teilung der Berechnungen und Charakteristik de-
ren Hauptgruppen. Automatisierung der Berech-
nung der Koordinaten der Detailpunkte. Bearbel-
tungsmuster eines geometrischen Plans. Mechani-
sierung der Darstellungsarbeiten.

528.088.3:002
KUKUČA, J.
Me6genauigkeit 8US dem Gesichtspunkt der Infor-
mationstheorie.
Geodetický a kartografický obzor, 15, 1969, Nr. 11,

Seite 274-278, !2 Abb., 4 Lit.
Begrlindung des Versuchs um die Schaffung der
Informationstheorie der Messung. Entropie als
MaB der Unbestimmtheit. Begriff der InformaUons-
menge als Differenz der Unbestimmtheit vor und
nach der Messung. Entropischer Fehlerwert und
seine Berechnung. Beziehung zwischen dem mitt-
leren Fehler m und dem entl"opischen Fehlerwert
Inf'Ormationstheorie der Messung und der Geo-
diisie.

528(485)

KOUBA, J.
Geodiitischer und kartographischer Dlenst
in Schweden.
Geodetický a kartografický obzor, 15, 1969, Nr. 11,

Seite 278-281, 7 Lit.
Information liber die Tiitigkeit, Organisation, das
technische und technologischel Niveau geodiiti-
scher und kartographischer Organisationen in
Schweden mit einer Bewertung der Applikations-
mňglichkeiten fllir die Bedingungen des tscllecho-
slowakischen geodiitischen und kartographischen
Dienstes.

528.14:528.331(4) + 528.341:629.783:061.3
CIMBALNÍK, M.
Gemeinsames internationales Symposium der Kom-
mission fiir die Neuausgleichung des europiiischen
Triangulierungsnetzes und der Kommission fiir
das Satellitennetz.
Geodetický a kartografický obzor, 15, 1969, Nr. 11,

Seite 282-284.
Obersicht der Tagung des gemeinsamen Sympo-
siums beider Kommlssionen, welches von der I.
Sektion der IAG in den Tagen vom 24. Februar
bis 1. Miirz 1969 in Paris veranstaJtet wurde. In-
haJt des Beschlusses und Bewertung der Tagung.
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SOUČEK, Z.

Computation for large scale maps up to dating.
Geodetický a kartografický obzor, 15, 1969, No. 11,
pp. 265-27;3, 7 Fig., 1 tab., 6 reL

Subdivision 'Df computation; characteristics af
main groups. Automation of coordinate computa-
tion for planimetric points. Example of a title
plan and how it has been mada. Mechanization
of cartographic wark.

528.088.3:002
KUKUČA, J.
Precision of surveying from the point of view of
theory of information.
Geodetický a kartografický 'obzor, 15, 1969, No. 11,
pp. 274-278, 2 Fig., 4 reL

An attempt to creata a theory of information in
surveying; tha reasons for that are given. Entropy
as a measurP. of uncertainty. Difference of ·un-
certainty before and afte~ surveying is defined
by quantity of information. Entropie vallle oJ
errors and its computation. Relation between the
standard error m 8Jnd the entropie value of errors.
Theory af information in surveying and geodesy.

528(485)
KOUBA, J.
Geodetic and cartographic service in Sweden.
Geodetický a kartografický obzor, 15, 1969, No. 11,
pp. 278-281, 7 reL

Information of activity, organization, technology
and production. procedures, in geodetic and carto-
graphic institutionsln Sweden. possibmties oJ
a:pplication in Czechoslovak geodetic and icarto-
graphic service.

528.14:528.331(4) +528.341:629.783:061.3
CIMBALNÍK, M.

loint symposium of the Commission of the new
adjus,tment of Europ:ean triangulation and the
Commission of the European trlangulation net.
Geodetický a kartografický obzor, 15, 1969, No. 11,
pp. 282-284.

Symposium of both commissions was called by
section I of lAG and took place in Paris on Fe-
bruary 124 until March 1, 1969. Report oJ the
session and abstract of the resolution are given.

528.936.063(084.3-11)

SOUČEK, Z.

Calculs pour travaux d'entretien des cartes
a grandes échelles.
Geodetický a kartografický obzor, 15, 1969, No 11,
pages 265-273, 7 illustrations, 1 tl:lbleau, 6 lit.

RépartitiOn des calculs et caractéristiques des
groupes principaux. Automation du calcul des
coordonnées de points détaillés. Echantillon ďéla-
boration d'un plan géométrique. Mécanisation des
travaux de la projection.

528.088.3:002

KUKUČA, J.
Précisicm du levé du point de vue théorie
de l'information.

Geodetický a kartografický obzor, 15, 1969, No 11,
pages 274-278, 2 illustrations, 4 lit.

Raisons menant a I'essai de création de la théorie
ďinformation du levé. L'entropie comme mesure
de l'indéfini. NoUon de la quantité ďinformation
comme dilfférence de l'indéfinl avant et aprěs le
levé. Valeur entropJque de I'erreur et son cal cul.
Relaticn entre I'erreur moyenlne m et Ia valeur
entr·opique de l'erreur. Théorie ďinformation du
levé et de la géodésie.

528(485)
KOUBA, J.
Organisation du senice géodésique et carto-
graphique en Suěde.

Geodetický a kartografický obzor, 15, 1969, No 11,
pages 278-281, 7 lit. .

Information sur I'activité, I'organisation, le niveau
technique et technologique des organisations géo-
désiqueset cartographiques en Suěde avec ·ap-
préciation des possibilités de I'application dans
les conditions du service géodéslque et carto-
graphique tchécoslovaque.

528.14:528.331(4) +528.341:629.783:061.3
CIMBALNíK, M.

Symposium international commun de la Commis-
sion pour la nouvelle rectification de la trian-
gulation européenne et de la Commission pour le
réseau satellitaire. . .

Geodetický a kartografický obzor, 15, 1969, No 11,
pages 282-284.

Apeq;u des négociations. du symposium commun
des deux commissions, .organisé par la le Section
de I'AIG A Paris du 24 févrler au 1er m.ars 1969.
Contenu de la résalutlon et bilan des négoclations.



Geodetický a kartografický obzor
ročník 15/57, číslo 11/1969 265

výpočty
pro údržbu map
velkých měřítek

Údržba map evidence nemovitostí podle návodu "Za.
měřování změn pro mapy velkých měřítek", č.
5300/1968-6 z listopadu 1968, přináší zkvalitnění
měřických prací a též větší nároky na výpočetní práce.
Protože dosud se na některých střediscích geodézie pro.
vádělo málo geodetických výpočtů, je jim věnován
tento článek.

Veškeré výpočty spojené s údržbou map EN je možno
rozdělit do tří hlavních skupin:

1. výpočet souřadnic bodů měřické sítě
2. výpočet souřadnic podrobných bodů
3. výpočet výměr parcel

Při dosavadním způsobu údržby se někdy provádí
výpočty 1. skupiny (např. vložené polygonové pořady)
a vždy výpočty 3. skupiny. Výměry se však z větší
části určují graficky (planimetricky) z mapy, takže
bývají zatíženy chybami z její deformace.

Pro souřadnicové výpočty byly navrženy v [2]
jednotné tiskopisy pro všechny druhy výpočtů. Tisko-
pisy jsou bez záhlaví a potřebné vzorce a výpočetní
postupy jsou v přílohách (ukázky výpočtů viz též
v [4]). Pro určení druhu výpočtu jsou všechny vý-
počty rozděleny do sedmi skupin:

1. výpočty směrníků a vzdáleností
2. výpočty protínáni vpřed
3. výpočty protínání zpět
4. výpočty polygonové
5. výpočty měřických přímek
6. transformace na více bodů
7. pomocné výpočty

Tyto skupiny se dále člení na jednotlivé typy;
např.:

typ 21 - protínání vpřed z osy x
typ 22 - protínání vpřed v obecné poloze
typ 26 - protínání vpřed s orientací na další

body.

Podrobné členění je v přílohách k [2].
Použitím těchto typových čísel je možno provádět

různé výpočty patřící k jednomu případu změny do
jediného tiskopisu v potřebném pořadí, což je zvlášť
výhodné v údržbě EN pro menší rozsah změn. Další

Ing. Zbyněk Souček,
Výzkumný ústav geodetický, topografický

a kartografický, Praha

výhodou je, že veškeré výpočty v obci (katastrálním
území) mohou být soustř'eděny do společného svazku
podobně jako výpočet výměr.

Označení jednotlivých úloh typovými čísly umož.
ňuje provádět jednoznačný předpis výpočtů, sloužící
k dorozumění měřiče s počtářem (ať je jím člověk,
nebo počítač). Např. předpis

22: 17,29,509

znamená: vypočti protínáním vpřed z úhlů na bodech
17 a 29 souřadnice bodu 509. Složitější mčřické sítě
lze vždy rozložit na několik postupně prováděných
základních typo~ých úloh.

2.1. Výpočet souřadnic bodů měřické sítě

Do této skupiny patří výpočty při zhušťování podrob.
ného bodového pole na potřebnou hustotu. Budou to
tedy výpočty typů 10-40, protínání a polygonové
pořady. Až bude síť pevných bodů podrobného pole
(PBPP) zcela založena, nebo u menších a jednodušších
případů měření změn může tato část výpočtů odpad.
nout. Při zaměření měřické sítě pouze pro jednotlivou
změnu bude vhodné měřickou síť počítat ručně na
SG, protože pak bude možno provést logické kontroly
a případně vyrovnání při větším počtu zaměření
téhož bodu. Vypočtené hodnoty se do zápisníku doplní
červeně, aby bylo možno dále počítat podrobné body.

Při zaměření sítě PBPP na větším území (např'.
v celé obci) je možno použít služeb výpočetního stř'e·
diska Geodetického ústavu v Praze. V tomto případě je
nutno výpočetnímu středisku zaslat jako podklady
pro výpočet:

a) seznam souřadnic výchozích bodů
b) adjustované zápisníky polygonového měření

nebo vodorovných úhlů pro výpočet protínání
c) přehled celé měřické sítě s vyznačením postupu

výpočtu.

Vlastní přípravu pro výpočet si provedou ve výpo.
četním středisku. K využití mají programy na výpočet
polygonových pořadů všech druhů, kombinovaného
protínání (vpřed, vzad, rajón) a hromadného protínání
vpřed.

Pokud jsou body měřické sítě určeny pouze rajó-
nem nebo měřickými přímkami, nemusí se jejich sou·
j"adnice určovat předem a výpočet se provede současně
s výpočtem podrobných bodů.

1969/265
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2.2. Výpočet souřadnic podrobných bodů

Podrobné body jsou obvykle zaměřeny metodou orto-
gonální nebo polární, výjimečně též protínáním. Pro
výpočet souřadnic podrobných bodů je vhodné využít
automatizaci, tj. samočinných počítačů, protože před-
stavuje hlavní část přírůstku výpočetních prací na SG
v nové koncepci údržby a zároveň bude možno navázat
automatizací zobrazovacích prací.

Výpočet souřadnic bodů určených hromadným
protínáním vpřed je možno zaslat do výpočetního stře-
diska s podmínkami uvedenými v předchozí kapitole.

Aby bylo možno číselnou údržbu EN lépe zavádět
do praxe, byl ve VÚGTK sestaven program pro samo-
činný počítač ODRA 1003 (dosud jediný v našem
resortu), který řeší všechny druhy ortogonální metody
a metodu polární a je přizpůsoben podmínkám pro
práce na údržbě EN. Programem je možno počítat
tyto typové úlohy:

Ortogonálni metoda

typ 51 - měřická přímka je spojnicí dvou daných
(tj. dříve určených) bodů - je to tzv.
pevná měřická přímka (obr. lil.)

typ 52 - měřická přímka neprochází danými body,
ale tyto jsou k ní zaměřeny kolmicemi - tzv.
volná měřická přímka (obr. lb); početně
je to vlastně transformace na 2 body

typ 53 - u druhého (koncového) bodu přímky nebylo
měřeno staničení (např. orientace na vzdá-
lený bod) - je to tzv. orientovaná mě-
řická přímka, může být pevná i volná
(obr. lc)

typ 66 - k měřické přímce pevné či volné bylo zamě-
řeno více daných bodů než 2 -výpočet se
provádí podobnostní transformací s vyrov-
náním

typ 59 - kontroluje oměrnou míru mezi dvěma dříve
určenými podrobnými body. Konstrukční
oměrné míry je nutno zapisovat pod ty-
pem 51.
Číslo typu se uvede pouze jednou pro celou
skupinu oměrných.

Ruční výpočet souřadnic podrobných bodů je
vhodné provádět do jednotných tiskopisů podle [2].
Výpočetní vzorce jsou uvedeny v přílohách k [2] včet-
ně postupu výpočtu, v [3] s ukázkou výpočtu volné
měřické přímky a v [I] ..

2.3. Výpočet výměr parcel

Nejpřesnější výpočet výměry parcely je z originálních,
tj. z oměrných měl', pokud mají parcely pravidelný
tvar. Máme-li však všechny lomové body parcely

určeny v souřadnicích, je nejvhodnější určit výměry
analyticky. Pouze ty části parcel (většinou zbytky),
které nebyly nově zaměřeny, se určí dosavadním způ-
sobem, graficky z mapy. Rovněž díly původních par-
cel, tvořící novou parcelu, které je nutno určit pro
geometrický plán, se určí graficky a jejich výměry se
vyrovnají na výměru nové parcely vypočtenou analy-
ticky.

K analytickému výpočtu ploch se použijí známé
L'Huillierovy vzorce. .

3. Automatizace výpočtu souřadnic podrobných bodů

Při sestavování programu na výpočet všech typů po-
drobného měření byla sledována tato hlediska:

1. minimální předpis - tzn. hlavní část vstupních
údajů pro počítač jsou měřené údaje zapsané v zá.
pisníku. Předpisovat je nutno pouze výpočet výměr
a tento předpis bude zároveň využit pro zobrazení;

2. vhodná dokumentace výsledků - tzn. výstup
z počítače je možno bez dalšího přepisování či úpravy
založit do dokumentace a v těchto výsledcích je snadné
vyhledat potřebné údaje.

Základní jednotkou pro výpočet i pro dokumen-
taci je 1 polní náčrt a k němu odpovídající zápisník.
Jelikož rozsah polního náčrtu při údržbě EN lze před-
pokládat značně menší než při technicko-hospodář-
ském mapování, je možné spojit výpočet souřadnic
bodů, výměr parcel a případně vyhotovení zobrazovací
pásky pro automatický koordinátograf do jednoho
celku i na malém počítači, jakým je ODRA 1003.

Postup výpočtu je nejlépe vidět z blokového sché-
ma na obr. 2. Po uložení souřadnic bodů předem zná-
mých do paměti se počítají jednotlivé oddíly, tj. mě·
řické přímky nebo stanoviska. Nejdříve se provede
porovnání měřené vzdálenosti daných bodů s délkou
vypočtenou z jejich souřadnic. Kritériem přesnosti jsou
dopustné odchylky pro měřické přímky stanovené
v [6]:

,18 = 0,012 Vs+ 0,10 ,

kde 8 je vzdálenost daných bodů. Překročení dopustné
odchylky počítač vyznačí a při dvojnásobném překro-
čení výpočet souřadnic neprovede.

Z měřených údajů na dané body se dále vypočte
transformační klíč pro výpočet souřadnic v geodetické
či místní soustavě. U polární metody je tímto klíčem
směrník (jižník) orientačního směru a u ortogonální
metody transformační koeficienty. Je-li k měřické
přímce zaměřeno více daných bodů než 2 (typ 66),
provede se výpočet koeficientů s vyrovnáním Hellmer-
tovým způsobem. Střední chyba v poloze bodu určená
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VSTLP: 1.) organ. data
2.) seznam dan.b.

3.) typ úloh)'
4.) měřené hodnoty

(na 2dané body

, Kontrola měřené délky
s vypočtenou

ano
Konec oddílu(oměrná) 7

Výpočet souřadnic podrobné-
ho bo~u

-uložení do seznamu

ar i entovaná
mě~ická přímka

Výpočet staničení
2. bodu

Transformace
s vyrovř\linJm

VÝpočet výměr parcel
(a zobrazovacf pásky)

e
VSTLP:čfs.lomových,bodu

Vtp<1čet výměry
v1ST LP

0- po opravě se pokračuje ve -
výpočtu na přrsllAšnélll místě
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STŘEDISKO GEODÉZIE: PRAHA - ZÁPAD

OBEC:ZVOLE
, , ,

KAT.UZEMI:OLESKO

nJ\ .
: -[ /- -".- -

f7 -11-11.

77//2

při vyrovnání se porovná se stanovenou dopustnou
mezí:

0,20 m pro měřítko 1 : 1000 a 1 : 2000
0,30 m pro měřítko 1 : 5000.

Při jejím překročení určí počítač bod s největšími
opravami a provede nový výpočet bez tohoto bodu.
Klesne-li tím počet daných bodů na 2, vypočte trans-
formaci bez vyrovnání.

Během výpočtu počítač tiskne protokol, který
obsahuje:

a) číslo typu úlohy
b) čísla daných bodů
c) odchylku v délce: vypočtená-měřená, nebo

střední chybu
d) transformační koeficienty nebo směrník orien-

tačního směru
e) při překročení dopustné odchylky v délce její

hodnotu.

Po určení transformačního klíče se počítají sou-
řadnice podrobných bodů celého oddílu a ukládají se
do paměti v aritmetickém pořadí čísel. Je-li některý
bod zaměřen pro kontrolu 2 X , porovnávají se souřad.
nice z obou výpočtů a.rozdíl nesmí překročit dopustnou
odchylku v poloze bodu podle [6]:

0,28 m pro měřítko 1 : 1000 a 1 : 2000
0,56' m pro měřítko 1 : 5000.

V případě překročení této odchylky se do paměti uloží
druhý výpočet a první se vytiskne do protokolu o vý-
počtu. Je·li vypočtená odchylka menší než dopustná,
uloží se do paměti průměr z obou výpočtů souřadnic.

Jr 8

J

·}ln,

I \ ....ť /
---:

77
]Z J
r

...
ZA,."ERIL 10.5.1969

ING.NN.

Když se takto vypočtou všechny oddíly jednoho
polního náčrtu, vytiskne se seznam souřadnic a dále
podle předpisu čísellomových bodů parcel se vypočtou
jejich výměry a zároveň bude možno vyhotovit zobra-
zovací pásku pro atuomatický koordinátograf.

Při větším počtu náčrtů, třeba i z různých obc~sc
celý cyklus výpočtu opakuje.

4. Ukázka zpracování geometrického plánu

Aby bylo možno naměřené údaje zpracovat na samo-
činném počítači, musí jejich zápis splňovat některé
požadavky. Tyto požadavky jakož i výsledné tabelace
z počítače jsou nejlépe vidět na ukázce zaměření změny
pro geometrický plán.

Záznam výsledků měření změn pro EN se skládá ze
dvou částí:

Polní náčrt (obr. 3)
Obsahuje kromě měřické sítě a kresby dosavadního
i nového stavu parcel čísla všech zaměřených podrob-
ných bodů, tak jako dosud při polární nebo tachy.
metrické metodě. Pro podrobné body jsou vyhrazena
čísla od 1 do 500, body bodového pole se číslují od 501
výše a měřick,é body je možno číslovat buď jako po-
drobné, nebo od čísla 2001 jako při THM. Na jednom
polním náčrtu nesmí být dva různé body označeny
stejným číslem. Každý podrobný bod zaměřený podle
nových zásad bude mít své celé číslo složeno ze dvou
částí:
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Tab. 1.
Středisko geodézie: Praha - západ
Obec: Zvole - k. ú. Oleško (118056)

Měřítko: 2

Záznam výsledků měření změn
Polní náčrt č. 10

Dělení kruhu : 400

'l'yp Číslo (jÍslo 8 (Y) k (X) Typ Číslo Číslo 8 (Y) k (X)náčrtu bodu náčrtu bodu

MS 1 35 61 10 0.0 0.0
501 1000.00 5000.00 5 41.50 0.0
502 926.81 5 147.89 30 14.00 0.0
503 986.30 5379.02 31 28.00 0.0-- --42 502 0.0 0.0 61 5 0.0 0.0
503 0.0 0.05 3 30.83 0.0

2001 29.30 124.18 32 15.00 0.0-- -- ---ó1 501 0.0 0.0 61 4 0.0 0.0
2001 139.67 0.0 6 32.58 0.0

1 80.40 6.60 33 14.58 0.0
2 98.40 -5.70 --- --
3 105.50 9.50 63 6 0.0 0.0
4 112.00 -10.50 7 0.0 0.0
5 133.70 22.10 34 4.84 0.0-- -- -- 51 11 0.0 0.051 2001 0.0 0.0

502 29.32 0.0 8 22.22 0.0
6 11.30 -8.80 35 15.00 0.0
7 24.00 -6.90 59 3 1 25.40-- -- -- I 2 21.8062 2001 0.0 0.0

503 250.80 10.20 2 4 14.50
7 17.77 -16.60 7 8 7.80
8 25.52 -17.48 13 14 28.20
9 25.52 -22.80 25 19 29.80

10 45.80 25.10 24 18 30.25
11 47.76 -16.11 23 17 32.95
12 71.30 31.60 53 30 0.0 0.0
13 95.90 13.90 35 0.0 0.0
14 105.25 -12.70 63 31 0.0 0.015 108.30 -12.43
16 108.30 -17.80 7 0.0 0.0-- -- -- 53 5 0.0 0.061 11 0.0 0.0
15 60.71 0.0 34 0.0 0.0
19 16.50 0.0 53 12 0.0 0.0
18 19.50 0.0 10 0.0 0.0
17 36.00 0.0 61 32 0.0 0.014 57.71 0.0--- -- 33 28.50 0.0ó1 12 0.0 0.0

TraIj.sformace do GS13 30.22 0.0
20 20.00 0.0 GS 501 502 503
21 35.20 0.0 Výpočet výměr-- --

3251 10 0.0 0.0 -77001 32 3 124 33
11 41.25 0.0 -77002 5 32 33 6 34 5
22 13.85 0.0 -77003 31 5 34 7 31

-- -- -77004 30 31 7 8 35 3061 22 0.0 0.0 -77005 10 30 35 11 10
20 42.07 0.0 -77006 25 22 11 19 25
25 16.50 0.0 -77007 24 25 19 18 24
24 19.50 0.0 -77008 23 24 18 17 23
23 36.00 0.0 -77009 13 20 23 17 14 13-- --66 20 0.0 0.0 -77010 21 13 14 15 21
10 42.15 0.0 -77011 12 10 22 27 28 29 26 27
12 17.45 -9.62 22 20 12
22 39.65 13.57 -77012 15 11 8 7 6 502 9 16 15
26 18.05 -3.50 -258 29 28 27 26 29 O
27 24.00 -1.22 -1000000 12 10 5 3 1 2 4 6
28 25.50 5.20 .. 502 9 16 15 21 12 O O-- --

Zaměří!: 10. 5. 1969 Ing. N. N.ó1 26 0.0 0.0
27 6.32 0.0 Měřeno strojem Meopta,délky pásmem.
29 6.32 4.05

a) číslo pohúho náčrtu - maximálně trojmístné
b) vlastní číslo bodu - maximálně čtyřmístné

(v THM)~
Tedy napi·. podrobný bod č. 150096 je bod č. 96, zamě-
řený na polním náčrtu číslo 15. Do později měřeného

náčrtu se tento bod zapíše. takto: 15-96. Polní náčrty
se číslují od 1 průběžně, bez ohledu na rok zaměření.

Z celostátního hlediska má každý bod ještě před-
řazeno číslo katastrálního území, čímž je jednoznačně
určen.
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Zápisník (tab. 1)
Ob:;ahuje všechny konstrukční i kontrolní míry a další
údajevro~řebné k výpočtu. Zápisník je možno rozdělit
na 5 castl:

a) Záhlaví zápisníku
kde je nutno pro každý polní náčrt uvést číslokatastrál-
ního území (kod v EN), číslo polního náčrtu, měřítko
mapy a dělení kruhu úhloměrného přístroje.

b) Seznam souřadnic předem známých bodů

V prvním řádku v prvním sloupci je označení druhu
souřadnicové soustavy:

GS - geodetická
MS-místní.

V druhém sloupci je číslo polního náčrtu, .na kterém
je místní soustava určena (u náčrtu 1. stupně [5] se
shoduje s ěíslem náčrtu v záhlaví).
Ve třetím sloupci je nejvyšší použité číslo podrobného
bodu na náčrtu. Od druhého řádku se zapíše seznam
souřadnic v pořadí:

3. sloupec - číslo bodu
4. sloupec - souřadnice Y
5. sloupec - souřadnice X.

Pořadí YX musí být dodrženo i v místní soustavě.
Doporučuje se volit počátek místní soustavy tak, že
základní bod má souřadnice:

Odpadnou tím záporné hodnoty souřadniď a odstraní
se možnost záměny souřadnic.

c) Zápis naměřených hodnot po jednotlivých od-
dílech
Zde je nutno dodržovat zásadu postupu od známých
bodů k novým, čili není možno zapsat do zápisníku
měřickou přímku, jejíž některý měřický bod nebyl
dosud určen předchozím zápisem. Nedodržení této
zásady by znamenalo, že počítač by nemohl provést
výpočet chybně zapsané přímky.

V každém oddíle se nejdříve zapíší 2 body dané,
určující měřickou přímku nebo stanovisko a orientační
bod, a po nich všechny podrobné body, zaměřené z této
přímky či stanoviska.

Číslo v prvním sloupci u každého oddílu znamená
typ výpočetní úlohy, tak jak byl popsán v odst. 2.2.

Sloupce 4. a 5. musí být vedle každého čísla bodu
vyplněné, aby nedošlo k záměp.ě údajů v počítači.
Proto např. u typu 53, když není měřeno konečné
staničení, se zapíše 0,0 a stejně do obou sloupců vedle
čísla stanoviska polární metody. Pořadí zápisu měře-
ných hodnot je toto:

4. sloupec 5. sloupec

ortogonální metoda staničení kolmice (vpravo +,
vlevo -)

polární metoda délka úhel

Zápis polární metody se změnil proti ukázkám v [4]
a [5], aby byl soulad se zápisníky pro THM.

Na tab. 1. jsou ukázány způsoby zápisu vŘech
typů: 42, 51, 52, 53 i 66.

Postup měření byl tento:

Nejdříve byl zvolen měřický bod 2001 v nejvhodněj-
ším místě pro .měření· a určen rajónem z bodu 502
s orientací na vzdálený bod 503 (typ 42). Pevné body

KAT.uml
POLNI NACRT

118056
10

DANEBODY Y X
501 1000.00 5000.00
502 926.81 5141.89
503 986.30 5319.02

TYP CISLA BOOU ODCHYLKA KOm CIENTY-SI'lERNIK
42 502 503 238.66 16.0377
51 501 2001 0.01 0.935101 -0.354630
51 2001 502 -0.02 0.589511 -O.B06915
52 2001 503 -D.02 0.994654 0.102415

PREKROCENAOOP.ODCHYlKADVOJIHOVYPOCTUBODU
I'RVHI VYPOCET: 921.04 5139.19

51 11 15 -0.06 0.9856&0 0.162421
51 12 13 0.08 0.869663 -0.499204
51 10 11 0.00 0.149517 -0.988823
51 22 20 -0.06 0.951262 0.303968
66 ::'0 10 12 22

STREDNICHYBA 0.06 -0.99!864 0.020415
51 26 21 0.05 -0.948113 -0.341434
51 10 5 -0.19 -O. 9811t39 -0.165628
51 5 3 0.06 -1.000266 -0.051791
51 4 li -0.10 0.894981 -0.438917
53 li 7 19.82 0.999811 -0.019451
51 11 II 0.06 -0.989234 -0.163834
59 3 1 -0.13

1 2 0.00
2 4 -0.011
1 8 -0.00
13 14 -0.04
25 19 -0.00
24 18 -0.02
23 17 -0.32 DOPUSTHA· 0.20

53 30 35 41.24
53 31 7 39090
53 5 34 37.24
53 12 10 26.31
51 32 33 0.08

podrobného pole byly určeny již dříve, a to v místní
soustavě náčrtu č. 1. Dále byly zaměřeJ;ly dvě pevné
měřické přímky 501- 2001 a 2001 - 502 (typ 51).
Další měřická přímka byla pro terénní překážku vole-
na jako volná - bod 503 je k ní zaměřen kolmicí
(typ 52). Ke třem měřickým přímkám byly zaměřeny
pouze lomové body obvodu parcelace, další body, vy-
tvářející parcely, jsou zaměřeny na oměrné míry (typy
51).' Některé oměrné nebylo možno doměřit, a proto
jsou označeny typem 53, celkovou délku vypočte po-
čítač. U typu 66 (zaměření chaty na parcele 77/11)
se nejdříve zapíší měřené údaje na všechny body dříve
vypočtené, to jsou všechny čtyři rohy parcely 77/11
a pak údaje na body nově určované, to jsou 3 rohy
chaty. Čtvrtý roh chaty (č. 29) je určen kolmicí na
spojnici bodů č. 26 a 27 (předpokládá se pravoúhlost
novostavby chaty).

Zápis kontrolní oměrné (typ 59) se provede pouze
na 1 řádku, a to tak, že za čísly obou koncových bodů
se zapíše kontrolovaná délka. Oměrné míry je možno
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KAT.UZEHI 118056
POLNI NACRT 10
Hl STNI SOUSTAVA 1

CISLO y X
~~nu

2001 950.47 5130.61

1 977.66 5077.52
2 959.77 5089.99
3 971.47 5102.02
4 950.46 5101.01
5 973.25 5132.86
6 936.16 5130.17
7 935.78 5149.98
8 935.70 5157.78
9 930.40 5158.32
10 980.13 5173.59
11 939.34 5179.76
12 989.20 5198.29
13 974.12 5224.57
14 948.66 5236.62
15 949.20 5239.60
16 943.86 5240.15
17 945.18 5215.24
18 942.50 5198.98
19 942.02 5196.02
20 979.22 5215.68
21 971.63 5228.90
22 966.43 5175.66
23 977.37 5209.91
24 972.36 5194.21
25 971.45 5191.36
26 983.09 5197.66
27 980.93 5191.66
28 984.93 5190~88
29 -!l+1M 986,93 5193.95 5196,18
30 977.81 5159.85
31 975.49 5146.11
32 912.38 5117.86
33 944.06 5114.06
34 936.07 5135.01
35 936.88 5164.92

TRANSFORMACE 00 GS
501
502
503

zapisovat buď hromadně na konci merení (jako
v tab. 1), nebo jednotlivě, al~ vždy až po zápisu za·
měření kontrolovaných bodů.

d) Př'edpis čísel bodů,
které budou použity k budoucí transformaci místní
soustavy do geodetické. Tento oddíl se zapisuje
pouze tehdy, provádí-li se výpočet v místní soustavě.

e) Předpis výpočtu výměr parcel
za číslem parcely, které se zapíše vždy se znaménkem
minus, následují čísla všech lomových bodi'l parcely
v kladném smyslu (ve směru hodinových ručiček),
poslední bod musí být shodný s prvním.
Číslo O označuje, kde má být proveden součet výměr
skupiny parcel. Parcela s číslem -1000000 je celý
obvod parcelace a je předepsán pro kontrolu (číslo je
libovolně zvoleno).

4.2. Výsledky mechanizovaného výpočtu

Z výpočetního střediska Geodetického ústavu v Praze
obdrží středisko geodézie tyto elaboráty:

4.21. Výpis vstupních dat počítače

slouží k případné kontrole správného naděrování
zápisníku do děrné pásky.

4.22. Protokol o výpočtu (obr. 4)

obsahuje v prvé části seznam souřadnic bodů předem
daných a dále některé mezivýsledky, určené počítačem
v průběhu výpočtu (viz odst. 3). Slouží jednak k po-
souzení přesnosti celého měření (odchylky v délce),
jednak k případnému ručnímu výpočtu jednotlivých
bodů (transformační koeficienty nebo směrník orien-
tačního směru).

U typu 53 není měřeno staničení koncového bodu,
a tedy není možno provést výpočet odchylky, vytiskne
se tedy místo odchylky délka vypočtená ze souřadnic.
U kontrolních oměrných měr se nepočítají transfor-
mační koeficienty a tiskne se pouze odchylka.

Při překročení dopustné odchylky se její hodnota
vytiskne vedle skutečné odchylky s textem: DO-
PUSTNA a je-li překročena více než 2 X vypíše se
text: VYPOCET NEPROVEDEN. Jinak se souřad-
nice podrobných bodů vypočtou a na SG pak sc
bude muset rozhodnout, zda je možno výpočet po-
nechat, nebo provést kontrolní měření.

Při nesouhlasném dvojím zaměření jednoho bodu
se tiskne: PREKROCENA DOP. ODCHYLKA
DVOJIHO VYPOCTU BODU 7 a na dalším řádku se
vytisknou souřadnice tohoto bodu vypočtené z prv-
ního zaměření. Do dalšího výpočtu pak jdou souřad-
nice z druhého výpočtu. Na SG si musí určit, které
zaměření je správné a případně opravit seznam s(;m.
řadnic a výměr parcel.

V uvedeném příkladě bylo první zaměření bodu 7
chybné, kolmice měla mít opačné znaménko: +6,90
místo -6,90, takže v seznamu souřadnic jsou souřad·
nice bodu 7 správně, určené z druhého zaměření.

Je·li v zápisníku na prvním či druhém řádku
v oddíle číslo bodu, jehož souřadnice dosud nebyly
vypočteny (chybné číslo, překročení dopustné od·
chylky, přehozené pořadí oddílů v zápisníku), tiskne
počítač: NENALEZEN BOD 55

VYPOCET NEPROVEDEN.
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4.23. Seznam souřadnic (obr. 5)

Obsahuje souřadnice všech bodů nově určovaných.
V záhlaví je uvedeno číslo katastrálního území, číslo
polního náčrtu a označení souřadnicové soustavy,
tedy údaje potřebné pro dokumentaci.

V první části seznamu jsou uvedeny body s čísly
většími než 500, to jsou body podrobného bodového
pole a měřické body, v druhé části jsou pak aritmeticky
seřazené všechny podrobné body. Seznam je automa-
ticky stránkován do formátu A4 a na každé další
stránce jsou v prvním řádku opakována čísla kat.
území, polního náčrtu a číslo stránky, aby se předešlo
záměně jednotlivých listů seznamu.

Na konci seznamu souřadnic jsou vytištěna čísla
bodů, přes které bude provedena transformace do
geodetické soustavy (pokud je seznam v soustavě
místní).

4.24. Seznam výměr parcel (obr. 6)

Obsahuje 2 sloupce: číslo parcely a výměru, zaokrouh-
lenou na mZ• Pokud počítač nemohl určit souřadnice
některého lomového bodu, nebo bylo předepsáno ne-
existující číslo bodu, počítač určí výměru bez tohoto
bodu, tj. místo n-úhelníka určí výměru (n - l)-úhel-
níka, a vytiskne text: 223005 VYMERA BEZ BODU
105, eož znamená, že v obvodu parcely 223/5 byl vy-
nechán bod 105. Na SG si pak musí provést opravu
výměry, výpočtem chybějícího trojúhelníka. Další
možné Chyby v předpisu výpočtu výměr může opravit
operátor při výpočtu podle signalizace chyby počíta-
čem.

V seznamu se dále tiskne součet výměr skupiny
parcel a tento musí souhlasit s výměrou celé skupiny.
Rozdíl může být jen několik málo mZ a je způsoben
zaokróuhlením.

Z těchto čtyř elaborátů zůstane na středisku
geodézie trvale dokumentován pouze seznam souřad-
nic, ostatní tři jsou pomocné a po ukončení údržby
není nutné je uchovávat.

Seznamy souřadnic se ukládají vždy po náčrtech,
bez ohledu na souřadnicovou soustavu. Seznamy
v místní soustavě se nahradí po transformaci sezna·
mem v geodetické soustavě. Transformaci bude možno
provést tehdy, až budou body uvedené za seznamem
určeny v geodetické soustavě. Jejich geodetické sou-
řadnice se připíší k číslům a celý seznam se zašle do
výpočetního střediska k transformaci bez dalšího
předpisu.

Na uvedeném příkladu je možno ukázat, jak se snadno
odstraní chyba v zápisníku využitím protokolu o vý-
počtu. V zápisníku byla chyba při zápisu zaměření
bodu č. 29 na oměrnou 26-27 (viz předposlední oddíl
na 1. straně zápisníku a obr. 780);chybu signalizuje
záporná výměra stavební parcely č. 258. Správný zápis
měl mít obrácené pořadí daných bodů: nejdříve bod 27
ft pak bod 26 (obr. 7b), nebo měl být bod 29 určen
měf'enými údaji (obr. 7c)

správně 0,00 -4,05 (a)
místo chybných 6,32 4,05 (b)

rozdíl: ,18 = -6,32 ,1lc = -8,10 (a) - (b)

,18 = oprava staničení, ,1lc = oprava kolmice.

Výpočet oprav souřadnic bodu 29 se provede
takto:

Llx = Ll8.q-,1lc.p
,1y = ,1lc.q + ,1s.p

kde q, p jsou transformační koeficienty vytištěné
počítačem v protokolu o výpočtu v desátém oddíle
(q = -0,9487 a p = -0,3414). Dosazením číselných
hodnot bude:

,1xz9 = 3,23 ,1Yz9 = 9,84
XZ9= 5196,28 YZ9 = 986,93.

Tím jsme určili správné souI'adnice bodu 29.

KAT. UZEHI 118056
POlNI NACRT 10

CI SlO PARCEL Y VYMERA

17001 66ft
17002 610
17003 545
71004 591
71005 597
71006 468
77007 89
17008 515
71009 543
71010 76
71011 ~ lt62.
77012 596

258 -;ff"" 1.7
, SUMA 5783

1000000 5785
SUMA 5785

Obr. 6

Rovněž oprava výměr parcel st. 258 a 77/H je velmi
jednoduchá a vypočte se ze vzorce:

,1P = 1/2[(xi_J - Xi+l) .,1y - (YH - Y+il) .Llx] , (2)

kde
Xi-I' Y'-l jsou souřadnice bodu zapsaného v předpisu

výpočtu výměr před chybným bodem, -
Xi+!, Yi+l jsou souřadnice bodu za chybným bodem,
,1x,,1y jsou opravy chybného bodu.

Pro náš případ bude rovnice (2):

,1Pnoll = 1/2[(xz8 -= XZ6) ·,1YZ9 - (YZ8 - YZ8) .,1XZ9]
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a po dosazem číselriých údajů dostaneme:

LlP77011 = -39 m2 •

Opravená výměra parcely č. 77jIl tedy bude:

P7iOll = 462 m2 •

Oprava parcely č. 258 bude mít opačné znaménko:

LlP258 = 39 m2 a P258;" 27 m2 •

Tento postup výpočtu bude zvláště výhodný, když
u parcely s větším počtem lomových bodů bude 1 bod
chybný. Nebude pak nutno počítat celou výměru ana·
lyticky, ale postačí pouze určit opravu.

Podle rovnic (1) se velmi rychle určí oprava sou-
řadnic bodu, u kterého byla zapsána kolmice s opač-
ným znaménkem (z dosavadních zkušeností je možno
říci, že se tato chyba vyskytuje častěji). Pak je:

kde k je správná hodnota kolmice. Dosazením do rov-
niCe (1) dostaneme:

Llx = -2k.p

LI?} = 2k. q

26~ ~------.; 27

.li 26~26~
~27 ~27

, I~
) ~c.

Tato kapitola má ukázat pracovníkům SG, že
ojedinělá chyba v zápismku u podrobného bodu ne-
znehodnotí výsledky získané počítačem, a že ji lze
velmi jednoduše opravit.

Dosud byly mechanizované výpočty pro údržbu EN
ve stadiu zkoušek, program se upravoval a ladil
a rovněž nem dosud optimalizován. Přesto je možno
zhruba ukázat finanční a časovou kalkulaci výpočtů:
výpočet uvedeného příkladu (obr. 3 a tab. 1), tj. za-
měřem celkem 13 parcel s ,35 lomovými body, trvá na
samočinném počítači ODRA 1003 asi 15 min. a děro-
vání vstupmch údajů asi 1 hod. Z celkového strojového
času počítače je vlastní výpočet a děrování protokolu
do děrné pásky asi 9 min., děrování seznamu souřadnic
asi 2 min. a výpočet výměr parcel s jejich děrováním
asi 4 min. Ceny jsou v současné době

1 hodina počítače ODRA 1003
1 hodina děrování '

150,-Kčs,
18,-Kčs,

takže celková cena za výpočet uvedeného příkladu
by byla asi 55,- až 60,- Kčs. Tuto částku bude mož.
no podstatně snížit úpravou programu.

5. Mechanizace zobrazovacích prací

Aby byla mechanizace konstrukčních prací pH údržbě
map EN' úplná, je nutné použít mechanizaci i při
zobrazení výsledků měření změn do mapy. V současné
době je možno podle seznamu souřadnic získaného na
počítači vynést všechny body na automatickém koor-
dinátografu Aritma, a to v měřítku podle potřeby,
případně i s opravou o srážku papíru mapového listu.
Situaci vynesenou v měřítku 1 : 2880 na transparent-
ním papíru je možno pak přenést jemným propícháním
do pozemkové mapy a situaci v měřítku větším
(např. 1 : 1000) je možno použít jako podklad pro
přesný polní náčrt (zvětšeninu pro geometrický plán).

Koncem letošního roku bude instalován ve vý-
početním středisku Geodetického ústavu v Praze nový
automatický kreslící stůl švýcarské firmy Contraves,
kterého bude možno využít nejen k vypíchání jednot-
livých bodů, ale též ke kresbě celé situace; přičemž
k vyhotovení zobrazovací pásky, která bude řídit
zobrazení, se nebude muset provádět zvláštní předpis,
ale využije se předpis pro výpočet výměr parcel.

Cílem nové koncepce číselné údržby map EN je zabrá.
nit znehodnocování výsledků měření zakreslovaných
do map grafickými a reprodukčními procesy. Číselná
údržba však vyžaduje více výpočetních prací, a toto
zvýšení má vyvážit aspoň částečně automatizace
výpočetních a zobrazovacích prací.

Celá problematika automatizace konstrukčních
prací při údržbě map EN je složitá ze dvou hlavních
důvodů:

a) vzhledem k velkému množství jednotlivých
případů většinou malého rozsahu, z nichž některé
jsou časově termínovány (geometrické plány), jsou
kladeny velké nároky na dobrou kooperaci s výpočet-
ním střediskem;

b) velké množství vstupních údajů pro počítač
(naměřené hodnoty) je náročné jednak na správnost
zápisů v zápisníku, a jednak na jejich správné vyděro.
vání. Každá chyba na začátku zápisníku může způso-
bit, že není možno vypočítat větší část náčrtu.

Přesto je nutno považovat cestu automatizace za
potřebnou při zavádění nových zásad údržby map
evidence nemovitostí.

[1] F i a I a, F.: Geodezie II, učební texty pro vysoké školy, 1952,
str. 164-167. .

[2] V á I k a, O.: ,Předběžný návrh pracovních (technologických)
postupů při zaměřování změn, Výzkumná zpráva č. 293, 1966.

[3] V á I k a, O.: Nové úpravy metod podrobného měřeni a měře-
ní v podrobném bodo.vém poli, GaKO, sv. 12. Č. 3. str. 57-6l.

[4] V á I k a, O.: Jak zabezpečit maximální využitelnost poloho-
pisných měření, GaKO. sv. 13. Č. 4. str. 100-109.

[5] V á I k a, O.: ·polyedrická měřícká síť a její význam pro vy-
užitelnost výsledků měření změn a mechanizaci zpracování,
GaKO, ~v. 14, Č. 6. str. 161-169.

[6] Směrnice pro technickohospodářské mapování, Č. 2500/1969-2
červen 1969, GEODETlC:<\' US'
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Presnosť merania
Z hladiska te6rie informácie

Pri meraní v geodézii alebo aj pri akomkofvek inom
mcracom procese sa často operuje s pojmom informá-
cia. Hovoríme, že meranie ako poznávací proces nám
umožňuje získať informáciu o meranej veličine. Pritom
obsah pojmu informácia má kvantitatívny charakter
a nijako nesúvisí s vedou zvanou teória informácie,
ktorá v poslednom čase zásluhou niektorých autorov
začína prenikať i do mcracej techniky vo forme tzv.
všeobecnej informačnej teórie merania [2, 3]. Podfa
tejto teórie sa pod presnosťou výsledku merania rozu-
mie množstvo informácie obsiahnutej v ňom o skutoč-
nej hodnote meranej veličiny. Presnosť sa necharakte.
rizuje strednou ani maximálnou ani relatívnou chy-
bou, ale závisí od tvaru frekvenčnej krivky chýb.

Úvodom naznačíme dovody, ktoré viedli rad auto-
rov k myšlienke upustiť od tradičných sposobov
posudzovania presnosti meracích prístrojo'v a metód
f1 pokúsiť sa o vytvorenie informačnej teórie merania.

V súčasnej dobe sa meracia technika vyznačuje
existenciou vefkej druhovosti meracích prístrojov,
konštruovaných na najrozmanitejších fyzikálnych
princípoch. Pri ich systematickom triedení by bolo
možné uplatniť viaceré hfadiská: napr. možno hovoriť
o meracích prístrojoch geodetických a negeodetických
(podra úěelu), elektrických a neelektrických (podra
princípu), analógových a digitálnych (podfa sposobu
indikácie), jednoduchých a zložitých, presných a hru-
bých, o prístrojoch na meranie stálych veličín a na
meranie veličín meniacich svoju hodnotu v závislosti
napr. od času atď. Popri svojej diferencovanosti majú
meracie prístroje spoločnú jednu vefmi podstatnú
vlastnosť, ktorou je - za predpokladu dostatočne
citlivého indikačného zariadenia - neschopnosť
indikovať pri opakovaných meraniach identické
výsledky. Bez ohfadu na to, či príčiny tohto javu majú
svoj povod v meracej aparatúre alebo mimo nej
(vplyvy prostredia), je jeho logickým dasledkom
nutnosť existencie vyhodnocovacích metód. Diferenco-
vanosť meracích prístrojov rastúca s rozvojom meracej
techniky sa, prirodzene, musí odraziť aj na vyhodnoco-
vacích metódach a postupoch.

Ak porovnáme matematicky presne formulované
predpoklady normálneho rozdelenia náhodných chýb
(Ljapunovova centrálna limitná veta a ďalšie limitné
teorémy) s kompozíciou elementárnych chýb vo
svete fyzikálnej reality, snadno dospejeme k záveru,
že normálne rozdelenie nemaže byť univerzálnym
modelom rozdelenia náhodných chýb merania. Najma
digitálne meracie prístroje často pracujú s chybami
odlišnými od gaussovských. Aj celý rad jednoduchých
rneracích prístrojov a pomacok nesplňa podmienky
pro normálnc rozdelenie <Wýb. Zatiaf čo mnohí

Ing. Ján Kukuča, CSc.,
Ústav te6rie merania SAV, Bratislava

mate matici sa sústredili na hfadanie raznych variant
limitnej teorémy, konštruktéri meracích prístrojov
zamerali svoje úsilie hlavne na automatizáciu a maxi-
málnu objektivizáciu meracieho procesu, čo viedlo
k číslicovej (digitálnej) forme indikácie výsledkov.

p = l...
2 6

P3 • .!..
6

Približne normálne rozdelenie chýb, vytvorené kom-
pozíciou verkého počtu náhodných elementárnych
chýb, sa v moderných digitálnych prístrojoch nielen
stáva diskrétnym, ale dochádza i k jeho kompozícii
s inými rozdeleniami, zvačša diskrétnymi, čím vzni-
kajú viaceré možnosti výsledných diskrétnych roz-
delení (štíhle, ploché, ostré, dvojmodálne). Charakte-
ristiky normálneho rozdelenia a z neho plynúce kon-
veněné, často nejednotne stanovené hranice maxi-
málnych prípustných chýb, mažu teda vyhovieť len
časti - hoci vefmi značnej - zo všetkých možných
prípadov rozdelení náhQdných chýb vyskytujúcich sa
v celej oblasti meracej techniky.

Ak pritom na meraciu techniku pozeráme ako
na jeden z daležitých vedných odborov, uplatňujúci
sa prJ,kticky vo všetkých vedách aspoň zčasti experi-
mentálneho charakteru, nemažeme opomenúť a ne-
brať do úvahy okrem diferenciácie aj jej určité zjedno-
cujúce hfadiská, ktorými napr. sú: vedecky podložený
systém normovania parametrov meracích prístrojov,
existencia jedinej efektívnej hodnoty chyby, možnosť
súborného odhadu kvality meracích prístrojov ai.
Toto všetko je umožnené aplikáciou metód teórie
informácie v meracej technike. Okrem toho použitie
nástroj ov teórie informácie umožní analýzou roznych
ciest rozvoja konštrukcie prístrojov stanoviť naj-
perspektívnejšie z nich [2].

P. V. Novickij [2] v zhode s inými autormi za
podnet k vzniku informačnej teórie merania považuje
myšlienku viacerých sovietskych autorov, podfa kto-
rej "v procese merania treba vidieť súbor za sebou
nasledujúcich transformácií a samotné meranie pova-
žovať za transformáciu meranej veličiny kvali tomu,
aby' mohla byť zodpovedajúco ocenená, registrovaná
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alebo prenesená na diarku." Na základe tejto myšlien-
ky sú transformácie, uskutočňované v procese mera-
nia, definované ako transformácie meracej informácie
o hodnote meranej veličiny a meracie zariadenia ako
sieť prevodníkov, ktoré tvoria kanál slúžiaci prenosu
informácie o hodnote meranej veličiny.

Neistota vo výsledku meraniasa podra zaužívaných
metód vyjadruje strednou chybou (strednou kvadra-
tickou odchýlkou). Za maximálnu chybu sa obvykle
berie jej dvoj- až trojnásobok. Táto charakteristika
súboru chýb je jedným zo štatistických momentQv,
ktoré v teórii chýb. zaujímajú doležité postavenie.
Prvý moment vyjadruje hodnotu systematickej'chyby,
druhý charakterizuje variabilitu náhodnej ~ložky
chyby, tretím a štvrtým sa posudzujú odchýlky empi-
rického rozdelenia od normálnej frekvenčnej krivky
v symetrii a štíhlosti.

V teQrii informácie je neurčitosť, náhodnej veli-
činy posudzovaná trochu odlišným sposobom, ktorý
navrhol K. Shannon.

Nech náhodná premenná veličiny X maže nado-
búdať hodnoty xl' X2' ••• , x" s pravdepodobnosťami
PI' P2' ... , p". Mieru rieurčitosti veličiny X označme
H(PI' P2' . o o, p,,). Shannon postavil požiadavky na
vlastnosti miery H takto [2]:

1. Veličina H musí byť vzhladom k P. spojitá.

2. V prípade, 'že P. =~, to znamená, keď
n

PI = P2 = o o o' = P", potom micra H musí monotónno
vzrastať so zvačšovaním čísla n, protože so vzrasta-
júcim počtom možných hodnot Xi sa neurčitosť veli-
činy X zvyšuje.

3. Ak výber hodnoty Xi možno vykonať dvoma
alebo viacerými za sebou nasledujúcimi výbermi,
potom veličina H nesmie závisieť od vofby postupu;
ináč povedené, H musí byť zváženou sumou jednotli-
vých hodnot H.

Osobitne doležité je všimnúť si Shannonovu 3.
požiadavku. Uvedieme jednoduchý príklad (podla
[1, 2]).

\

Diskrétna náhodná premenná X mUže nadobúdať

I d d db ,. 3
10 noty xl' X2' xa sprav epo o nostaml PI ="6'

2 1
P2 = 6' Pa = 6' Mierou neurčitosti

výbere bude veličina (obr. 1)

(3 2 1)
H =H 6' 6' (3 .

Ak však uvážime možnosť výberu v dvoch etapách,
dospejeme k inému výsledku. Predstavme si, že máme
možnosť výberu najprv medzi dvoma z možných
hodnot x., napr. medzi X2 a Xa (obr. 2). POJ1!.erpravde-
podobností ich výskytu je 2: 1. Vzhfadom na to
(súčet pravdepodobností musí byť rovný 1) mažeme

í ť' 4 I .'. 2 T 1Y t . Y'nap sa P2 =6' Pa =;: 6' a {ze po om mIera neurCl-

tosti Il (P2' Pa)hude H (:' :). Kedže ale pra vdepodoh-

1
nosť P4 = 2' musíme mieru neurčitosti vyjadriť ako

Hl =~H(~ ~).2 6' 6
V druhoj etapo výberu máme dva možnosti s pravde-

db ,. 3 1 1 Y bpo o nostaml Pl = -6 = - a P4 = -, takze ude2 2

H.)=IJ(~ ~)." 2' 2

J
Pf = 6

H(! ! ~)= H(~ ~) +~ H(i -~). (4)6'6'6 2'2 2 6'6

Shannon v jednej zo svojich 23 teorém dokázal, že
tejto požiadavko vyhovuje jediná funkcia

"H = - k ~ Pi ln Pi,
i=I

"'"
H = - f f(x) ln f(x) dx,

-00

Miera neurčitosti H, nazvaná en tropia, jc teda
zvláštnym druhom momentu, ktorý ako funkcia
zákona rozdelenia náhodnej premennej veličiny vy-
jadruje aj tvar tohto rozdelenia.

Napr. entropiadiskrétneho rozdelenia premennej
X o možných hodnotách Xl' X2' ••• , X" s rovnakými

d d b ,. 1.
prav epo o nostaml Pi = - Je

n

n 1
H(X) = - ~ Pi ln Pi = - n -ln n = ln n. (7)

. i=1 n

Neurčitosť premennej, vyjadrená entropiou, rastie
v tomto prípade s logaritmom počtu hodnot, ktoré
može náhodná rremenná X nadobúdať, ale nezávisí
od toho, aké sú tieto hodnoty.I)

1) Hodnota entropie sa v teórii informácie vy-
jadruje v ditoch (pri použití dekadických logaritmov)
alnho v bitoch (pri použití logaritmov o základe 2);
v teoretických úvahách 11 výrazoch je najvýhodnejšie
operovať s prirodzenými logaritmami.
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:1. l'ojl'lll Illuožstva iuformádc ako rozdiclu neurčitosti
Jlrcd a po mcraní

z hfadiska teórie informácie možno výsledok merania
vysvetfovať ako zúženie intervalu neurčitosti meranej
veličiny. Pred meraním je oblasť neurčitosti rovná
rozsahu možností indikačného zariadenia (u stupnico-
vých alebo číslicových prístrojov). Vymedziť interval
neurčitosti napr. pri klasickom meraní dlžok 1YÍsmom
alebo latou nie je jednoznačne možné, ale ani potrebné.
V informačnej teórii merania - ako v ďalšom uvi-
díme - stačí narábať s entropickou hodnotou chyby.

Napr. pri meraní. vodorovného uhla teodolitom
je interval neučitosti vymedzený plným uhlom (od
Xl = 0° do X2 = 360°). Miera tejto neurčitosti je
H(X). Po zameraní dostaneme hodnotu uhla Xi'
Týmto úkonom povodnú neurčitosť podstatne zúžime:
Z intervalu <Xl' X2> neuvažujeme v ďalšom tie
podintervaly, ktoré sú mimo oblasti Xi ± 8 (kde 8 je
chyba merania). Hodnotou uhla Xi a chybou merania
± 8 je vyznačená zmenšená oblasť neurčitosti, ktorej
mierou je tzv. podmienená entropia H(XjXi) = H(E).
Množstvo informácie f, ktoré sme o neznámom uhle
získali, sa potom rovná úbytku neurčitosti (entropie):

Naznačený sposob vyjadrenia množstva infor-
mácie získanej o náhodných premenných veličinách
je potrebný v tých prípadoch, keď podmienená entro-
pia H(XjXi) závisí od rozdelenia pravdepodobností
samotnej veličiny X. V meraní, kde H(XjXi) = H(E)
je dané rozdelením chyby merania 8, je vplyv náhodnej
chyby jednoznačne vyjadrený entropiou H(E). Preto
podfa Shannona jediným efektívnym kritériom dezin-
formačného vplyvu chyby je jej entropia.

Uvažujeme teraz, že náhodné chyby merania mozu
mať rozličné (symetrické) rozdelenia, počnúc od rovno-
merného cez ploché a normálne až po leptokurtické
(štíhlejšie než normálne). Každé z týchto rozdelení má
určitú entropiu H(E). Shannon dokázal, že medzi
disperziou rozdelenia a entropiou niet jednoznačncj
závislosti a že pri rovnakej disperzii najviičšiu entropiu
za všetkých rozdelení má normálne rozdelenie (lebo
je najkoncentrovanejšie).

Nech náhodná chyba merania má rovnomerné
rozdelenie. Jej hustota v intervale <a - h, a + h>
má tvar

1
1(8) = 2h •

Entropia podfa (6) bude

co +" 1 1
H(E) =- J!(E) ln 1(8)d8 = -j,,-v; ln -v; dl' = ln 2h,

" (10)

čiže bude rovná logaritmu intervalu neurčitosti (variač.
nej oblasti). Keď vypočítame disperziu rovnomerného
rozdelenia

co "1 h2
iň2 = f e2/(8) de = f E2-d8 =-, (11)

-co -li 2h 3

dostaneme h = iř~V3' 1,73 iň a po dDsadení do (10)
entropia rovnomerného rozdelenia bude

entropia chyby 8 bude [2]:

H(8) = -11(8) ln 1(1') dl' =1/(8)(ln iň V2n +
82 ) V- co 1 co+ -2 2 d8 = ln iň 2n f 1(1')d8 + 2 -2 f 132/(1') dl'.m • -co m -co

(13)

Pretože prvý integrál v (13) je rovný 1 a druhý
disperzii rfl,2, dostaneme

V- 1 V- V-H (I') = lu m 2n +2 = ln m 2n + ln e =

= ln (iň V2ne- . ln (4,13 m) . (13a)

Z porovnania (10) a (13a) plynie, že entropia
normálneho rozdelenia sa rovná entropii takého rovno-
merného rozdelenia, ktorého variačná oblasť 2h =
= iňV2ne . 4,13 m. To znamená, že frekvenčnú kriv-
ku chýb s normálnym rozdelením a parametrom iň,
ktorá se asymptoticky blíží k ose x, možno nahradiť
obdižnikom znázorňujúcim rovnomerné rozdelenie
s presne vymcdzenou variaěnou oblasťou

lr;;:-
±h=±rř~ VT'

Analogicky možno postupovať pri fubovofnom rozde-
lení náhodných chýb. Na základe toho Novickij
entropickú hodnotu chyby definuje takto [2]: "Entro-
pická hodnota chyby je hodnota takej chyby s rovno-
merným rozdelením, ktorá sposobuje rovnaký úbytok
informácie ako chyba s daným rozdelením." Pretože
variačná oblasť chýb je podfa (10) daná vzťahom
2h = eH(e), možno entropickú hodnotu chyby vyjadriť
ako polovicu intervalu neurčitosti vzťahom

1
h = ±-eH(.).

2

V súčasnej dobe sa skúšky presnosti prístrojov prak.
ticky stotožňujú so štatistickým odhadom disperzie
základného súboru m v zmysle stochastickej konver·
gencie iň2 = lim. st. m2• Uvedený vzťah síce platí pre

n->-OO

vŘetky druhy rozdelení náhodných chýb a iň je miera
koncentrll.cie náhodných chýb okolo stredncj hodnoty
vo všetkých prípadoch, ale variaěná oblasť ± Emax =
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=± tm, v ktorej sa s danou fiduciálnou pravdo-
podobnosťou nachádza skutočná hodnota chyby 8,

závisí od tvaru frekvenčnej krivky; pritom t sa pri
normálnom rozdelení volí v medziach 2-3, pri rovno-
mernom rozdelení t = Vs. pri leptokurtických rozde-
leniach je t > 3 a pri platokurtických je t z intervalu
(vs. 2).

V geodetickej praxi sa obvykle prcdpokladá
normálne rozdelenie základného súboru chýb. V in-
formačnej te6rii merania taktiež možno určitý typ
funkcie hustoty pravdepodobnosti predpokladať a na
základe nej vypočítať entropickú hodnotu chyby, alebo
ju možno určiť z velkého súboru meraní. Tento druhý
sposob je ekvivalentný odhadu strednej chybe základ-
ného súboru m z konečného počtu meraní, ale s tým
rozdielom, že v tomto prípade nás maximálna možná
(alebo prípustná) chyba ako t-násobok strednej chyby
nezaujíma.

Uvedieme postup výpočtu entropickej hodnoty
chyby z výberu nameraných údaj ov rozdelených do
k tried. Hranice tried označme xi(i = 0, 1, 2, ... , k),
šírku triedy Lti = Xi - Xi-l a triedne početnosti
symbolom ni, takže ~ni = n. Hustota pravdepodob-
nosti náhodnej veličiny x bude v každej triede namera-

ných údaj ov rovná I(x) = n~ . Entropiu diskrétneho
nLJi

empirického rozdelenia potom vypočítame nasle-
dovne [2]:

00 k zi n· ni
H(x) = - f I(x) ln/(x) dx = ~ f -' ln-dx =

-00 i= 1 z. nL1i nL1i'-I

ni

k (nL1' )--;,-
ln2h = H(x) = ~ ln --' = ln

i= 1 ni

odkiaI

[.n (n ~i ) ': ]
,=1 n,

ni

1 k (nL1i)"'-h=-II -
2 i= 1 ni

Takto vypočítaná entropická hodnota chyby nio je
daná v bitoch, ale v jednotkách meranej veličiny ..

6. Vzťah medzi strednou chybou m a Imtropickou
hodnotou chyby

z hIadiska téórie informácie povazuJeme z dvoch
prístrojov alebo metód za presnejšie tie, ktorých
interval neůrčitosti 2h (po transformácii na rovno-
merné .rozdelenie) je užší. Z (11) sme pre rovnomerné
rozdelenie dostali h = mVš"' 1,73 m a podla (14)
pre normálne rozdel~nia platí

V-neh = m 2 ..:-2,07 m.

Obecne potom možno entropickú hodnotu chyby
vyjadriť vzťahom h = Km, kde K je koeficient, ktorý
závisí od tvaru frekvenčnej krivky chýb. Pretože dve

uvažované rozdelenia sú z jednomodálnych symetric-
kých rozdelení hraničnými čo do velkosti koeficientu
K (pre rovnomerné rozdelenie K . 1,73 a pre nor-
málne K == 2,07), je pre tieto prípady K z intervalu
<1,73; 2,07>.

Vezmime do úvahy meracie prístroje v celom ich
rozsahu (napr. aj magnetoelektrické, elektrodynamic-
ké, elektrické prístroje na meranie neelektrických
veličín a rozne digitálne meracie prístroje), ktorých
výsledky často - ako na základe viacerých skúšok
dokázal Novickij [2] - nemajú ani normálne ani
rovnomerné rozdelenie, ale aj špicaté alebo i diskrétno
dvojmodálne. Pri pórovnávaní takýchto principiálne
odlišných prístrojov (na meranie tej istej fyzikálnej
veličiny), ktoré generujú chyby s nerovnakými rozde-
leniami, je potom spolahlivým kritériom len entro-
pická hodnota chyby. Teda dva prístroje sú rovnako
presné vtedy, keď Klml = K2m2• Prakticky sa móže
stať, že ml je menšie ako m2, ale Klml> K2m2, čiže
prístroj s menšou disperziou náhodných chýb bude
označený za menej presný. Je to logický - hoci
zdanlivo ťažko pochopitelný - dosledok vačšej
straty informácie u prvého prístroja.

Mohli by sme si teraz postaviť otázku, či a aký význam
móže mať informačná teória merania pre geodéziu.
Geodézía sa dosiaI obmedzila na aplikáciu normálneho
rozdelenia chýb, a to zvačša oprávnene, lebo klasické
meracie prístroje ako i vačšina meracích metód vytvá-
rali pre to dostatočné predpoklady. Ba čů viac, teo-
dolity starších typov boli priamo klasickým príkladom
na normalizovanie rozdelenia náhodnej chyby v do-
sledku priemerovania niektorých elementárnych chýb.
Napriek tomu sa dosť často aj v geodézii vyskytujú
rozdelenia významne odlišné od normálneho, ale prí-
činy sa hfadajú zvačša v posobení systematických
chýb, alebo v nehomogenite podmienok, hoci sa
pripúšťajú aj základné súbory náhodných chýb
negaussovských typov. Doteraz sa, myslím, nikto
nepodujal na štúdium tvarov skutočných rozdelení
chýb v geodézii. (Prof. Bohm vo svojom Vyrovná.
vacom počte považuje takýto výskum za žiadúci).

PokiaI by výsledky ukázali, že normálny model
je použitelný v podstatnej vačšine meraní geodetic-
kými prístrojmi, prípadne, že koeficient K sa len málo
líši od 2,07, nebola by informačná teória merania -
aspoň z praktického hfadiska - potrebná. Ak však
predpokladáme i v geodézii ďalší rozvoj meracích·
prístrojov a metód na prineipiálne nových základoch
(a takýto predpoklad je v súčasnej dobe rozvoja
fyziky reálny), potom by bolo účelné aj v geodézii
nové hIadiská pri charakterizovaní presnosti aspoň
brať na vedomie.

Stručný prehrad najjednoduchších základov vše-
obecnej informačnej teórie merania, zameraný hlavne
na charakteristiku prmmoRti entropickon hodnotou
chyby navrhnutou P. V. Novickýrn, má za cier
informovať čitateIov o tejto teórii a nadhodiť otázku
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jej pOll~i(dnoo;ti v gt~odetických meraniach. Nemožno
predpokladať, žcby entropícká hodnota chyby ako
charakteristika presnosti v blízkej budúcnosti nahra-
dila strednú chybu. Rozhodne však podIa iného merít-
ka bude posudzovať túto problematiku praktik než
teoretik - výskumník a konštruktér, ktorým mMe
byť informačné hradisko veImi prospešné.
Lektoroval: prof. Ing. dr. Josef Bohm, FS ČVUT Praha

[1] Bl'illouin, I,.: Scicncc anu Informa,Lion Thcory. Ncw York
1962.

[2J N ovickij, P. v.: OBnovy informacionnoj teOl'iji izmeritclnych
ustrojstv. = "Energia", Lcningradskoje otdelcnije 196~.

[3J N ovickij, P. V.: Ponjatije entropijnovo značenija pogrc;;-
nosti. ~ "IzmeritcInaja technika", 1966/7.

[4] N ovickij, P. V. - Ivanova, V. Ja. - Kondraškova, G. A.:
Ob izpolzovaniji entropijnovo značenija pogrešnosti v ka-
ěestve kriterija točnosti priborov i izmerenij. = "IzmeriteI·
naja. tcchnika", 1966/11.

Geodetická a kartografická služba
ve Švédsku

o činnosti, organizaci, technické a technologické
úrovni geodetických a kartografických organizací
ve Švédsku jsme u nás dlouho postrádali potřebné
informace. Studium těchto otázek však ukázalo, že
máme mnohé obdobné problémy i zkušenosti, na
jejichž výměně je oboustranný zájem.

1. Organizace a zaměření činnosti švédské státní
geodetické a kartografické služby

Současná organizace geodetických a kartografi~-
kých prací ve Švédsku je dosti roztří~těná. Hlavní
organizací je Landmtiteržestyrelsen (Ustřední úřad
geodézže a kartografže) se sídlem ve Stockholmu.
Generální ředitel řídí přímo 5 odborů: odbor admi-
nistrativní, odbor venkovský, odbor městský, odbor
výzkumný a odbor technický, skupinu expertů a
metodicky řídí Ústřední úřad evidence nemovitostí,
o němž bude zmínka později. Celkem pracuje
v Ústředním úřadě geodézie a kartografie 115 za-
městnanců. Tento úřad má vlastní výpočetní sta-
nici se samočinným počítačem SAAB, s automatic-
kým koordinátografem Kingmatic a fotogrammet-
rickým oddělením vybaveným vesměs přístroji fir-
my Wild.

Hlavními úkoly Ústředního úřadu geodézie a
kartografie jsou mapování ve velkém měřítku, evi-
dence nemovitostí (katastr) a pozemkové úpravy.
Tomuto úřadu bezprostředně podléhají hlavní geo-
deti v krajích, jichž je celk·em 24. Jde o pracovníky
odpovědné za plánování a přejímku geodetických
prací v daném území. V ol'lgan1zaclchkrajských
geodetů se nachází také geodetická a kartografická
dokumentace pro příslušné území. Krajs.kým geode-
tům podléhají okl.'esní geodeti, jichž je v současné
době 110 a dále 35 geodetů se speciálním .zaměře-
ním, především na pozemkové úpravy. Náplň čin-
nosti organizací okresních gAodetů je podobná
jako zaměření okresních katastrálních úřadů v ze-
mích střední Evropy, tj. údržba a obnova písem-
ných částí operátů a map se všemi měřickými pra-
ceIlli které s touto činností souvisí včetně notář-
sko(.~chnických prací. Celkem je v organizacích

Ing. Jaroslav Kouba,
Český úřad geodetický a kartografický,

Praha

krajských, okresních a speciálních geodetů zaměst-
náno cca 2000 pracovníků.

Zeměměřická služba pro území měst je orga-
nizována v rámci městských technických úřadů.
Ústřední úřad geodézie a kartografie má metodické
vedení měřických oddělení městských technických
úřadů. V současné době se však připravuje alter-
nativní opatření, podle něhož měřická oddělení
měst mají být spojena s organizacemi okresních,
příp. krajských geodetů. V měřických odděleních
ve městech pracuje asi 1800 zaměstnanců.

Jak již bylo uvedeno výše, Ústřední úřad geodé-
zie a kartografie řídí metodicky vývojovou jednot-
ku - Centralnamnden for fastžghetsdata (Ústřední
úřad evždence nemovitostí). Náměstek generálního
ředitele Ústředního úřadu geodézie a kartografie
je současně ředitelem Ústředního úřadu evidence
nemovitostí, který je organizačně podřízen minis-

. terstvu spravedlnosti. Státní tajemník ministerstva
spravedlnosti je náměstkem ředitele Ústředního
úřadu evidence nemovitostí. Toto řešení bylo zvo-
leno proto, aby Ústřední úřad evidence nemovitostí
mohl úspěšně řešit nejen technickou stránku roz-
voje evidence nemovitostí, ale i právní vztahy k ne-
movitostem, jejichž evidenci má převzít geodetická
služba, podobně jako je tomu již u nás. Ústřední
úřad evidence nemovitostí je současně vývojovou
výzKumnou orgarrizar;;í, jejímž úkolem je připra-
vit a realizovat reformu evidence nemovitostí ve
Švédsku. Tento úřad má v současné době· 40 pra-
covníků a předpokládá se, že s rozšiřováním úkohi
jejich počet naroste do konce roku 1969 na 60. Ve-
dení tohoto úřadu jsou be7.prostředně pOdřízeni tři
pracovníci:

pro dlouhodobou koncepci,
- pro plánování, řízení a sledování vývojových

projektů a
- pro vybudování a využívání banky dat.

Odborní pracovníci se člení do pracovních
týmů, z nichž hlavní jsou pracovníci pro vybudo-
vání systému (obsahu) evidence nemovitostí, kar-
tografický tým, skupina pro registraci s()uřadnic,
pro vybudování systému banky dat, pro systémovou
analýzu a progra~átoři.
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V roce 1964 byl ve Švédsku ustaven zvláštní
výbor, který byl pověřen studiem současného stavu
a možných směrť! zdokonalení systému evidence
nemovitostí. Již na počátku tohoto výzkumu bylo
rozhodnuto, že evidence nemovitostí by měla být
vybudována na takových základech, aby mohla být
pojata do jednotné integrované sítě informačních
systémů. Počátkem roku 1968 schválila švédská vlá-
da i parlament návrhy tohoto výboru. K 1. červenci
1968 byl výbor přetvořen na Švédský ústřední úřad
evidence nemovitostí. Program tohoto úřadu na
nejbližší období obsahuje tyto úkoly:

- vytvořit informační systém zdokonalené eviden-
ce nemovitostí včetně evidence právních vztahů
jako součást jednotné, pružné sítě informačních
systémů;

- k nedostatkům dosavadního systému evidence
nemovitostí patří existence dvou vzájemně se
lišících systémů záznamů pro potřeby měst a
pro potřeby zemědělských oblastí. Předpokládá
se zavedení jednotného systému záznamů;
připravuje se zdokonalený jednotný systém map
pro celé státní území s využitím celostátního
mapového díla v měř. 1: 10000 (ekonomická
mapa) a moderních map měřítek 1: 400 až
1: 2000 na území měst;
obsah evidence nemovitostí bude rozšířen a zdo-
konalen co do spolehlivosti, aktuálnosti a
úplnosti. Základní údaje evidence nemovitostí
budou: označení, původ, výměra a poloha nemo-
vitostí, rozhodnutí geodeta o hranicích a jiné
změny nemovitostí, údaje o vlastnictví, právních
vztazích, omezeních a poznámky. Kromě těchto
základních údajů bude evidence nemovitostí ob-
sahovat další údaje - pokud budou k dispozici
(o budovách, silnicích, užití půdy, historických
památkách atd.);
poloha každé nemovitosti bude určena jedním
nebo více body určenými geodetickými souřad-
nicemi ve zvláštním registru souřadnic. Význam-
né úspory hospodárnosti a efektivnosti pro růz-
nou činnost, které budou výsledkem reformy
evidence nemovitostí, závisí především na re-
gistraci polohy pomocí tzv. souřadnicové me-
tody;

- evidence nemovitostí včetně právních vztahů a
údajů o poloze bude vybudována v systému ban-
ky dat.

Tento vývoj v evidenci nemovitostí ve Švédsku
vznikl na základě potřeby informací pro různé úče-
ly, která neustále vzrůstá nejen ve Švédsku, ale
i v jiných vyspělých státech. Hlavním důvodem pro
to je rozvoj průmyslu a obchodu, všeobecný růst
životní úrovně, proces urbanizace, pohyb obyvatel-
stva a intenzívní využívání půdy pro investice
k různým účelům. Nahromadění údajů různého dru-
lm a určení je tak veliké, že požadavky na sběr a
zpracování těchto informací jsou stále náročnější.

Rikets allmiinna kartverk (Geodetický ústav)

Geodetický ústav vznikl v r. 1937 z bývalého Vo-
jenského zeměpisného ústavu. Hlavními úkoly Geo-
detického ústavu jsou tvorba ekonomické mapy
Švédska v měřítku 1 : 10 000 (1: 20 000), zpracová-
ní topografických map měřítka 1: 50000 až
1 : 1000 000 a práce v geodetických základech. Ge-
nerálnímu řediteli ústavu jsou podřízeny odbory

geodetický (s oddělením výzkumným, triangulač-
ním, nivelačním a výpočetním), odbor fotogram-
metrický (s oddělením plánova cím a zakázkovým,
oddělením pro fotoletecké práce a oddělením vy-
hodnocovacím), odbor kartografický (s oddělením
plánovacím, oddělením pro zákres nemovitostí, pol-
ními a redakčními skupinami a oddělením pro kar-
tografU a reprodukci), odbor vojenský a odbor ad-
ministrativní. Celkový počet pracovníků Geodetic-
kého ústavu v zimním období je 516.

2. Ekonomická mapa Švédska

Ekonomická mapa v měřítku 1: 10000, vyhotov 0-
vaná dnes jako ortofotomapa, je celostátním mapo-
vým dílem, jehož vydání bylo započato v r. 1937.
V současné době je touto mapou pokryto cca 60 %
území celého státu. V severní oblasti lesů a hor se
tato mapa vydává v měřítku 1 : 20000. Mapa obsa-
huje též zákres nemovitostí a hospodářské využí-
vání půdy. Původně měla sloužit zejména pro plá-
novací účely v zemědělství a lesním hospodářství.
Pro neuspokojivý stav map evidence nemovitostí
v zemědělských oblastech má však být· této
mapy použito jako základní mapy evidence ne-
movitostí. Jde tedy o koncepci základní mapy
Švédska, neboť současně s jejím vyhotovením se
také vyhotovuje, resp. obnovuje topografická mapa
v měř. 1: 50000. Ročně se zpracovává kolem 500
listů a tento roční výkon má být pro naléhavou po-
třebu této mapy v nejbližších létech ještě zVýšen.

Zajímavý je způsob" zákresu pozemkové držby.
Na základě písemných operátů a map evidence ne-
movitostí se provádí porovnání těchto údajů se sku-
tečností při klasifikaci leteckých snímků. Není to
vsak místní šetření v plném slova smyslu, a proto
8konomická mapa nemá právní závaznost.

Mapa se vyhotovuje fotogrammetrickou meto-
dou. Geodetický ústav provádí pravidelné snímko-
vání celého území Švédska v cyklu 7-10 let. Jako
podklad pro práce na ekonomické mapě. se použí-
vá červené kopie fotoplánu na nesrážlivém mate-
riálu (Correctostat J. Zákres vrstevnic se provádí
rytím do vrstvy na fólii. Při zhotovování kopie se
položí originál vrstevnic na negativ fotoplánu, čímž
se vrstevnice zobrazí bíle na červeném fotoplánu.
Do těchto kopií se doplňuje obsah ekonomické
mapy a také určité údaje pro topografickou mapu,
která se vyhotovuje v měřítku 1 : 50 000 s o u č a s-
n ě s e k o n o m i c k o u map o u. Jako první
prvek se zakreslují hranice parcel. Pro zákres se
používá zmenšených katastrálních map. Jde o zá-
kres přibližný, neboť v mnoha případech musí být
hranice parcel upřesňovány a doplňovány při pol-
ních pracích. Při klasifikaci se provádí současně
doměřování a definitivní zákres hranic parcel. Je
zajímavé, že topograf každý den provádí přímo
v polních podmínkách konečný zákres výsledků
klasifikace, zejména polohopisu, a to takovým způ-
sobem, že tento zákres tvoří kartografický originál.

V posledních létech se používá pro vyhotovení
ekonomické mapy Orthoprojektoru (Feinmesstech-
nik Oberkochen J. Ortofotoplán svou kvalitou se
vyrovná fotoplánu vyhotovenému původní meto-
dou. V současné době se s využitím ortoprojektoru
každoročně vyhotovuje cca 300 mapových listů.

Program vyhotovování nové topografické mapy ve
Švédsku byl zahájen v roce 1954 po řadě let vý-
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zkumu a experimentů. Za základní měřítko bylo
přijato měřítko 1 : 50000, s výjimkou severních za-
lesněných a hornatých částí Švédska, kde topogra-
fická mapa je vyhotovována v základním měřítku
1 : 100 000. V současné době se vydává ekonomická
mapa i topografická mapa současně ze stejného
území. Také polní práce jsou prováděny společně
pro obě mapová díla.

Koncept topografické mapy se připravuje po
skončení polních prací v měřítku ekonomické
mapy. V tomto měřítku se provádí generalizace,
např. úprava detailu polohopisu podél komunikací,
jejichž šířka musí být v topografické mapě rela-
tivně zvětšena, a další úpravy, aby nová mapa byla
v souladu se smluvenými značkami topografické
mapy. Poté se koncepty fotograficky zmenší do mě-
řítka vydání topografické mapy. Montáž těchto
zmenšených listů tvoří základ pro další kartogra-
fické a reprodukční zpracování.

S využitím topografické mapy 1 : 50 000 se pro-
vádí zpracování topografických map menších měří-
tek (1:250000 a 1000000) - tzv. generál-
ní c h map.

Údržba topografických map se neprovádí. Na
Vysoké škole. technické ve Stockholmu se studuje
vhodnost užití dvojitého projektoru pro údržbu to-
pografických map.

Švédská trigonometrická síť obsahuje celkem
16000 bodů. Jde o prác.e provedené z části již
v minulém století, které svou technickou úrovní a
přesností nevyhovují současným požadavkům, ze-
jména požadavkům přesnosti sítě pro mapování ve
velkém měřítku. Proto se nové mapy velkých měří-
tek, které se v období po roce 1945 pořizují zejmé-
na na území měst, vyhotovují v místních souřad-
nicových systémech. Tato skutečnost nl!tí organiza-
ce provádějící mapování ve velkýr.h měřítkár.h a
další účelové práce v oboru inženýrské geodézie,
aby budovaly místní souřadnicové sítě.

Proto se Geodetický ústav rozhodl přistoupit
k modernizaci trigonometrické sítě metodou trila-
terace. Využije přitom předchozích měření, pokud
jejich kvalita odpovídá mezinárodním požadavkiim
na geodetické sítě. V 10letém programu se provede
nové měření s využitím elektrooptických i rádio-
vých dálkoměrů. V tomto projektu se původně před-
pokládalo využít dálkoměry typu Tellurometr a
Distomat, avšak v současné' době se předpokládá
nasadit též nový laserový Geodimetr. Nově se řeší
též otázka optimální hustoty trigonometrické sítě
a její přesnosti pro mapování ve velkém měřítku
za předpokladu využití elektrooptických, resp. rá-
diových dálkoměrů pro podrobné měření.

V roce 1951 bylo zahájeno druhé měř e n í
o p a k o van Ý ch n i vel a c í, které bylo již do-
končeno. Celková délka pořadů nové sítě je 10 300
kilometrů. Síť obsahuje též 10 mareografů a je spo-
jena s Dánskem hydrostatickou nivelací, s Nor-
skem 8 pořady a s Finskem 4 pořady. Otázka opa-
kovaných nivelací vysoké přesnosti má pro Švéd-
sko, resp. pro celou Skandinávii mimořádný vý-
znam, neboť poměrně značné vertikální pohyby
zemské kůry jsou předmětem řady výzkumů v růz-
ných vědeckých ohorech.

Astronomickogeodetické prúce
probíhají podle programu modernizace sítě budová-

ním Laplaceových bodů a merením bodů druhého
řádu k určení tížnicových odchylek. Geodetický
ústav zřídil stanici pro p o z o r o v á n í u m ě-
I Ý c h d r u ž i c Zem ě v Lovti u Stockholmu.

Geodetický ústav dokončil síť g r a v i m e t-
r i c k Ý c h bod ů 1. řád u. V současné době se
uskutečňuje další zhušťování této sítě. Kromě toho
se provádějí gravimetrická měření na moři a abso-
lutní měření tíže.

4. Kartografie a inženýrská geodézie

Svenska reproduktions AB (Kartografický a repro-
dukční ústav J
Kartografický a reprodukční ústav ve Stockholmu,
vznikl teprve před několika lety. Jeho posláním je
tisk a prodej státních mapových děl, dále vydávání
tematických map a map pro veřejnost. Jde o akcio-
vou společnost s výrazným vlivem státu. Gene-
rální ředitel Ústředního úřadu geodézie a kar-
tografie má rozhodující hlas ve správním výboru
této společnosti. Kartografickému a reprodukční-
mu ústavu však bylo umožněno, aby kromě zajišťo-
vání svého hlavního úkolu - tisku a distribuce
státních mapových děl - vyvíjel iniciativu v obo-
ru tematické kartografie a map pro veřejnost. Jde
tedy o nový podnik s převážně mladými a průboj-
nými pracovníky, který v oboru kartografie kon-
kuruje koncernu Esselte AB. Ústav rozšiřuje svoji
činnost v souladu s rozvojem tematického mapo-
vání i ve fotogrammetrii a fotointerpretaci. Předpo-
kládá se, že dosavadní stav pracovníků bude v nej-
bližších létech podstatně zvýšen. Ústav pracuje
v nové budově jednoduchou racionální technikou
a technologií s využitím moderních metod karto-
grafie (rytí do vrstev na pla,stických fóliích) i re-
produkce (strip mask, fotosazba, poloautomatický
fotoreprodukční přístroj apod.).

Esselte AB

Esselte (Sveriges Litografiska Tryckerier AB) je
polygrafický koncern založený v roce 1913. Rozší-
řil v současné době svoji činnost téměř na všechny
obory polygrafického průmyslu a výroby papíru.
Celkem má téměř 8000 zaměstnanců v řadě pod-
piků ve Stockholmu i v jiných městech.

Jako součást tohoto koncernu působí karto-
grafický podnik Esselte Map Service {Mapová služ-
ba Esselte J J která vznikla spojením Kartografiska
Institutet (Kartografický ústav) a Generalstabens
Litografiska Anstalt (GLA). Představuje největší
soukromý kartografický pq,dnik v severní Evropě.
Polygrafické zpracování a tisk se provádí v části
celé tiskové kapacity koncernu Esselte, který je
vybaven nejmodernější technikou (např. 100 ofse-
tových strojů včetně 3 šesti- a 8 čtyřbarevných
strojů). Ke kartografickým dílům, zpracovaným
touto organizací, patří Švédský národní atlas, mapy
pro školy a veřejnost, např. mapy měst, automapy,
školní nástěnné mapy a atlasy i plastické mapy
atd. V poslední době se zpracovávají též mapové
diapozitivy pro školní účely. .

Statens viigverk (Státní správa silriic J
Státní správa silnic je organizace zodpovědná za
plánování, projektování, stavbu a údržbu státních
silnic ve Švédsku. Ve své centrále ve Stockholmu
a v řadě dalších měst má celkem 5 000 technických
a administrativních pracovníků a kolem 9000 děl-
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níků. Na stavbě a údržbě silnic se kromě toho po-
dílejí soukromé společnosti a podniky o přibližně
stejné kapacitě. Síť státních silnic ve Švédsku má
poměrně velmi dobrou úroveň. K ní přispívá také
práce projekčních složek Státní správy silnic,
v nichž významnou část tvoří zeměměřická oddě-
lení. JSou vybavena moderní technikou: fotogram-
metrické přístroje fy Wild, samočinný počítač
SAAB, automatický koor'dinátograf Kingmatic, elek-
tronické dálkoměry atd.

Státní správa sHnic přistupuje též k budování
banky dat pro informační systém silničních komu-
nikací. V současné době je zpracován návrh kon-
cepce tohoto systému, který má být realizován
v souladu s informačním systémem evidence nemo-
vitostí.

Viak - Inženýrský konzuUační. podnik

Jedním z inženýrských konzultačních podniků ve
Švédsku je Viak, který z celkového počtu 500 pra-
covníků má poměrně nejsilnější geodetickou slož-
ku - kolem 200 pracovníků. Podnik má sídlo ve
Stockholmu a pobočky v různých městech ve Švéd-
sku, Finsku, Dánsku, Norsku i v rozvojových zemích
[Irák, Tunls aj.). Těžiště práce podniku ve Švédsku
je mapování ve velkém měřítku pro města a úče-
lová mapování a práce v oboru i~ženýrské geodé-
zie, spojené s různými projekty ve Švédsku i v za-
hraničí. Charakteristickým rysem technologie prací
je jednoduchost, orientace na nejmodernější tech-
niku a vlastní výzkum. Vybavení přístroji a výpo-
četní technikou je poměrně moderní - fotogram-
metrické přístroje fy Wild, přístroj na snímání sou-
řadnic z map D-Mac, elektronické dálkoměry, Va-
riomat atd.). Podnik má přímé dálnopisné spojení
s výpočeťním střediskem, takže téměř všechny vý-
pcčetní práce se provádějí s využitím samočinné-
ho počítače. VyužitI této nové výpočetní techniky
jde tak daleko, že např. geodet v terénu na telefo-
nické vyžádání během několika minut mOže dostat
vytyč ovací prvky. Za nedostatek považuje vedení
podniku, že nemá vlastní fotoleteckou skupinu, což
omezuje jeho možnosti, zejména v zahraničních
zakázkách. Dalším problémem je nedostatečný
dlouhodobý výhled, což je způsobeno zejména tím,
že v připravované alternativě nového organizační-
ho uspořádání geodézie a' kartografie, při spojení
městských zeměměřických oddělení se státní ze-
měměřickou službou, se předpokládá omezení roz-
sahu prací soukromého sektoru' a rozšíření státní
mapovací služby, která by měla komplexně zajiš-
ťovat zpracování celostátních mapových děl ve vel-
kých měřítkách. Tato nejistota dalšího výhledu vede
podnik k opatrnosti i v pořizování dalších investic.

Stadsingen;orskontoret (Městský technický úřad)
Stockholm

Největším geodetickým oddělením v městech je ze-
měměřický odbor v Stadsingenjorskontoret (Měst-
ský technický úřad) ve Stockholmu. Z celkového
počtu 210 pracovníM. zeměměřického odboru je po-
lovina v kartografickém oddělení, další v oddělení
evidence nemovitostí, výpočetním a měřickém od-
dělení a oddělení pro údržbu operátO evidence ne-
movitostí. Odbor zadává zpracování nových map
velkých měřítek v základním měřítku 1: 400 sou-
kromým společnostem. Kartografické zpracování
map 1: 1000, 1: 2000 a dalších tematických map

menších měřítek j jejich údržbu provádí zememe-
řický odbor sám. Je také vybaven reprodukčním
oddílem. Technická úroveň map je velmi dobrá.

Poměrně vysoká cena pracovní síly a velká nabíd-
ka nových přístrojů a zařízení vede geodetické a
kartografické organizace ve Švédsku k intenzívní-
mu užívání nové techniky. Konkrétní dobré zkuše-
nosti se týkají zejména využití výpočetní techniky
pro všechny druhy geodetických a kartografických
prací, automatických koordinátografů, elektronic-
kých dálkoměrú, ortoprojektoru, dvojitého projek-
toru pro údržbu map atd.

Pro využití v ČSSR považuji však za nejvý-
znamnější zkušenosti z reformy evidence nemovi-
tostí ve Švédsku. Tyto myšlenky představují novou
orientaci činnosti geodézie a kartograf'ie, která
i v našich podmínkách logicky navazuje na dosa-
vadní vývoj v čs. evidenci nemovitostí, kartografii
i užití nové výpočetní techniky. Pro význam těchto
zkušeností se k této otázce ještě podrobněji vrá-
tíme.

[1] J u s t I ti e dep a rte m e n tet: Fastlghetsreglstrerlng.
Stockholm 1966.

[2] W a II n e r, H.: Cadaster ln Sweden. Stockholm 1968.

[3] J o n a s s o n, F.: Dle Okonomlsche Kartel: 10000 von
Schweden, Ihre Technologie, kartographlsche Gestaltung
und Genalllgkelt. Předn. u pří!. 30 fotogr. týdnů. 1965.

[4] R I k e t s a I I m li n n a k a r t v e r k: The Officlal Maps
of Sweden. Stockholm 1964.

[5] R I k e t s a I I m li n n a k a r t v e r k: Information Nr.
B 7 (1966) a Nr. B 13 (1969), Nr. A 33,35 a 36 [1967].

[6] S ven s k aRe pro d u k t Ion s A B: Výrobní program
a katalog map 1969.

[7] E s s e I t e A B; Výrobní program a katalog map 1969.

Kartografické nakladatelství v Praze připravuje pro vy-
dání v prosinci t. r. faksimile plánu Prahy - části vnitř-
ního města - připisovaného strahovskému mnichu Ma-
touši Ungerovi. Plán pochází s největší pravděpodobností
z r. 1640 a byl vyl1otoven jako příloha návrhu strahov-
sltého opata na získání dalších nemovitostí na Starém
Městě.

Originál je pudorysný obraz, kombinovaný s nárysy
některých význačných budov, celkového formátu 582 X
X 625 mm, barevně provedený. Řada objektu je v mapě
očíslována a čísla jsou vysvětlena v legendě umístěné
v levém dolním rohu. Uvedený plán je nejstarším dosud
dochovaným plánem Prahy, o to cennějším, že zobrazuje
část gotické Prahy z období před její baroki:z;ací; je ma-
jetkem Památníku národního písemnictví na Strahově.

Faksimile vyjde v původní velikosti i barevném pro-
vedení, složené do formátu 33 X 31 cm s textem na
zvláštní příloze, zpracovaným prof. dr. Karlem Kucha-
řem; mapa i text budou vloženy do ohálky formátu slo-
ženého plánu. [Distribuce n. p. Kniha, 18,- Kčs.)

Medková
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Společné mezinárodní symposium
Komise pro nové vyrovnání
evropské triangulace
a Komise pro družicovou síť
528.14:528.331 [4) + 528.341:829.783:061.3

I. sekce Mezinárodní geodElUcké asociace (IAG)
pořádala v Paříži od 24. únoI'a do 1. března 1969
spole'ČIIlé sympolsium obou kO'misí. Sympotsia se
účastnMy ,témě'ř všechny evro1p'ské země, dále
pa.'k USA, Indie, Keňa a Venezuela. ČSSR byla za-
stoupena dvěma delegáty (M. Cimbální.k, P. Nava-
ra). Symposium se Ikonalo 'v moderněZlařízeném
sá~e Centre Naťional de la Recherche Scienťifique
na nábřeží Setny, a bylO' !skvěle organizováno· ge-
nerá'lním 'Sekretářem IAG prof. J. J. Levallors a jeho
sp'oluprac'Ovní'ky.

A) Nové vyrovnání západoevropské triangulace

Pá'tézasedání permanentníkomi1se (ČSSR se
zúčastnila j'ednání 'poprvé) z'ahájH její pre'Sident
M. K n e i 'ss 1 (NSR) obsáhlou zprávou 00 dosavad-
ní či'llJnQ1stitéto ikomi'se. H. Knor,r (NSR) refe-
roval o atlasu novoo'o<vyrD<Vnánía mapě 1 : 4000000
a Ir. W. Ba 'a r d a (Hollandsko,), A 's p 1u n d (Švéd-
sko), M. Dufour (Francie) a F. Kobold (Švý-
caI1sko) O<fstavu 'praCí na novém vyrovnání ve
svýcih ze'mí,clh popřtpad,ě blodch. Ob'sáhlý a důle-
žMý výklad 'o st'andardi!z,ac'Í rovnic oprava uO<fmál-
ních rovnic podal H. Wo lf (NSR). Metoda,k'terou
navrhil, odstraníob'tiže při zavá'dění vah prro
Jednotlivé státy nebo<bl'o;ky při ,spo,jení sítí 'k me-
zinárodníimu vyrovnání tím, že p'omo'cí ,s'třední'ch
chyb mě'řených ve'UčÍ'n vy,loulčí To'Změr ze všech
rovnic. H. Wo 1f, Ir. W. Ba a r d a a G. Ha 11 i d a y
(V.elká Británie) refemvali pak o přípravný,ch pra-
cÍ'Ch na spo'j'ování síltí jednotlivých zemí a blo!ků.
. Referát A. Z. S a z o'n o va (SSSR, předneseno
1. P. Pe 11 i ne ne m) o přesnosti astronomicko-
geodeotické sítě SSSR u:káz:al vysokou kvantu této<
největší státní sHě: ,střední 'chy1'baměřené'ho, úhlu
sítě I. řádu podle F-errera ± 0",60 (4059 troj-
úhe1lníiků), z vyrovnání ± O", 65, II. řád ± O", 75
(60 668 '1:rojmellnVků) a ± O", 79. Přesnost výcho-
zích t,rigonometriokých ,stmn 'z 330 základnových
sítí je Ie:piší nHž 1: 500000, z01VOdových řetězců
1 : 345 000 (376 dvojic), 'střední 'chyba Laplaceova
aZimutu ± 1",17 (rolVněž z 376 uzávěrů), podélná
chyba 'řetězce 1: 310000 a přílĎná odchylka ± 1",15.
Střední :chylba přen'O'su souřadnic na vzdálenost
5000 Ikm č'iní mx = ± 6,1 m, my = ± 3,4 m (z vy-
rovnání). Střední chyba souj'ladnic ve vywvnané
síti na 5000 Ikm je 2 :a'ž 2,5 m. Dosažené výsled'ky
byly konfrontovány !s výsledky kQtsmické '1:riangu-
lace. M. Kn e i s IS I vřele pNvH:al tento výmamný
první pří:&pěiVek sovětský'ch geodetů na jednání
komise.

Problémy s 'interpolací tí'žnicových odchylek ve
vysolkých horá'ch u1kázall 'na 'přílkl'adu ŠVýcars'ka
F. K o V o 1d. Oprava z tížnice ve směru činí až 1",5,
a proto je nutno interpolaci tížnic konfrontovat
s astrnnollkkn-graivimp.,trickými hodnotami. L. P.
l' e I I i 11 e Il u'káz!al,že 've vY'soký,ch horách nutno
počítat s ho<dnotami ± 10 mgal. '

Cimbálnik, M.: Společné mezinárodní symposium Komise
pro nové vyrovnání evropské triangulace a Komise pro

družicovou sít

Ing. Miloš Cimbálník, CSc.
Výzkumný ústav geodetický, topografický

a kartografický, Praha

O n01vém odvolzení gHoidu v NSR ,referoval
S. H e i t z a uvádělI 'přesnost ± 0,3 m.

Obsáhlá diskuse ná,sledovala po zprávě o vý-
počtu parametrů referenčního elipsoidu (1967)
na základě hodnot, pojatých do resoluce XIV. val-
ného shromáždění IUGG. Zprávu podali J. J. L e-
v,allois, H. MorH:z(záp. Berlín) a J. K'Ovt8.-
1e vs k Ý (Erancie ).Čílselné výsledky byly po<j'aty
do resoluce. M. Ci m b á ln í 'k upozornil na to, že
se O'ddělení 'teoretioké geodézie VÚGTK Praha na
žádost generálního sekretáře IAG zabfvá touto
otáikou h1'O'Uběji,n~které náměty již byly Ví!s8lrnJně
sděl-eny a další výsledky poněkud o<dlišného po<jetí
celého problému budou IZ VÚGTK dále předávány
generálnímu 'Se'krHtáři IAG.

Hlavním problémem pol~ké ,sítě je podle slov
W. K r zem i n!s k é h o přesnost L,aplar:eových azi-
mutů a určenípře,sného rozměru.

Západoevropská zá:kladna kosmické triangula-
ce Tromso-Catania 'je z části hot'D<Va,jak sdělDiVal
L. A spi u n d (Švédsko), měř,ení se redukují na
elipsoid a dále zpracovávají. V této souvislosti hájil
K. R i n n e r (Ra'ko'UJsko) 'teoretic!ky spl'ávnější
prootorové řBšení. Prak-tic1ky však hude nutno při-
stoupit na řešení kompromisní a přejít na 'prostoro-
vé řešení prostřednictvím sítí, zpracovaných zčásti
klasickým způsobem. O stavu prací v NSR refero-
val E. Messerschmidt (NSR) a o předběž-
ných výpočtech S. H e i n z.

Předseda SSG 1.24 A. B j e r h:a mm a r (Švéd-
s'ko) U!ká'zal na 'sta'tistic'kých rozborech rozdí,lnost
pod1kladů z jednotlivých zemí. M. D u f o u r (Fl'éIIIl-
ciEli) se z,abý'val teor8lttckými problémy statist'iky.

M. Kne r 's 's 1 ukázal rovněž nehomogenttu mě-
ření, provedených v průběhu 100 let a dokazo<v,al
nutno'st dalších měření, zejména délek stran,
a 'spojení se Isítí fkosrn:ioké 'triangulace.

P,resldent I. 'sekce IAG L. A 'sp 1u n d uzavřel
první část symposia a konstatováním, že přes znač-
né úsilí, které jednotlivé země vyvinuly, zůstává
no;vé mezinárodní vyrovnání stále ot8iVřeným a vel-
mi komplliJkov,aným prOiblémem, zejména s o<hledem
na značnou ,rozdN'nost materiálu, různou praxi geo-
detických !služeb a dosud problematický efekt
sp'oleonélJ1o vyrovnání 'pro jednotlivé země. V ne-
pOlslednířadězde vyvstávají další nové problémy,
související s bouřlivým ro'zvojem družicové
geodé'zie.

B) Družicová geodézie

Prestderrtiobou po<dkomisí J. Kelsey (V. Hritá-
nie) a W. D o,'ba c ze w s Iká (Polsk'o<) zahájf!'i 'jed-
nání 'komise 'Vzpo<mínkouna zemřelého presidenta
podkomise :pro vý'chod:ní E'vropu L. G i c h o v i č e.
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W. Dob a ,cz e w s k á referovala o mnoho-
stnanné spolupráci akademií věd sociaHstických ze-
mí a o stankkh v Sofii, Varně (BLR), Ondřej'Ově
(ČSSR), Káhiře (SAR), Bamaku (Mali), Eaja
(MLR), Ulan-Batoru (Mongolská LR), Boroviet,
Poznaň (PLR), Bukurešť (RSR), Nikolajp.v, Pulko-
vo, Riga, U~hol"od, Zvenigorod 1SSSR), odkud je
j;i:ž952 f'oto-grafU, z ,toho 759 'simuntálních.

Za západoevropskou podkomisI podali 'zprávy
zástupci jednotlivých stá'tu: H. W()lf (NSR),
K. Rinneir (Rakousko), P. Melchior (Belgie),
T. J. K u k Ika m il.k i (Finsko), G. V e i s (Řecko),
J. Kov,alevský a J. J. Levall()is (Fnancie),
G. J. B r u,i n s (Holandsko) ,a J. A. W e i g h tma n
(V. Británie). Bylo konstatováno, že je nejprve
nutno systematicky 'zpl"ac6,vat dosavadní četná po-
zorování, z ni,dhž vě,t'šina je soustředěna ve Francii
a NSR.

H. Wo lf ve 'svém referátu Utpo,zoI'nilna syste-
matickou chybu v čase, která je v goometrjic:kých
druž!icových sítích nejkompHk'ovanějšf.

J. Ko val e v s k ý, F. Bar I i e r a St e II m a-
c her (Francie) informovali o spojení Ni'zza-Bej-
rot (Doppler), G. P. Chassalng (Francie)
o Dopp:lemvých měřeníeh mezi Co'lomlb-Béehar
(Mžír), Stet'ani'on (Řecko) a Haute-Pr'Ovence
(Firancie). M. B i v a s (Frranc'ie) referovial o hlav-
ních metodách geometrické družicové geodézie
a jejIch použiotí p'ři programu RCP 133. Výsledky
t'Oohot() programu diskuil:o'Val též G. Bal min o
(Francie); dosaViadní· přesnost spojení Francie
a Španělska je ± 5 m a oče'kává ,se ± 1 m p()
zpmcování všech 416 simul'tánních pozorování.
M. Du f o u r (Francie) refero'val o spnjení Evropa
- Afr'ikapomo,cí druži'ee Pageos.

Srovnáním dynamiokýc'h metod SAD (Smiths'O-
nian Astronomical Observatory, USA) 's fotografic-
kým pnzarnváním, fnancouzrských laserový'ch mě-
ření, Dopplerovy metody a geometrických metod
se simuHánnílm poz,olro'V'ánímse zabýval M. L e f e-
b v r e (Francie); Utká,za'! na možno,st dosáhJnoUtt
přesno,sti 1.10-6 'V roZ!měru :sítě a O", 5 ve směru.

F. B ,a r I i e r ulká:zal nwŽ'Uosti a výhody lase'ro-
vých měření: ,chyba není závislá na mě~ené vZldá-
lenosti, mál'() závisí na atmo'Sféře (10 až 20 cm),
výsledky jsou ú'Soká'vány v reálném čase, je možno
měř',it ve dne i v noci, 'Úhly i délky, a měření je
možno automati'zo'vat. U laseru "druhé generace"
budou impulsy něko'lik nanosekund, energieolkolo
5 J a váha měřického .systému o.d 200 do 300 kg.

Zprávu o pracích SAD (USA) podal G. Ve i 's
(Řeciko). Na 'cel'osvět()vé síti, která má od r. 1966
30 podzemních s tani'c , se podílí 6 'stani'c západo-
8'Vwpský'ch. Porovnání dynamických metod s geo-
metrickým1i ulkazu'je rO'zdíily pouze někol1'kametro •..
vé. K datu symposia mají k di!sp'ozi,ciokolo 100000
pozorování ,a pracují zlatím pouze 3 J.a'serové sta-
nice; v ,wce 1970 pftlmdou daIší, t,akže se očekává
p1ře.snost ± 1m. Dal'ší rozhodující pokrok spatřují
předevší'm v l"Q1Zv()lj'ilaserových mě'ření nejrůzněoj-
šího druhu.

I. I. Mu e I e r (USA) se zabýval mj. proměřo-
váním desek; astronomické a foto'grammetrické
metody 'Vykazují statnou přesnost, 'ale fotogram-
metrické Ij'SOU5 ,až B,kráotdnažší.

Pokud jde o družice, použiil:elné pro ge'odézH,
budou exisltovat Echo 2 do léta 1969, Exp'l'Orer 19
(1963) do 1972/73, Explo.rer 39 (1968) do 1975.

Dále zÍlstávají použi,telné Pageos 1 a Kosmos 84
a 191. Počítá se se 'startem družice Gens C se sklo-
nem dráhy 20°. Tedy 'vyhlí:dky na pozorování ne-
přHiš rado'stné.

I. D. Ž on g o I Ů'V ič (SSSR) přednášel o dů-
sledcích pohybu Ipólů na 'astronomicko ...geodetické
práce.

L. P. Pe II i ne n (SSSR) studoval přesnost
vý'še'k kvasigeoidu a možno,st polLŽ'ití známych
geocentrických vzdáleno'stí v družicových sHích,
kde uvažuje o Ikombina'ci družicové geodézie
.a gnavimetrie.

L. S t ,a'n g e (NDR) se zabýval určením střed-
ních 'tíhový,ch anomá'lií zpnzorování družic.

J. Szádec'zky-Kardoss (MLR) U'veďl
ře'šení JI.bloa:vní geodetioké úlohy na 1000 km
s milimetrovau přesností, na to navázal F. H a l-
m ()S (MLR) s návrhem na určení měřítka sHě
kosmické 'triangulace.

•Prof. S m i t t (Francie) srovnával katalogy
SAD, AGKz (1930) a AGK3 (1957).

H. W 'o I f (NSR) podal krátkou zprávu o pra-
cích mnichovsikého výpočetního střediska pro vy-
rovnání západoevropsiké dru'žicové sHě.

R. S i g I (NSR) pOdal zprávu o výzkumu
v oboru dyn,amické družicové g6lodétie na mni-
chovs'ké vyso'ké 'ško'le.

.Protože není v současné době možno společně vy-
rovnat tzv. "Nol"dse,ering", mají být národní sítě
podle mnžnolsti spojeny vyro'vnáiním. Stockholm'ské
výpo,četní středislko se žádá o zprávu o spojení
sHí v severním b'loku. Pro získání přesného a jed-
noduchého měří'tka západoevropsrké tr'iangulace
a družicové sítě se po'Važuje za užitečné zhuštění
náro'dnIch sítí ,a 'spojení hla'vních staniczápado-
evropské 'družÍocové sítě měřením délek elektro-
optickými dálk()lměry. Další T8zoluce se tykají vý-
počtu normálních rovnic národních sítí a vzt'ahu
západoevropské' 'triangula'ce n.a geodetický refe-
renční sy,stém 1967. Budou uvedeny v soulad !při-
jaté konstalilty a, CM ,a 1z se systémem konstant
JAU, úhlovou rychl'osltí rotace OJ = 7,292 115 1467.
. 10-5 'S-1, jakož 'i odvozenýmI paramet.ry eZ =
(a2 - b2)/a2 = 0,00669460532856, Yq = 978, 031
845 58 gal. a Yv = 983, 217 727 92 gal.

Protože pas,í'vní družice Echo 2 zanikne v létě
1969, 'žádají se Sltáty západnevropské podkomise,
aby převzaly nák'lady na no'Vou druži'cf tyrpu Edl'O,
vybavenou podle mo'žno'sti laserovým reflek~'Orem.
Ta'ké se žádá o vypuštění družice o ,světelnosti
nejméně 2,5 se silně skloněnou dráhou ve výšce
1 500 km. Zdumzňuje se nutnnst rozšířit přesná
l,asero'Vá měření déle,k pro dosažení nejpřesnějších
výsledku. P,ro po,kračování pozofO'vání dosavadních
drUJžic náhradou Iz·a Eicho 2 má. být vypmcován
projekt. Doporu1čuje se vybudovat další zá.kladnu
knsm1ické triangulace mezi stanicemi Malvern,
Delft, Brusel, Strassburg, Hohenpeissenberg, Zinn-
waIda Š'týrs'ký Hradec. Na okraji západoevropské
sítě mají být zřízeny další 'družícové stanice, spo-
jené se sí'tí. Echo 2 má být pozo-ro'váno, pbkud
bude jěště viditelné. Pl'O zpřesnění západoevrQlp's'ké
sítě mají být POlJžity vedle simultánních metod též
dráhové metody.
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Zá'věrem symposia p'odekoIVal prestdent IAG
prof. M a I' li S s i francouzským hnsrtitelům za vše,
co pro zdal' symposia a d'alší spolupráci ,vykonali.

Jednání prvé čás,ti symposia se vyznačovalo
rutino'U opa'kovaných zasedání, avšak bylo, 'zřejmé,
že Ipráce na no,vém společném vyrovnání pokračují
pomalu, proto, 'že Ijde o velmi nesourodý a často
dosti 'starý materiál, a 'že se nová měření provádějí
často k j1iným účelům. V mnohých 'zemích závisí
často po'Stup pra,cí :na novém vyrovnání spílše na
inidatiově a mo'žnosrtech věde,ckých pracovní:ků,
než na organizDiVané prádstátních institucí. Teore-
tic!kým problémům, např. metodám zpracování
zálkladny k'o'smické triangulace, je však věnována
značná pozorno'st.

Spád jednání dr u h é IČá s t i symposIa byl
dán bouřlivě se r~jejícím oborem družlcové geo-
délZie. I IkdylžIse jednání týkalo evropské sHě, uká-
zalo se, že !pouze velkorysý celosvětový program,

real'i'zoIVaný' 'Ve'lmocemi' (US,A), má naději nazá-
sadní úspěch IVtomto oboru. Západoevropský po-
dil, reprezentovaný zejména f,rancouzským aktiv-
ním programem, 'je zatím spíše příIVěskemcelo-
světovéiho programu Američanů. Přesto se v zápa-
doevropských zemích pvikročilo k budování dm-
žicové 'sHě, '2Jvláště v 'SoUlVislostis novým vyrDiVná-
ním triangulace. Kromě řady nevyřešených teore-
tiekých problémil:, jlsou 2Jde potíže prakUc'kého
rázu: existuje např. poměrně velké množství po-
ZO'I'o'vání,klteiré dosud není jedno'tně zpracováno.
Zálsadní ZlVOO:tseooekáv.á od Ipoužirtí .tase'rů, které
jlsou si,ce 'zdánUvě dražší, avšak poskytují 'Výsledky
komplexní, plíesně;jlší.,snadno unifi'lrovatelné a bez-
prnstředně 'použitelné.

Východoevropsk,ápodkomise se zatím 'soustře-
dila 'spíše navý'zlkum a hledání mo~ností rozvoje
druži'cové geodézle, mj. také pomo'cí experimentál-
ní 'sítě. Je ,však 'llUltno konstatoViat, že s výjimkou
nělkterých teorel1:ických prací mostává zatím po-
někud vývoj tohoto oboru v SOCialistických 'Zemích,
zvláště v budoiVání sítí, nejen v celosvětovém, ale
i v evropském měřítlku.

Určenie súradníc bodu
zo dvoch neprístupných bod ov
bez merania základnice

Pri riešení trojuholnika vypočítame jeho neznáme
prvky z prvkov ta.kých, ktoré sme pria.mo odmeraJi.
Riešenie trojuholnfka. utvára. Ba v danom prípa.de
dvojím sposobom podla toho, ktoré z určovacích prvkov
použijeme. Pritom zoskupenie bodov prístupných a ne-
prístupných (napr. ,eží), može byť rozličné.

podra toho obrazec vyznačený bodmi P1' P2, O]'
Po (viď obr. 1) možno riešiť buď sínusovou a cosínuso-
vou vetou (obr. la), alebo priamo zo smerníkov, ktoré
Ba vypočítajú na základe pomocnej súradnicovej sú.
stavy (obr. lb). Riešenie tejto úlohy pozostáva z rie-
šenia podobnosti trojuholníkov PIP201; ABOl v zvo-
lenom bode ná spojnici 0IPO'

Známe sú súradnice bodov Pl a P2, majú sa vypočítať
súradnice bodu Po' V teréne postačuje zamerať iba
uhly C1' C2, C3 v rubovolne zvolenom bode 01 a uhly lXl,

lX2 v bode Pit. Bod 01 však polohove nesmie ležať na
spojnici POPl, a.lebo PoP2 a ani v blízkosti týchto spoj-
níc.

K vypočítaniu súradníc je treba v trojuholníku
POPlP2 poznať uhly {3 a y; tieto uhly sa vypočítajú
následovným sposobom:

Andrej Heiely,
Cestný investorský útvar, Kolice

Za účelom prevedenia výpočtu zvolime si jeden
rubovolný (zmyslený) bod O2 na priamke PoPl' ktorý
je na vzdialenosť a (napr. 50,00 m, poprípade inú
d1žku). V tomto bode vynesieme známe uhly CI' c2' ca,
a obdržíme čiary O;B= tI; O~ = ta, ktoré sú rovno-
bežné s čiarami 0IP2 = t2 a 0lPl = t4•
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. Úiara tI pretina stranu POJ!2 v bode B, ta'pretina
stranu PoP1 v bode A.

úiara AB = Z2 je rovnobežná so stranou P1P2 = Zl
a v dosledku toho trojuholník AB02 je podobný s troj-
uholnikom PlP201, lebo ich strany sú rovnobežné.

1
/
/

~
Obr.la.

Nakol'ko čiara Z2 je rovnobežná. s čiarou Zl' uhly
f3 = f31+ f12' a I' = 1'1+ 1'2 obdržíme v bode A, poťaine
v bode B. Vypočitanie týchto na základe zameraných
uhlov je vefmi jednoduché:

z trojuholnfka Po02B plynie, že strana tI =
sin <Xl si~

= a.-.--; pod.obne ta= a.-.-f3-;
sm'Y1 sm 1

z trojuholnfka AB02 na základe cosinusovej vety
plynie, že Z~ = ti + t~ - 2 . tI . ta , cos el;

a z trojuholnfka ABPo vypočita sa uhol I' z rov·
nice c2= b2 + Z~ - 2 . b • Z2 • cos 1';

z trojuholnika AB02 stali sa tak známe 3 strany:
tJ' ta" ~ a uhol el, Z týchto údajov na základe sinusovej
vety mažme vypočítať uhol f3 a 1'; uhol f3 = f31 + f12"
Kontrola bude (<Xl+ ~)+ f1+ I' = 180°; uhol I' =
= 1'1 + 1'2'

Z týchto, teraz už známych prvkov, vypočítajú
sa strany trojuholnika PoP1 a POP2, a ďalej absolutné
hodnoty súradnic bodu Po, spasobom jednoduchého
pretinania vpred.

'známe sú: <X1=19°43'21"; <X2=19°43'21";

el = 75°41'47"; e2= 141°41'48";

es = 142°36'25"; 1'1= 18°34'52";

f11 = 17°40'15";

sin <Xl . sin 19°43'21"
tI= a '-.--= 50,00 ----- = 52,9528 m.

sm 1'1 sin 18°34'52"

sin e2 sin 141°41'48"
b = a . -. -= 50,00 -'--1'8°34'52"= 97,2589 m.sm'Yl sm

sin /X2 sin 19°43'21"
ts= a. -. -R-= 50,00

sm /-'1 sin 17°40'15"

c = a. s~n es = 50,00 si~ 142°36'25" 100,0301 m.
sm f11 ~ sm 17°40'15"

1§ = t~+ ti - 2 . ta . tI . cos e1= Z~= 55,58682+
+ 52,91)282.,- 2.1)5,5868.52,9528. cos 75°41'47" =

= 66,6293m.

c2= b2 + 1~- 2. b .12 . cos I' = 100,03012=
= 97,25892+ 66,62932-2.97,2589.66,6293.c08Y;

z toho I' = 72°31'16"

Podobným spasobom sa vypočíta aj uhol {J.

Kontrola: (/Xl + /X2) + f3 + I' = 180°.

Meranie uhlov je ten istý spasob, ako predošle na
obr. 180s tým rozdielom, že uhol 0)1 tvorí dopfňok uhlu
e2 do 180° a uhol 0)2 doplilOk es do 180°,

1'2
I
/
/

Pre vypočítanie neznámych prvkov zostrojime na
papieri pomocnú súradnicovú sústavu s osami +X',
+Y' a zvolíme si bod P~;av tomto bode rovnobežku
s osou +X', Na tejto rovnobežke zvolíme si ďalší fubo.
volný bod 02' Spojnica P~02= a (fubovolná vzdiale-
nosť). '

K bodu O2 vztiahneme všetky uhly, ktoré sme v te.
réne v bode 01 zamerali, a podobne i k bodu P~,

Po vyneseni uhlov /Xl'/X2v bode P~, a uhlov C2,es
v bode O2 vznikne opať trojuholník ABP;•• podobný
trojuholniku P1P2PO'

V tomto pomocnom pravouhlom súradnicovom
systéme po prisúdení relatívnej hodnoty bodu P~,napr.
Xpó = 50,00 m, Ypó = 190,00 m, vypočítame tiež
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Hežely, A.: Ul'l5enie súradníc za dvoch neprístupných
bodov bez meronie základnice

súradnice X' a Y' bodu A pomocou cotangent uhlov
w]' W2, exl'ex2tak, že najprv vypočítame d1žky CB, P~C,
AD, PóD:

AD = .. a _
cotgex2- cotgW2

PóD = AD . cotgex2

K relatívnym hodnotám X'Pó a Y'Pó vztiahneme hod.
noty vypočítane podra horeuvedených rovnic a obdrží.
me pre body A, B, C, D, hledané súradnice. Z týchto
potom smerníky a zo smerníkov uhly {J a y pre riešenie
úlohy.

Smerníky (fBA = (f], (fBPó = (f2' (fAB = (fa, (fAPó = (f4

sa vypočítajú zo 7.námych súradníc bodov A, H, P'o

Výpočet uhlov {J, y.
{J = (f4 - (fa'

y= (f] -(f2'

Po vypočítaní uhlov {J a y poznáme už v trojuhol.
níku: P]P2= 1]; uhly (ex] + ex2); {J, Y a pomocou sinuso·
vej vety vypočítame ďalšie strany PJPO' P2PO a koneč,ne
absolutné hodnoty pre Yl'o a Xpo spósobom jednodu-
chého pretínania vpred.

Nakorko trojuholník PóAB je podobný' s trojuhol.
níkom POP]P2, opať plynie, že i strana AB = Z2 je
rovnobežná so .stranou p] P2 = Zl' a ďalej bu~le:

Z] : Z2= P2PO: BPó

pp _ Z]' Mó
2 0- Z2

a : Z2= P~Ol : Z]

P'O-~'
0]- Z2 '

Priklad:
známe sú: ex]= 19°43'21";

w] = 38°18'13";

Výpočet strán:

ex2= 19°43'21";
W2 = 37°23'35";

CB= a _
cotgex]- cotgw]

50,00 = 32 821 m .
cotg 19°43'21" - cotg 38°18'13" ,

PóC = CB . cotgex]= 32,821 . cotg 19°43'21" =
= 91,553 m.

- aAD=------
cotgex2-cortgw2

50,00
cotg 19°43'21" - cotg 37°23'35;1

PóD = AD. cotgex2= 33,756. cotg 19°43'21" =
= 94,162m.

Výpočet súradníc:

Ypó = 190,000; Y~ = 190,000 + 32,821 = 222,821 m.
YÁ= 190,000-33,756= 156,244m.

Xpó= 50,000; X~= 50,000+91,553= 141,553m.
XÁ = 50,000 + 94,162 = 144,162 m.

Výpočet smerníkov:

Smerníky (fAB = (fa' (JAPó = (f4' (fBPó = (f2, vypočítané
zo zná.mych vzťahov pomocou súradníc bodov A, B,
P'o,
majú hodnotu: (fa = 92°14'36"

(f4 = 160°16'40"
(f2 = 199°43'20"
(f] = 272°14'36"

Pretože {J = (f4 - (fa je {J = 68°02'04",
podobne y = (f] - (f2, a tedy y = 72°31'16"

Kontrola:
(ex] + ex2) = 39°26'42" .

{J = 68°02'04"
Y = 72°31'16"

(ex] + ex2)+ {J + y = 180°00'02"
dif. +02"

Čo do spósobu vorby systému, toto sa ponecháva
na rubovóru spracovatera úlohy. Ako riešiter úlohy do.
poručujem prevádzať výpočet so smerníkmi v7.hradom
k tomu, že pri počítaní sinovou a cosinovou vetou vy.
žaduje sa vačšia pozornosť a sústredenie.

Lektoroval: Ing. Otakar Vosika, FS ČVUT, Praha

Ing. Karel Letocha,
Středisko geodézie, Prostějov

K ročnímu rozboru změn
půdního fondu

Pozemky se v evidenci nemovitostí v současné době
evidují z hlediska zemědělského užívání ve 12 druzích
pozemků (kulturách), přičemž výměry pozemků v kul.
turách 2 až 8 (podle označení pro mechanizované zpra.
cování) se zahrnují do souboru zemědělské půdy a v kul.
turách 10 až 14 do nezemědělské půdy. Někdy ozna·
čujeme kultury 3 až 8 společně jako ostatní zeměděl.
skou půdu, pro odlišení od orné půdy.

Součty výměr pozemků v jednotlivých kulturách
pro místopisně vy~ezené území (katastrální území,
obec, okres atd.) nazýváme úhrnné hodnoty druhů po.
zemků - ÚHDP dotyčného území. Porovnáním stavů
úHDP ke dvěma po sobě následujícím datům, a to
obvykle odpočtem nový stav - dosavadní stav, dostá.
váme rozdíly ÚHDP v časovém období mezi dotyč-
nými daty.

Tyto rozdíly nepředstavují skutečné změny
v jednotlivých kulturách, neboť úbytek z jedné kultury
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může být zmenšen přírůstkem ze všech ostatních kul-
tur. Proto rozdíly vzniklé porovnáním ÚHDP nepo-
skytují dostatek informací o změnách půdního fondu
ani v nejmenším správním celku, katastrálním území,
tím méně pak na území celého státu. Je třeba doplnit
výsledky sumarizace sektorových přehledů o plochách
kultur rozborem podle jednotně stanovených třídících
hledisek.

Stanovme nejprve počet možných vzájemných
změn pro 12 kultur. Protože parcela (případně díl)
může být evidována jen v jedné kultuře a také jen do
jedné se může změnit, pak je počet možností dán
počtem variací k - té třídy množiny n ~ prvků (ni-
koli kombinací, neboť záleží též na pořadí prvků -
změna u 2 kultur může nastat oběma směry), tj.

Vk(n)= (n:k)! . Pro k=2 je Vz(n)=n.(n-l)

a pro n = 12 kultur je to 132 možností.
Pro rozbor změn v půdním fondu za každý rok se

z těchto možností vybírají kombinace, které třídí
změny podle požadavků, pro které má rozbor poskyt-
nout informace.

Ve směrnicích pro sumarizaci sektorových pře-
hledů (směrnice C) jsou uvedeny 4 tabulky, ve kterých
se sleduje jednak.přírůstek, a jednak úbytek zeměděl-
ské a orné půdy. Tím je vyčerpána sice asi 1/4 daných
možností, ale získávají se v podstatě nejdůležitější
údaje pro rozbor změn.

Při praktickém postupu pro zjištění požadovaných
údajů na území obce (katastr. území) je třeba sledovat
výpočetní skupiny ve výpočtu výměr mimo skupiny,
které obsahují dělení nebo sloučení parcel jen z hle-
diska užívání (výměru těchto skupin označme vu),
k tomu nutno připočíst výměry parcel, u nichž dochází
ke změně kultury celé parcely a jsou zapsány jen ve
výkazu změn (označme vz). Kontrolní číslo, které nám
poskytne možnost uzávěru na úplnost všech projedna-
ných změn, je dáno výrazem K = v - vu + vz, kde
v je výměra všech skupin, projednávaných ve výpočet-
ním protokolu za sledované období (rok).

Při rozboru je třeba vyjádřit výměru každé par-
cely dosavadního stavu výměrou celé parcely nebo dílu
v nové kultuře a tyto výměry roztřídit podle hledisek,
které předpisují zmíněné 4 tabulky. Pro usnadnění je
výhodné použít tiskopisu evidenčního listu (Geodézie
Č. 6.16 nebo podobného), kde v záhlaví vyznačíme gra-
ficky způsob třídění nebo si vyhotovíme vhodnější
tiskopisy. Aby se výpočet pro rozbor uzavřel na kon-
trolní číslo K, je nutno vypsat ještě samostatně vý-
měry změn, které v souboru nesledujeme (např. mezi
kulturami 14 do 13) a dále výměry, u nichž nedochází
v projednávané výpočetní skupině ke změně kultury
(díl parcely zůstává v dosavadní kultuře).

Závěrem možno říci, že rozboru změn půdního
. fondu je třeba věnovat stejnou pozornost jako vlastní

sumarizaci sektorových přehledů, neboť podrobněji
osvětluje příčiny změn. Požadavek na kvalitu vyža-
duje, aby se tato pozornost věnovala přímo údajům
u nejnižších správních jednotek, aby se tak získaly
údaje přesné a průkazné a byly spolehlivým základem
údajů celostátních.

Popsaného postupu by bylo možno použít jako
kontroly na změny u orné a zemědělské půdy při bu-
doucím zpracování údajů EN na samočinném počítači.

120 let
Vysoké školy technické v Srně

VysOiké učení technické v Brně - přímý pokra-
čovatel České vy,so'kéškoly technické - slaví
v letošním ,roce 70. výročí svého založení, resp.
120. výročí vzniku utrakvistického technického uči-
liště v Brně.

Úvodem k historii technického školství na Mo-
ravě nutno konstatoV1at, že podmínky, za nich,ž
vzniklo 'a rozvíjelo se české technické školství
v Brně ve stínu Vídně a brněnské německé {'adnice,
lze jen tě'žko srovnávat se 'vzni,kem 'a r01zvojem
Českého vysokého učení technic'kého v Praze, které
v r. 1957 oslavilo 250 let od svého založení.

K plnému rozvoji české vysoké školy technické
dochází teprve po v2lniku ČeskoslovenskérepubUky
v r. 1918 a zvláště pak po r. 1945 v podmínkách
socialistické republiky. Tento rozvoj byl sice pře-
rušen v roce 1951 zřízením Vojenské technické
akademie v Hrně, ale v roce 1956 dochází k opě-
tovnému zřízení VUT v dnešním rozsahu. Dnes na
Vysokém učení technickém v Brně na čtyřech
fakultách: stavební, strojní, elektrotechnické
a technologické (se sídlem v Gottwaldově) studuje
celkem 10 000 posluchačů ve všech formách studia,
což nejlépe prokazuje jeho nezbytnost p.ro rozvoj
národniho hospodářství.

V tomto článku chceme seznámit 'technickou
veřejnost stručně s vý'vojem technického školství
v Brn.ě se zřetelem na obor geodézie a kartografie.

Snahy o zřízení 'vlastního technického učení na
Moravě sahají do počátků 18. století. V roce 1724
přednesl svob. pán František Šubíř moravským
zemským stavům návrh na zřízení akademie, v níž
by se vyučQlvalQli inženýrskému umění, které zále-
ží ve vyučování pQlčtářstVí, geometrie, civilní a vo-
jenské archItektuře a zeměpisu. Akademie byla
v r. 1725 založena v 01Qlmouci, odkud po pul století
byla' přeložena do Brna do 'ještě 'skromnějších po-
měru. Po čtyřletém pusobení v Brně byla v r. 1787
zrušena 'a spojena s nově vytvořenou Tereziáns'kQlu
akademií ve Vídni.

Přes veš'keré snahy moravských zemských sta-
vů u vlády ve Vídni o zřízení technického učiliště
na Moravě nebylo učiliště zřízeno. Proto v r. 1846
usnesl se moravský zemský sněm, aby přemohl
odpor Vídně, přispět na zřízení technické školy
částkou 120000 zlatých ve třech ročních splátkách.
NejčileJším členem komise, ustavené za tímto
účelem, byl opat starQlbrněnského kláštera Cyril
Napp .

K usuC'sení o zřízení technického učiliště došlo
na PQlsledním zasedání tzv. selského sněmu 24. led-
na 1849, kteréžto datum je možno považovat za
počátek technického učení na Moravě. Při zduvod-
nění významu technického učiliště, na němž mělo
být vyučováno oběma Jazyky, tj. česky i německy,
uvádí se také, že toto technické učiIistě má vel'ký
význam i pro Slovensko, které je spjato s Mo,ravou
jazylk,em a mravy a jepovoMno přinášet tam
zvláště vzdělání technické.
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K slavnostnímu zahájení vyučování došlo
14. ledna 1850 a do profesorského sboru ve smyslu
usnesení moravského sněmu o dvojjazyčno'sti školy
bylo jmenováno několik význačných českých vědec-
kých pracovníků: Karel rytíř Kořistka pro prak-
tickou geometrii, PhDr. a MUDr. Václav Hrubý pro
fyziku, MUDr. Bedřich Kolenatý pro přírodní vědy
a dr. Jan Helcelet pro zemědělství. Poslední z jme-
novaných byl nadšeným zastáncem přednášek
v českém jazyce, i když nebyl pochopen a jeho
snaha ztroskotala i na malém zájmu posluchačů ..

Podmínky, za nichž se rozvíjelo brněnské tech-
nické učmště, byly velmi nepříznivé, a to hlavně
ve finančních prostředcích na materielní vybavení
jednotlivý'ch stolic (nynějších kateder) a nesneslo
srovnání s bohatě dotovanou technickou ško'lou
vídeňskou nebo i skromněji dotovanou technikou
pra?ís'kou. Proto !studenti z Brna i Moravy odcházeli
raději do Ví'dně ado Prahy a odcházeli tam i nej-
lep'ší učitelé. Tak např. do Prahy odešel i Karel
rytíř Kořistk,a, význa'~ný geodet, který se stlal v r.
1863 prvním rektorem pražské techniky.

Dvojjazyčnost brněnského technického uči1iště,
přes všechny snahy prof. Helceleta i dříve Vlpo-
menutého opata Na'ppa, během 'šedesátých let zcela
zanl'kla, takže při reformě technic'kých škol
v r. 1873 se hovoří jen o německém technickém
lJIčilišti, které má ,sídlo na nynější Tř. obránců mí-
ru č. 10, v budově nynější lék'ařské fa'kulty Unive'r-
síty Jana Evangelisty Purkyně.

Když pak v r. 1899 slavila brněns'ká technika
padesát let od svého, vzniku, a to zcela ve znamení
pangermánského nacionalismu, z'a fanfár a pod-
pory německé radnice, ale za srážek mezi čeGkým
obyvatelstvem a němec'kými studenty, dochází
v téže době ve stínu těchto pompézních oslav
k založení české techniky.

Založení české techni'ky v Bmě v r. 1899 bylo
výsledkem dlouholetého boje za české vy'soké ško-
ly na Moravě, v němž vídeňská vláda dala nakonec
přednost technice před universitou. Zřízení čes'ké
technIky v Bmě nebylo snadnou záležitostí, i když
tento požadavek byl pojat do souhrnu požadavků
českých poslanců na ří'šské radě. Jedině tím, že
v nové Thunově vládě se Istal Mladočech dr. Josef
Kaizl minIst'ľem financí a z,ařadil do rozpočtu
částku 100000 zlatých na zřízení české techniky
na Moravě a sekční šéf profesor dr. Antonín Rezek
se ujal nekompromísně celé záIežítooti, bylo zří-
zeníčeské techniky v Brně na základě císařského
de'kre<tu podepsaného 16. září 1899 v CelovcI, po-
voleno.

Sídlem české technIky za vzácného po,chopení
spolku Vesn:aa jejího i'edItele Mareše ,se stala
budova Vesny na tehdeJší Augustínské ulici (ny-
nější Jaselts:ká).

Prvními profesory, kteří byli přijati na českou
techniku v Brně přímo dr. Rez k e m z více kan-
didátů. byli: Dr. Karel Z a hra d u í k pro mate-
matiku, J. J a h n pro geologii, Jan S o bot k a pro
desk1rip1tivní geometrii. a malíř Hanuš S c h w a i-
gel'.

Prvním oborem na české technIce v Brně od
škol. roku 1899/1900 je obor stavební, 'k němuž
v mce 1900/1901 přIstupuje obor strojního inže-
nýrství. PoZději k těmto dvěma oborům přIstupují
ještě obor chemický, architektury a elektrotech-
nický.

Teprve na kauci škol. mku 1910/11, a to 24. a
25. června 1911 dochází k otevření nových budov
technIky na Veveří ul. (nynější budovy VAAZ).
v nIchž konečně dochází k důstojnějšímu umístě
ní jedno.uivých ústavů a poslucháren, proti dřívěj-
ším p,rovi'So,riímv mě,stě Brně.

i'ak na oboru stavebním tak stmjním by'la před.
nášena geodézie, a to prof. L í č 'k o u, který přišel
do Brna z ČVUT Praha.

Ve školním roce 1900/1901 byla zahájena výuka
geodézie i pro dvouletý učební běh ke vzdělávání
zeměmě,řIčů (geometrů), kte['ých se v tomto roce
přihlásilo ce:lkemšest.

Protuže s rozvo'jem zeměměiítckého studia na
VUT nedílně souvIsí stav a obsazení ústavu (kated·
ry) geodézIe, uvádíme 1.některé zajímavosti. z této
k'atedry.
Prof. Líčka, 'vedoucí ústavu geodézie byl ve šk.

roce 1901/1902 jmenován dě'kanem fakulty staveb-
ního inženýrství a v roce 1903 byl jmenován řád-
ným profesorem pro geodéz1i. v Brně.

Prvním asistentem ústavu geodézie byl p. Julius
Má t 1 (1901-1904), po němž v roce 1905 n'astou-
pil Ing. Alois TI c h ý, pozdějŠí profesor geodézIe
na Vysok~kole zeměděltské v Bmě.

V říjnu 1906 byl jmenován adjunktem ústavu
Ing. Dr. Augustin Sem e l' á d, který se v r. 1908
habil1toval na soukromého docenta pro obor "Mě-
ření 'země".
Vedoucí ústavu prof. Ing. Josef Líčka byl pro

škol. 'wk 1908/1909 zvolen rektorem ČVŠTv Bmě.
Dne 4. 8. 1909 však prof. Ing. Líčka zemřel a ve-
dením ústavu byl pověřen adjunkt Ing. Dr. Seme-
rád, který v '1'. 1910 byl jmenován mimořádným
a v r. 1913 řádným profesorem geodézIe. Prof. Ing.
Dr. Semerád byl pak 'zvolen děkanem fakulty sta-
vebního inženýrství pro škol. rok 1915/16 a v roce
1918/19 děkanem směru kulturního inženýrství.

Z dal'ších učitelů ústavu vzpomínáme z té doby
Ing. Led e l' e l' a, který přešel poz'ději do služeb
zemského úřadu v Brně 'ff Ing. F i I k u k u, který
o'dešel v r. 1910 do' Záhře'bu na tamní unIversI1tu, na
níž se stal profesorem geodézie. Na jejich místo
na'stoupili. pa1k Ing. Josef Peň á z, pozdě'jŠí vedou-
cí ,stavebního úřtadu města Brna a v ,roce 1912 pak
Dr. BohumU K1a d i v o.

V 'tomto plwém období před I. světovou válkou
:absolvo'valo 2letý učební kurs celkem 175 poslu-
chačů se s,tátní rzJkouškou'ff cca 100 posluchačů bez
státní zkoušky (1900-1914).

Za I. 'světové 'války byl počet posluchačů mini-
mální (5 -10 ročně ) a celou výuku ,oibst'arávali
prof. Ing. Dr. Semerád a Dr. Bohumil Kladivo,
spolu s některými aSÍ'stenty uvolněnými z vojens'ké
služby.

Teprve v roce 1918/19 dochází k dalšímu roz-
vojizeměměři,ckého studia. Dr. Kladivo je Jmeno-
ván v r. 1922 řá'dným profesorem ,a ústav geodézie
se dělí na 2 stolice, z níž jednu vede pmf. Seme-
rád, d'ľUhou prof. KladIvo.

V tomto období uvedení profesoři jsou činni
nejen na škole, ale stýkají se hojně s praxí, jíž
předáv'ffjísvoje bohaté zkuš(lnosti. Jsou také iuiciá-
tnry první poválečné schů:zky geodetů, která jed-
nala o reorganizaci zeměměřIckého studia, což
spolu s jednáním "na ČVUT Pr,aha 'a v SIA se po~
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zději projevilo prodloužením zeměměřického stu-
dia na 3 roky, počínaje škol. rokem 1926/1927.

Velká potřeba zeměměřičů pro nové mapové
dílo podle nového kat. zákona čís. 177/27 Sb. se
projevila i v po'čtu pdsluchačů v následo..ljícíc'h le-
tech. V posledních letech před II. 'světovou vál.kou
však počet opět poklesl, na což měla vHv na:pÍ'atá
mezinárodní situace.

Po uzavření vysokýchško,l 17. 11. 1939 ustala
i činnost obou ústavů goodézie la obnovila se až
po roce 1945.

Ve škol. roce 1945/46 dochází k obnově obou
ústavů, a to ústavu nižší geodézie - ved. prof. Dr.
Sem e rád, ,a vyšší geodézie, jejímž vedoucím se
stal nově jmenovaný prof. Ing. Josef B či hm, p'ro-
tože jak prof. Dr. K I a d i v o, tak i jeho Dibaasis-
tenti Dr. M rk o s a Ing. Pot ů č ek zahynuli
v koncentračním táboře.

Od škol. roku 1946/47 po reorganizaci je změ-
něno tříleté studium zeměměřičů na čtyřleté, které
v Brně existovalo, až do zrušení Vysoké škol~
technické v r. 1951:, kdy v Bmě byla založena Vo~
jen's:ká technlC'ká akademie, která převzala všech-
ny budovy se vším vybavením i s většinou učitelů
a byla podřízena MNO.

Spolu 'S rozšířením zeměměřid<ého studia do-
chází na VŠT i, k rozšíření ústa'vů s geodetickou
problematikou a jsou zřízeny dal'ší ústavy, a to
ústav praktické geometrie, jejímž vedením byl po-
věřen v r. 1947 prof. Ing. Dr. Š t 'v á n, ústav foto-
grammetrie - vedoucí prof. Ing. F ik e r a ú'stav
astronomie - vedoucí prof. RNDr. Pro c h á z k a.

Posledním výuko'výrm 'rDikemzBlI11ěrmělři'ckéhoin-
ženýrství byl školní rok 1950/51. Po'Slucl1a'čl IV.
ročníku zeměměřického inž. 'VA škol. roce 1951/52
dokončili svoje studium na vysoké škole st'a:vitehké
v Brně, která byla zřízena po zániku Vysoké 'školy
technic·ké. Výuku IV. ročníku ~ajišťovaly Ú'staVy
z VO'jenské technické akademie. POlSluchači nižších
ročníků pak ve 'školním roce 1951/52 přešli buď na
ČVUT Praha nebo SVŠT Bratislava.

Ú'stavy, a to nižší geodézie, vyšší geodézie,
fotogrammetrie a astronomie včetně všech učitelů
byly převzaty na VTA. Pouze ústav praktické geo'-
metrie vedený prof. Ing. Dr. ~Hvánem přešel i s uči-
teli na Vysokou ško'lu stavitelskou, kde vytvořili
ústav geodézie na VŠS v Brně.

Za zmínku stojí ještě uvést, že po zřízení sa-
mostatné fakulty zeměměřické v Praze byl do
funkce prvního děkana 'Povolán prof. Ing. dr. JDiSef
B či hm, DrSc., z VTA Brno.

Od školního roku 1952/53 zaji'šťoval ústav geo-
dézie vedený prof. Ing. Dr. Š tvá n e m pouze vý-
uku geodézie na Vysoké škole stavitelské, která
se stala v roce 1956 základemobnOlVené technlc.ké
školy v Brně pod názvem Vysoké učení technické
y Brně, j'ak je vpředu uvedeno.

Ve školním roce 1960/61 se z ústavu geodé'zie
vytvořilra samostatná katedra geodézie, jejímž ve-
dením byl pověřen prof. Ing. P o k o r a z ČVUT
Praha od 1. 10. 1960.

Zrušením výchovy zeměměři'čů na VUT v Brně
od škol. roku 1950/51 a jeho neobnavením v r. 1956,
kdy byla obnovena fakulta stavební, Sltwjní a elek-
trote'chnická i chemic'ká (sice až v roce 1969 J se
projevilo v současlllé době v katastmfálním Qedo-
statku těchto odbQ['níků u Oblastního ústavu .geo-

dézie v Brně, u Inženýrské geodézie, n. p, Brno
i u všech projektových i prováděcích podniků
v kraji Jiho- a Severomoravském, které zaměstná-
vají ty,to specialisty. Je to způsobeno tím, že pO'
dobu cca 25 let nenastoupily nové kádry u těchto
podniků z OIborugeodézie, pmtože i když je schop-
na ČVUT Praha a SVŠT Bratislava vychovat dosta-
tečný počet geodetů i pro oba moravskékra'je,
nemohly tyto školy přesvědčit absolventy k nástu-
pu do z'aměstnání na Moravě. A pokud z obou
krajů odešli posluchači studovat geodézii a karto-
grafii do Prahy, nebo Bratislavy, ne'vraceli se zpět
do moravských krajů, protože 'Si vytvořili během
studia sociální a rodinné podmínky v areálu těch-
to vysokých škol.

Proto v roce 1968 bylo z'ahájeno jednání s mi-
nisterstvem školství o obnovení tohoto oboru studIa
na VUT v Brně za účinné podpory celé geodetic'ké
veřejnosti obou mOI'avských krajů a zvláště pak
Inžený'I'ské geodé'zie, n. p., Brno a Oblalstního
ústavu Brno. Dne 9. června 1969 povolilo minIster-
stvo školství ČSR na základě jednání odborné ko-
mise MŠ, aby na VUT byly ,otevřeny dv'a běhy
studia v oboru 09-1/06 geodézie a 'kartografie, tzn.
1. ročníky ve školním roce 1969/70 a 1970/71
a abso·lvování ve školním roce 1973/74 ,a 1974/75
vždy pro cca 25 s,tudentů.

Po:kmčování tohoto studia v dalších le'tech vy-
žaduje žádost VUT do 31. 12. 1970 odůvodněnou
podrobným komplexním roZ'borem.

Doufáme, že je to počátek nového rozmachu
.oboru geodézie a,kaI1tografie na VUT Brno pro po-
třebu resortu i ostatních podniků v obou krajích.

Podro:oně'jší historický vývoJ technického škol-
ství na Moravě včetně oboru geodézie a kartogra-
fie bude souhrnně 'z've·řejněn 'při o'Srlavách 120. vý-
mčí založení technického školství na Moravě, které
se ko·nají 17. 11. - 20. 11. 1969 na VUT v Brně.

Pracovní úrazovost a nemocnost
pracovníků resortu ČÚGK v 1. pol. 1969

V 1. ,pololetí 1969 došlo v orgánech a organiza
cích resortu Českého úřadu geodetického a karto-
grafického ke· 46 pracovním úrazům, v jejichž dů-
sledku bylo zameškáno celkem 1019 kalendářních
dnů. Ve srovnání se stejným obdobím roku 1968
je počet úrazů nižší o 16 a počet zameškaných
kalendářních dnů o 350.

Příčiny zvýšené pracovní úrazovosti v podni-
cích Inženýrské geodézie je třeba hledat ve zvý-
šené rizikovosti geodetických prací v průmyslo-
vých závodech. U Kartografie, n. p. Praha, je
riziko pracovní úrazovosti zejména II polygra-
fických strojů, zdvihadel, dopravy, manipulace
s materiály, žíravin, }edů a kyselin. Z rozboru úra-
zovosti vyplynula nutnost zvýšit kontrolu bezpeč-
nosti a ochrany zdraví při práci, dbát více na
vybavení pracovníků ochrannými pomůckami a
prostředky na těchto rizikových pracovištích a
starat se více o preventivní opatřeni, která by
úrazům zabraňovala a možnosti úrazů vylučovala.
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Organizace,
orgán

Počet
úrazů

Zameška-
ných ka-
lendář-
ních dnů

lG, n. p. Praha 17 390 36,9
lG, n. p. Brno 11 269 23,9
Kartografie, n. p. Praha 10 187 21,7
KN, n. p. Praha
OÚG Praha 3 54 6,5
OÚG Brno 1 7 2,2
GÚ Praha 3 86 6,5
VÚGTK Praha 1 26 2,2

Celkem 46 1019 99,9

2. S m l' tel n é ú l' a z y

V 1. pololetí 11969 došlo Ik 2 smrtelným úrazům.
Pomocní dělníci ss. Prošek a Šesták byli při měře-
ní pořadu velmi přesné nivelace usmrceni na sil-
nici v obci Nespeky cizím automobilem.

Na smrti uvedených pracovníků nemá Geode-
tický ústav v Praze, u něhož byli oba zaměstnáni,
žádnou vinu. O úrazech byly informovány všech-
ny orgány a organizace resortu ČÚGK.

3. N e moc n o s t a n e moc e z p o vol á ní
V 1. pololetí 1969 bylo hlášeno 3011 případů one-
mocnění, v jejichž důsl,edku bylo pracovníky re-
sortu zameškáno 44 358 kalendářních dnů. Proti
stejnému období minulého roku se nemocnost zvý-
šila o 103 případů onemocnění a o 3 695 zameška-
ných kalendářních dnů. Poměrně vysoká nemoc-
nost pracovníků resortu je zapříčiněna zejména
špatnou výživou, nesprávnou životosprávou zejmé-
na v podmínkách geodetických prací v terénu, ne-
správným oblečením pro terénní práce, špatným
nehygienickým bydlením atd.

V tomto období byl zaznamenán jeden případ
nemoce z povolání, a to u lG, n. p. Brno - závod
Opava.

Regresní náhrada byla uložena jen v jednom
případě, a to v lG, n. p. Praha ve výši 274,- Kčs.

Odškodnění pracovních úrazů
V 1. pololetí 1969 bylo odškodněno jen 24 pracov-
ních úrazů, tj. 52,2 %. Jako odškodné bylo vy-
placeno celkem 9068,- Kčs. Na jeden úraz při-
padá odškodné v průměru 378,- Kčs.

Plnění plánu ozctravných opatření
Z'8 zpráv organizací vyplývá, že plnění plánu
ozdravných opatření zaostává. Finanční prostředky
jsou vyčerpány jen z 20 %.
K akcím na vylepšení pracovního prostředí, náku-
pu ochranných prostředků a k jiným preventiv-
ním opatřením má !být přikročeno zejména ve 3.
čtvrtletí 1969.

Významný maďarský geograf a kartograf prof. dr. Radó
se narodil une 5. listopadu 1899 v Újpestu. Studoval na
universitě Pet'ra Páznámryho a na universitě fV Jeně a
v Lipsku.

Po bohaté odborné kartografické činnosti jako jeden
z redaktoru pracuje na "Velkém sovětském atlase světa";
v roce 1942 obdržel za svou činnost Řád Lenina. Po
2. světové válce v roce 1955 se stává vedoucím karto-
grafického oddělení na Hlavní správ~ geodézie a kar-
tografie v Budapešti a budoval civilní kartografickou
službu, která v roce 1957 vydává Školní zeměpisný
atlas pro všeobecně vzdělávací školy, v roce 1958 Ze-
měpisný atlas pro střední školy a v roce 1959 Atlas
světa. Dr. Šúndor Radó v té době obrací své snaženi
k získání základních kartografických materiálu a za-
kládá bohatou sbírku kartografických děl, statistických,
informačních a geografických ročenek. Těchto materiálil
využívá pak při vydávání časopisu "Cartactual".

Prof. dr. ŠándO'r Radó se významně podílí na zpraco-
vání a vydání Mezinárodní mapy světa v měř. 1:2,5 mil.

V letech 1958-1966 byl dr. Radá profes_orem ka-
tedry ekonomické geografie na Universitě ekonomických
věd. V roce 1968 za jeho redakce byl vydán Národní
atlas Maďarska.

Pro celou tuto svou činnost je prof. dr. Š. Radó
uznávanou autoritou v Maďarsku, kde je předsedou
národního kartografického komitétu, ale i v mezinárod-
ních organizacích; je členem ruzných komisí IGU a ICA.

Do dalších let přejeme prof. dr. Radó pevné zdraví,
radost z tvořivé práce a mnoho dalších úspěchn.

Ing. K. Pecka

Zemřel Ing. Antonín Košťál

V říjnu letošního roku zemřel v Praze po dlouhé a zá-
kefné chorobě Ing. Antonín Košťál, profesor střední prů-
myslové školy zeměměřické v Praze. Patřil mezi pro-
fesory, kteří stáli u kolébky této školy. Jeho vysoká
odborruost předurčovala ho hned na prahu životní dráhy
k učitelské činnosti. Již během studií na vysoké škole
byl povolán na místo odborného asistenta. Vychoval
řadu odborníkn-zeměměřičů na úřadech, kde vykonával
funkci přednosty nebo dohledacího úředníka.
Plného uplatnění dosáhly jeho učlte1lské a vychovatel-

ské schopnosti te:prve na škole. Své odborné znalosti
uložil jako spoluautor do učebnic geodézle, které byly
určeny nejen školám zeměměřickým, ale i hornickým.
Stylistický postřeh do všech odstínn a jemností, získaný
čtením nejhodnotnější krásné I odborné literatury,
ml1strně uplatn:il právě pfl stylizaci učebních textu
a učebnic. Jeho vytříbený a jemný cit k mateřskému
jazyku byl ojedinělý v řadách zeměměřiču. Vybudoval
rozsáhlé geodetické sbírky a svou kutilskou strojařskou
v,ášeň plně využíval při opravách starých dawvaných
měřlckých přístrojil. a: pomil.cek. Bez jeho nezištné
a dobrovolné pomoci mohla by škola po svém založení
těžko plnit svou školskou povinnost. Nesmírná láska
k mladému člověku, shovívavost k chybám i problémum
mládí do,kreslují jeho ryzí charakter. Ke svému okolí
byl vždy milým společníkem plným humoru a životního
optimismu.
Všichni, kteří se s ním stýkali, budou na něho vzpo-

mína.!: s láskou a vděčností. Ing. Mašín
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Geodetický kalendář
(říjen -listopad - prosinec)

12. října 1884 - před 85 lety se narodil v Pečkách
Ing. Josef Křovák, em. min. rada v min. financí a v Ze-
měměřickém úřadu Č. a M. Ve státní zeměměřlcké služ-
bě působil od r. 1905 až do r. 1944. Postupně působil
u různých katastrálních úřadů v Čechách až do r. 1916,
kdy nastoupil službu v triangulační a kalkulační kan-
celáři ve Vídni. Zde setrval až do zřízení Čs. republiky,
kdy přešel do čs. min. financí. Zde piisobil do r. 1942.
Další dva roky byl činným v nově utvoř,eném Z. Ú. pro
Č. a M. Opatřil pro celé území republiky tzv. jednotnou
trigonometrickou síť, která unifikovala všechny dosa-
vadní trlg. sítě. Spolupracoval též na čs. katastrálním
zákonu. Jeho práce byla oceněna členstvím v geodetic-
kém a geofyzikálním komitétu při Národní radě bada-
telské. (Zemřel 3. září 1951 ve Škvorcl blíže Úval.)
15. října 1919 - před 50 lety ustanoven samostatný

Vojenský zeměpisný tistav čs. branné moci. Vznikla
první kreslená map.ová díla a prováděno první měření
v terénu.
20. října 1889 - před 80 lety zemřel ve Víqni Franti-

šek Zrzavý, význačný český zeměměřič, vrchní trlg.ono-
metr v triangulační kanceláři ve Vídni. Byl žákem prof.
Kořistky na pražské polytechnice. V r. 1856 nastoupil
ke katastrálnímu vyměř.ování do Uher, kde pracoval po
dobu 10 let. V r. 1866 byl povolán k triangulaci do
Vídně. Ze své bohaté praxe uveřejňoval své práce v ča-
sopisu Král. české společnosti nauk (KČSN). Zrzavý se
může zařadit ke slavné dvojici českých zeměměřičů,
jako byl František Horský (1811-1866) a Jan Marek
(1834-1900). Všichni tři byli spolutvůrci uherského
katastru. (Narodil se 26. března 1836 v Krucemburku,
dnešní Křížové na Českomoravské vysočině.)

27. října 1884 - před 85 lety se narodil v Sobkovi-
cích v Čechách Ing. Emil Faltus, em. úř. aut. civ. geo-
metr v Brně. Jeho činnost organlzát.orská mezi morav-
skými zeměměřiči je velmi záslužná. Byl osvědčeným
pracovníkem v pov.olání civilně zeměměřickém. Před
osamostatněním prac.oval u býv. moravského zemského
výboru v Brně. V r. 1925 otevřel si vlastní technickou
kancelář a věnoval se zvláště oboru pro stavební par-
celace a komasace pozemků pro účely stavební. Pro
jeho odborné znalosti byl povolán městskou radou
brněnskou do býv. poradního regulačního sboru. Nej-
více se uplatnil v Inženýrské komoře a v Jednotě civ.
geometrů. Byl dlouholetým předsedou odbočky ~polku
českých geometrfi v Brně. Byl členem zkušební komise
pro kandidáty povolání zeměměřické civ. u Z. Ú.
v Brně a členem komise pro II. státní zkoušku zeměměř.
Inženýrství na ČVŠT v Brně. Byl účastníkem mnoha
mezinárodních zeměměřlckých kongresů. Své bohaté
odborné zkušenosti, referáty a posudky uveřejňoval
v Z. V. aj.

5. listopadu 1794 - před 175 lety, se narodil v Ml:ig-
gelsheimu u Kl:ipenlcku Josef Jakub Bayer, něm. gene-
rál-geodet a zakladatel st'ředoevropského stupňovéhv
měření (1862). Za předsednictví B. bylo v roce 1864
utvořeno ústředí, které bylo v roce 1869 přeměněno
v geodetický institut. Generál B. byl autorem celé řady
odb. splsii, z nichž nejznámější je "Ober dle Grl:iBe
und Figur der Erde" (1861). Pod vedením B. uveřej-
ňoval geodetický Institut od r. 1863 ročně jednu zprá-
vu "Generalbericht liber die europllische Gradmessung".
(Zemřel 15. září 1885 v Berlíně.)

9. listopadu 1884 - před 85 lety se narodil ve
Zbýšově u Slavkova Ing. Ondřej Krčmář, em. vI. rada,
přednosta nivelačního odd. min. veř. prací a honor.
docent ČVUT, v Praze (Úpravy pozemkové držby pro
účely zemědělské). Od r. 1907 pracoval u agrárních
operací v Brně, kde působil d.o r. 1920. V tomto roce
byl povolán jako dozorčí orgán k celostátním deliml-
tačním pracím. Pracoval jako vedoucí pohraničního
úseku rakouského, madarského a rumunského'. V od-
dělení delimitačním (jaH!o jeho přednosta) pracoval do
r. 1937. V té době převzal vedení nivelačního oddělení

ministerstva. Po odchOdu prof. Petříka z vedení Spol-
ku čs. zeměměřičů v Praze (až do splynutí se SIA)
stál v jeho čele jako předseda. Byl členem redakce
Z. O. Jeho odborná lit. činnost byla obsáhlá. Psal do
Z. V., později do Z. O. a Zpráv veř. služby technické.
Zvláštní zmínky zasluhuje pojednání o scelování pozem-
ků v Československu v jazyce italském, vydané ital-
ským min. fin. ("La rlcomposizione della proprlete
fondlaria della republica Cecoslovacca"). (Zemřel
19. srpna 1948 v Praze.)

10. listopadu 1864 - před 105 lety zemřel Simon
Stampfer, geodet, matematik a od r. 1825 prof. prak-
tické geometrie na vídeňském polytechnickém ústavu.
Zúčastnil se stupňového měření délkového mezi Mni-
chovem, Vídní a Prahou. Jeho největší činnost byla za-
měřena k podpoře teorie a praktické nivelace. (Viz
lať Stampferova a Stampferův šroub.) V bouřlivém roce
1848 odešel na odpočinek. (Narodil se 28. října 1792
ve Wlndlsch-Matrel v Tyrolsku.)

12. listopadu 1879 - před 90 lety se narodil v Hrad-
ci Král,ové Ing. Jan Kavalír, em. tito min. rada min.
financí a přednosta býv. reprodukčního ústavu. Do veř.
služby nastoupil v r. 1905, a. to do nového měřeni
v Solnohradě. V Čs. republice přešel opět do nového
měření v Praze. V r. 1920 byl pověřen jako správce
vedením čs. lltografického ústavu mín. fin. v Praze,
který byl později přeměněn na reprodukční ústav, se
sídlem v Praze-Bubenči. V tomto ústavu stál včele
jako jeho přednosta až do konce měsíce června 1939.
V době své aktivní činnosti přednášel jako honor. do-
cent "R,eprodukce map a plánů" na ČVUT v Praze. Byl
autorem mnoha odborných článkii, které uveřejňoval
zejména v Z. V. (Zemřel 26. srpna 1947 v Praze-Nus-
lích.)

13. listopadu 1939 - před 30 lety zemřel v Brně Ing.
".adimir Hajný, em. vrchní měř. rada, přednosta tech-
nické kanceláře správ. oddělení pro vedení poz. ka-
tastru na zem. fin. řed. v Brně a honor. docent "Nauky
o poz. katastru" na Čes. vys. škole technické v Brně.
Deset roků působil (do r. 1905) v triangulační kancelá-
ři min. financí ve Vídni. Potom se stal přednostou pro
nová měření v Čechách se sídlem v Praze. Dále piiso-
bil jako dohlédací orgán u Z. f. ř. v Brně. Od r. 1919
piisobil na Slovensku, kde organizoval službu evidence
katastru daně pozemkové. V r. 1921 byl povolán k deli-
mitační komisi pro hranici slovensko-madarskou, kde
setrval do r. 1926. Poté se vrátil do Brna. V I. 1914 až
1915 byl členem české i německé komise pro zkoušku
aut. civ. geometrů. (Narodil se 9. listopadu 1866 ve
Slaném;)

14. listopadu 1869 - před 100 lety zemřel ve Vídni
dr. Josef Jan ParU, býv. suplent, později soukromý do-
cent při stolici elemetární matematiky a praktické
geometrie na technickém ústavu v Praze. Sup len tem
těchto předmětů se stal po odchodu prof. Dopplera z Pra-
hy do Štiavnice na Slovensku. Profesuru na ústavu ne-
obdržel, neboť byla propůjčena dr. Vilému Matzkovi.
Z toho důvodu přešel jako profesor na gymnasium
v Budíně. Později byl přikázán akad. gymnasiu ve
Vídni.

17. listopadu 1884 - před 85 lety se narodil v Hrad-
ci Králové Ing. Karel Pulpit, em. vládní rada a před-
nosta zem. kat. služby v Čechách. Do služeb kat. měř.
služby nastoupil v r. 1909. Postupně sloužil v měř. úřadě
v Karlíně, v Milevsku, býv. Něm. Brodě, Slaném a na
Smíchově; po první světové válce jako přednosta úřadu
v Chotěboři, odkud v r. 1920 přešel do oddělení pro
nové měření v Praze. Odtud byl přeložen do min. fin.,
kde vedl samostatnou skupinu pro zakládání a obno-
vování poz. katastru na Slovensku, Hlučínsku a Pod-
karpatské Rusi. Na vlastní žádost přecházi koncem ro-
ku 1936 k Z. f. ř. v Praze do dohlédací měř. služby.
V r. 1939 pak byl ustanoven přednostou u zem. kat.
služby. (Zemřel 4. října 1959 v Praze.)

21. listopadu 1909 - před 60 lety se narodil v 00-
moušicích, okr. Louny, I:ng. Vá'Clav Morch, vedoucí tech-
nického odboru CÚGK v Praze II odborník v trian-
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gulaci V I. 1931-1936 ,pů·sobil na inspektorátu kat. vy-
.měřování v Trenčíně, odkud byl služebně přeložen do
triang. kanceláře min. fin. V době okupace pracoval
v Z. Ú. pro Č. a M., pozdějí v Gl'Ú v Praze a od r. 1956
je činným v ÚSGK a ČÚGK. Ve školním roce 1958/59
působil jako exteI'TI:í učite'l na Střední průmys,lové škole
zeměměřické v Praze. Byl recenzentem několika učebnic
geodézie a geodetického počtářstvf. Svá odborná po-
jednání zveře,jňoval v GaKO.

1. prosince 1889 - před 80 lety se narodil v Boněnově
u Mar. Lázní RNDr. Josef 'Peterka, em. odborový rada,
honor. docent fotogrammetrie letecké a pozemní na
České vysoké škole technické v Brně - odděl. zeměměř.
inženýrství. Před odchodem do civil. praxe pracoval
jako důstojník u VZÚ v Praze, kde působil jako' velitel
fotogrammetrického oddělení. Působil též v Zeměměřic-
kém úřadě Č. a M. Účastnil se sjezdů mezinárodní spol.
fotogrammetrické. Byl velmi literárně činný. Jeho práce
jsou v Z. V., Letectví, ve Výroč. zprávách VZÚ atd.
Vykonal též řadu přednášek z oboru fotogrammetrie
v SIA, v Čs. aaroklubu, Čs. spol. zeměpisné, ve Svazu
letectví aj. (Zemřel 11. března 1960 v Praze-Nuslích. J

5. prosince 1909 - před 60 lety se narodil v Plzni
Ing. Dr. Josef Trnka, profesor, prorektor, vedoucí ka-
tedry geodézie na stav. fakultě ČVUT v Praze a nositel
Řádu práce. V 1. 1955-1958 náměstek min. školství pro
skupinu vysokých škol.' Ve své vědecké průkopnické
práci se věnoval aplikaci stereofotogrammetrické me-
tody prof. J. Pantoflíčka pro měření malých pohybů
a deformací v sypkých hmotách. (Zemřel 18. listopadu
1962 v Praze.)

\21. prosince 1879 - před 90 lety se narodil v Rozmě-
rově, okr. Val. Meziříčí, Ing. Antonín Nedoma, vrchní
měř. rada. Po krátké službě u evidence kat. daně po-
zemkové v Mor. Krumlově byl v r. 1904 přidělen k no-
vému měření v Brně. Během 15 roků zaměřil 8 obcí.
V I. 1920-1923 byl členem i dozorčím orgánem u deli-
mitační komise čéskoslovensko-rakouské a později čes-
koslovensko-maďarské. Jeho práci na tomto úseku se
dostalo pochvalného uznání od býv. min. vel'. prací.
V r. 1925 se stal přednostou archivu map katastrálních
v Brně. (Zemřel 4. června 1945 v Brně.)

Výročí v pozemkovém katastru

Šetření, sepisování, popisování, měření, ale i zobrazení
držebnostních poměrů si v minulosti opaFřovala nejen
velká panství, ale hlavně panovníci a vlády našich i ji-
ných zemí k realizaci myšlenky, že "vlastníci země-
dělské půdy bez rozdílu hodností a stavu k uhražení
státních potřeb daň pozemkovou platiti mají".

Tak tomu bylo v Čechách i na Moravě od samého
počá tku 18. století. •
Neuspokojivé výsledky poddanských zdanění na Mo-

ravě, jejichž základní daňovou jednotkou byl - "ber-
ní plán", vedly již na konci 17. století k rozšíření da-
ňovépovinnosti. Roku

1879 (před 290 lety) - bylo využito výsledků gene-
rální visitace země moravské, tzv. "lánských rejstříků"
jako podkladu k vybírání pozemkové daně. Podle t,ěch-
to rejstříků byly daně vybírány již nejen z lánů, ale
i z komínů, a to jako daň pomocná. Tato vyplývala
ze soupisu domů osedlých i pustých, měšťanských, sel-
ských, chalupnických i lhotnických.
Konečně podle zásady "bez rozdílu hodností a stavu"

roku 1749 (před 220 let~) - byl na Moravě zaveden

berní systém po vzoru katastru českého - katastr rus-
tikálu a o rok p-ozději i katastr dominikálu .

Do této doby s·e daně vybíraly podle lánských rej-
stříků, které se dodnes zachovaly a jsou uloženy ve
Státním archivu v Brně.

1789 (před 180 lety) - byl v Čechách dokončen ka-
tastrální operát-katastr pozemkový, zvaný Josefský a od
1. llstopadu téhož roku používán pro předpis daní.

Dosavadní základní jednotka "usedlost" byla nahra-
zena novou, kterou se stal "pozemek" - jednotka men-
ší, četnější. Hospodářsky obdělávané pozemky byly za-
měřeny a sdruženy do druhu vzdělávání a zatříděny
podle výnosu. Aby obce věděly, jak daleko jim "grunty"
náleží, bez ohledu na rustikál nebo dominikál, byly
vymezeny obvody tzv. "obce katastrální", které v růz-
ných obměnách jsou v platnosti dodnes.

Je třeba ocenit, že všechny podstatné písemné čtsti
tohoto katastrálního operátu byly psány česky.

1849 (před 120 lety) - bylo uvedeno v platnost říš-
ským zákonem č. 170 provizorní obecní zřízení. Zákon
stanovil, že obvod obce politic'ké se má krýt s obvo-
dem obcI! katastrální. Toliko ta obec, která neměla
prostředků k plnění zákonných povinností, mohla být
spojena se sousední politickou obcí.

1869 (před 100 lety) - vešel v platnost říšský zákon
Č. 88 ze dne 24. května o úpravě daně pozemkové. Tak·
to vzniklý elaborát nazýváme katastrem reambulova-
ným. Úprava spočívala na doplnění dosavadního ela-
borátu stabilního katastru nastalými katastrálními změ-
nami od doby původního měření a na provedení nového,
tzv. všeobecného vcenění a vtřídění pozemků.
Zákon podrobuje dani pozemky užívané zemědělsky,

rozlišuje pozemky odňaté původnímu užívání, tzv. pari-
fikáty (pro průmysl, státní i soukromé dráhy apod.)
a osvobozuje od daně zastavěnou plochu, nádvoří aj.
Zákon dále definuje čistý výnos, který závisí na druhu
kultury a bonitě pozemku.

1929 (před 40 lety) - vyhláškou ministerstva finan-
cí Č. 131 Sb. z. a n. ze dne 7. června byl uveden v plat-
nost "IX. Návod, jak vypočítávati katastrální výtěžek".
Katastrální výtěžek pozemků spočíval na součinu vý-
měry pozemku v hektarech a příslušné sazby jakostní
třídy uvedené v tabulkách zmíněného návodu.
Závěrem si ještě připomeňme, že v roce 1919 (před

50 lety) - výnosem ministerstva financí Č. 11801/
/19-III/6 ze dne 8. 'května byl v Praze zřízen Repro-
dukční ústav ministerstva financí, který v roce 1950 pře-
šel do SZKÚ, později opět samostatně vytvořený Karto-
grafický a reprodukční ústav v Praze, nyní Kartografie,
n. p., Praha.
Tento ústav zprvu převzal úkoly litografického ústavu

ve Vídni, tj. pořizování otisků katastrálních map pro
účely katastrální služby a k prodeji zájemcům; dále
vyhotovování tiskopisů pro účely katastrálního měření.

Dnešní reprodukční práce vysoké úrovně prováděné
v národním podniku nejmodernější technikou plní růz-
né požadavky resortních a ve velké míře i mimoresort-
ních ústavů a institucí.

1919 (před 50 lety) - rovnez výnosem ministerstva
finací' Č. 71612/19-III/6 ze dne 24. listopadu 1919 byla
zřízena Triangulační kancelář ministerstva financí
v Praze.
Tato kancelář vykonávala práce spojené s budová-

ním polohopisných geodetických základů Republiky čes-
kosl-ovenské, zvláště vedla v patrnosti triangulační prá-
ce všech úřadfl v jednotné trigonometrické síti ka-
tastrální, budovala základní ti'igonometrickou síť, pře-
jímala a hodnotila triangulační práce jiných úřadů,
spolupi'isobila při zpracování návodů a předpisfl pro
triangulaci a podílela se na mnohých dalších úkolech.

Hor.
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Výročí v kartografii
Na vzpomenutá výročí v minulém roce (viz GaKO č.
8/68), kdy uplynulo
450 let od vydání p r v n í samostatné mapy Čech Mi-
kuláše Klaudiana (1518) a
400 let od vydání dr u h é samostatné mapy Čech Jana
Crigingera (1568)
navazuje v tomto roce výročí
350 let vydání tře t í samostatné mapy Čech od Pavla
Aretina v roce 1619.

Pavel Aretin, rodák uherskobrodský, pokud je známo,
mladší radní písař v Klatovech a od roku 1608 druhý
radní písař Starého Města pražského, obdržel v roce
1615 erb a predikát z Ehrenfeldu.

Jeho mapa s českou nomenklaturou je dokonalejší
obsahem od předchozích, má topografickou náplň bo-
hatší a vodopisnou síť přesnější. Konvenčními značkami
jsou označena města královská a panská, hrady, tvrze,
kláštery, městečka a vesnice s hrady, lázně, sklárny
a doly na zlato, stříbro, cín a železo. Z obchodních
cest je vyznačena Zlatá stezka z Bavor přes Prachatice
a Nová cesta do Českého Krumlova. Schématicky je na
mapě ponejprv uvedena zemská hranice a zákres hranic
tehdejších 15 krajů, takže je první administrativní ma-
pou Čech.

Tato, na tehdejší dobu velmi podrobná mapa, vyšla
u nás v druhém vydání roku 1632 a dostala se do čet-
ných zahraničních atlasů v různých úpravách. V roce
Ui35 ji uvádí Guil. a Joh. Blaeu, 1640 Jan Sansson a 1650
de Witt v Amsterodamu, téhož roku Math Merian ,ve
Frankfurtu n. M., v roce 1654 Sanson d'Abbeville v Pa-
říži a jiní.

V roce 1665 byla u nás vytištěna mapa potřetí se
jménem Daniela Vusína s titulem "Regni Bohemiae nova
et exacta desCriptio". Po pravém okraji byla doplněna
vyobrazením postav šesti žen a po levém šesti mužských
postav v tehdejších krojích s vysvětlujícími štítky. Další
čtvrté vydání z téhož mědirytu tiskl již mladší Kašpar
Vusín.

Několikerá vydání mapy jsou rozdílná nejen v ÚPI'a-
vě, ale i v situaci - zejména v zákresu toků řek.

Mapa uváděná pod jménem Pavla Aretina z Ehren-
feldu není však prokazatelně jeho dílem. O kartogra-
fické činnosti Aretinově víme velmi málo. Byl. pravdě-
podobně jen vydavatelem, o čemž svědčí dedikace uve-
dená v pravém dolním rohu prvního vydání mapy, kde
čteme, že mapu věnoval a zasvětil užitku a poctě vlasti.

O 50 let později od tisku první samostatné mapy
Čech, tj. před 400 lety - byla v roce 1569 Pavlem
Fabriciem '0'dána p r v n í samostatná mapa Mor a v y.

Pavel Fabricius se narodil r. 1519 v Lubani v Horní
[.užici a zemřel r. 1589 ve Vídni. Profesor matematiky
filosofické fakulty vídeňské university, později člen
lékařské fakulty, se mimo svoji lékařskou činnost za-
býval nejen astronomií a botanikou, ale i měřením
a mapováním.

Za souhlasu a podpory moravských stavů prošel
Fabricius několikrát zemi a podle získaných poznatků
a rad přistoupil ke kresbě mapy Moravy. V té době
Turecká říše ve svém největším rozsahu ohrožovala
nejen Vídeň, ale i Moravu, a tak zobrazení a zeměpisný
popis země Koruny České měly přispět, v případě potře-
by, k odvrácení hrozícího nebezpečí turecké moci. Proto
se také tato práce uvádí ve spojitosti s vyhotovením
jeho mapy Rakous, ač není známo, zda vyšla, je však
zčásti pojata do mapy Moravy.

Mapa je vytištěna ze 6 mědirytin o celkovém for-
mátu 946X846 mm, jejíž rytec vepsal pouze iniciály
A. F. a zůstal tak neznámý, je v měřítku asi 1: 288000
a nese prostý název latinsky a německy "Monarchionatus
Moraviae" a "Oas Marggrafftumb Miihrern".

Těžištěm mapy je místopis. Místa jsou označena
různými značkan;li, jejichž výklad je připojen. Vodopisná
náplň je značně podrobná, jsou zakresleny všechny vý-
značné moravské toky a většina z nich je popsána.

Kresba reliéfu je provedena pahorkovou manýrou, lesů -
stromečkovým způsobem; v polohopisu i výškopisu jsou
však značné nesrovnalosti se skutečností. Na rozdíl od
předchozích map okolních zemí je již opatřena země-
pisnou sítí.

Pro značnou velikost mapy se výtisky téměř neza-
chovaly. Vzácnou je i Fabriciem vyhotovená menší mapa
Moravy z r. 1575, jejíž jeden výtisk je uchován ve Státním
archivu v Brně.

Až do vzniku a vydání mnohem dokonalejší mapy
Jana Ámose Komenského, zůstala Fabriciova mapa více
než půl století předlohou kartografického žobrazení
země Moravské. Kopie této mapy se staly ve světě po
staletí známými uvedením v atlasech převážně nizo-
zemských - A. Ortelia, Gerh. de Jode, G. Mercatora,
Petra Kaeria, Janssonia a jiných. Hor.
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cení fotogrammetrického měřeni deform'lcí. str. 261-265

W i e den f e I d, L.: Přesnost a hospodárnost použiti fotogram-
metrie při mapování ve velkém měřitku v NDR, str. 265-271

P i I I e w i ze r, W.: Tvorba tématických map (2. část), str. 271
až 274

H e i pap, W. - St" i nic h, L.: O připojovacích směrech při
zhušťování trigonometrických síti, str. 283-256

Str a li s s, M.: Měření ezimutu nižší přesnosti meridiánovým
hledáčkem MS-300, str. 286-290

E I s a s s e r, L.: Ope,ačni průzkum a možnost jeho použití v geo-
detické praxi, str. 291-293

St e r n i s k o, H.: Killibrace komory pomoci snímků hvězd, str.
293-297

Bon a u, U.: O přesnosti fotografických pr.1filů, str. 298-300
K o c h, N.: Realizace technického projektu měřeni televizního
a krátkovlnného vysílače v Berlíne, str. 300-302

V o g I, W.: Způsob line&mí interpolace pro strojové vyhodno-
ceni fotogramm'Jtrickéhu měření tleform'lcÍ, str. 302-307

R e i c h e n e der, K.: Mistní tíhov~ poměry v Geodetickém ústa·
vu v Postupimi, str. 321-325

S t e i nic h, L.: Koncepce založeni trígonometrické výškové sítě,
str. 325-328

P i I I e w i z e r. W.: Vyhotoveni map led ov :ů pozemní fotogram-
metrii, str. 328-331

P i e t s c hne r, J.: použiti pozemní fotogrammetríe ,k určení
rychlosti vodního proudění, stl'. 331-335

Z i r o n, D. - st e f f k e, ch.: Funkční plány měst, str. 335-337
p u s t k o \II S k i, R.: Způsob psaní zem,'jpisných názvů v mapách
vydávaných v německém jazyce, str. 337-338, 351

Mo n t a g, H.: Možnost použití la'serů v geodézii (1. část), str.
339-342

S c h- li 1 z e, H.: Provažovací měření při vztyčováni sllvných k04

ster, str. 343-344
H li b n e r, E.: Nové zaměřeni okrajového polygonu na hnědo-
uhelném povrchovém dolu elektrooptickým dálkoměrem EOS,
str. 345-347

I-Ie i m a n n, E.: Vytyčeni mostu v J\fuhové:n li klotoidickém
obiouku, str. 347--330
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Vermessungstechnlk, Č. 10/1968

L e h m a n n, E.: K mezinárodnimu sjednoceni odborných terminu
v kartografii, str. 361-365

T 11P f e r, F.: K vyhotovováni kartogramu pomoci automatických
počitalčil, str. 365-370

Len g f e I d, K.: Úvahy o kartografii jako vědecké disciplině,
str. 370-373

Hub a t s c h, S.: Grafické slťové pláaováni v kartografické praxi.
vývoj-použití-zkušenosti, str. 374-376

Mo n t a g, H.: Možnost použiti laserů v geodézii (2. část), str.
377-378

Fr i t s c h, G.: Studium. uspořádání a normováni práce, str. 379
až 380

G ó h I e r, H.: :'tBtistické testy, .tr. 380-382
E i dam, C h. - We r n e r, H.: Nový optický provažovač s rtu-
ťovým horizontem, str. 385-3~8

K no p f, G.: Měřické práce na novostavbě dálnice Lipsko-Dráž~
dany, str. 383-391

Vermessungstechnlk, Č. 11/1968

M e i n i g, M.: Nynější stav a budouci úkoly zkoumání pohybů
pevnin pomocí geodelicko-astronomických pozorováni, str. 401
až 403

R e i c h e n e der, K.: úvahy o protichůdně kývajících revers-
ních kyvadlech, str. 404-406

H e n n ing, H.: Katastrální integrace strukturálních vztahů půdy,
str. 406-408

E i dam, C h. - We r n e r, H.: Zhodnocení prvnlch praktických
měřeni optickým provažQvačem QIA dráždanské technické uni-
versity v přehradní zdi u Rauschenbachu, str. 408-412

H ii b n e r, E.: Technologie měřeni polygonových pořadů o krát-
kých stranách elektrooptickým dálkoměre:n EOS, str. 413-415

St e p han, K.: Vyměnitelné části rydel, str. 416-418
M ii I I e r, S. O.: Foliové kopie v praxi, str. 418, 423-424
Li n dne r, K.: Základy gyrosk'Jpické orientace, str. 419-421
Ha c ker t, K.: Způsob určování polohy v hydrografických mě-
řenlch, str. 421-422

Vermessungstechnik, Č. 1/1989

Str a u b, G.: Nová organizace na úseku dokumentace nemovitosti
v NDR, str. 1-4

M are k, K. H.: Sledování drah umělých družic podle programu,
str. 4-6

S z a n g o I i e s, K.: p'Južiti tc.pokartu, ortofotu a orografu
k vyhodnocování sn.\mků ve střednlch a malých měřitkách, slr.
7-10

G ii n d e I, W.: poznámky k analaktickému a kvazianalaktickému
bodu, str. 10-13

I a k o b, G.: Postup a přesnost určení konst3nt dvojobrazového
dálkoměru, str. 14-16

R o z a, W.: Údržba státníhc kartografického díla hlav. města NDR,
Berlina, str. 17

P i e t s c hne r, I.: o základach maticového počtu [1. část),
str. 19-22

W 6 c h t e r, S.: Příspěvek k objektivizaci pozorování průchodů
hvězd meridiánem, str. 23-24

Vermessungstechnik, Č. 2/1969

S c h i II e r, O.: K nové ekonomické soustavě řízení v geodézii
a kartografii, str. 41-44

N i e b I ing, R.: Některé problémy účetní evidence v geodetické
službě, str. 44-47

Pot t h o f f, H. - S t e i n e r t, K. G.: Registrace přesných ča-
sů průchodů hvězd almukantanem bez mikrometru, str. 48-51

S z a n g o I i e s, K.: Použití topokartu, ortofotu a orografu k vy·
hodnocování snímků ve středních a malých měřítkách (2. část),
str. 52-55

Bon a u, U.: sestrojeni a údržba městských polygonů, str. 55-57
D r a k e, I.: Měřickotechnický průzkum ve stavebně technickém
projektování, str. 57-58, 63

P i e t s c hne r, I.: O základech maticového počtu (2. část), str.
59-62

L íI b c k e, H.: Výzbroj pro fotogrammetrické zaměřováni profitů,
str. 64-66

S e k u I i a,' W.: O zímní práci, str. 66-68

Vermessungstechnlk, Č. 3/1969

Br o s i n, K.: "zena jako studentka a diplomovaná inženýrka ze·
. měměřictví v NDR, str. 81-84
H e i s c h k e I, B.: Zjištěni polřeby informací jako předpoklad
účinné informace, str. 84-87

S c h I i e p h a k e, G.: Počitače v organízaci a řízení podniku,
str. 88-9U

W i e rte I a r z, H.: Možnosti rozbom odměňování podle výko-
nových norem, str. 90-93

Byl, I.: Určení vertikálních komponentů slaťíů zemské kůry
(1. část), str. 93-97

Me i n i g, N.: K definici časové jednotky, str. 97-98
K I o P o c i fl s k i, W.: Zeměměřictví a koordinace podzemních ve-
dení ve Varšavě, str. 99-102

S i e c k s m e y e r, W. - S i e c k s m e y erB.: Simulace sním-
kového letu pro zaměřování továrních hal, str. 102- 105

Bon a u, U. - Z i m m e r m a n n. B.: K provádění měřických
praci pro rekonstrukci cest, str. 106-107

G 6 t z. B.: Využiti řady pozorování, sedání, str . .107-108

D i e t r i c h s, E.: Měřeni vrcholových klotoid při stavbě kanálu,
str. 108-111

H a c ker t, K.: změny pobřeží zálivu Boltenhagen v letech 1878
až 1963, str. 112-113

Geodezlja I kartograflja, č. 1/1~H9
K a š i n, L. A. aj.: XI. mezinárodní fotogrammetrický kongres,
str. 3-16

And r e jev, S. M.: Četnost určování výšek bodů při polygo-
ni za ci 2. řádu geometrickou nivelací, str. 17--21

I van o v a, M. M.: Ze zkuseností s použitím samočinného počitače
pro zpracováni geodetických měřeni polní měřickou skupinou,
str. 21-23

K u z n e c o v, G. I.: Otázka přesnosti cílení při zaměřování, str.
23-26

R a t y n s k i j , M. V.: O jedné přistrojové chybě rádiového dál-
koměru RDG, str. 26

Č e r e m i s i n, M. S.: Prováděni geodetických prací při velké
podzemní výstavbě. str. 27-32

T a s k E. A.: Určování směru a velikosti naklánění staveb geo-
detickými metodami, str. 33-36

A n tip o v, I. T. - Dob r y n i n. N. F.: Nový program analy-
tické aerotriangulace, str. 36-45

Boj k o v a. N. S.: Výsledky výzkumu nového' programu analy-
tické aerotriangulace, str. 46-51

Per v uch i n, G. A.: Ze zkušeností se zhotovováním topografic-
kých map v měřítkách 1:10 000 a 1 :25 000 na územi pustinné
oasy, str. 151-57

T i s e v i č, V. N.: Přístroj pro interpolaci vrstevnic. str. 57-58
M a I í n i n, S.' P.: Nesouosé perspektivní válcové projekce, str.
58-68

B e s s o n o v á, le. I.: Vyhotoveni map v měřítkách 1 :50 000 a
1:100000 současně s rytím, str. 68-70 '

Č a n Č u n g - c hon g: vyhotovování negalivů (diapozitivu) ra-
strů a odlitků pro podtiskové prvky map s použitím sloupávacího
postupu, str. 70-72

S t'r e r n i k o v a, O. P.: Lepidlo a kresličský lak, str. 72-73

Przegll!d Geodezyjny, č. 5/1969

M i I e w s k i, M. - O d I a nic k i - P o s z o b u t t, M.: Geode-
tické katedry Fakultního důlního měřictví v jUbilejním roce
50-letého trvání Hornicko-hutnické akademie v 'Krakově, str.
173-176

t u o z y Ú s k a, A.: činnost odvětvového střediska technických
a ekonomických informací v oboru geodézie a kartografie, str.
176-178

P ach u t a, S.: Kontrola a rektifikace souprav dálkoměrných
nástavců DN! a DNT-2, str. 178-180

Kry fl s k i, A.: Trigonometrická nivelace v súdánu, st. 181-185
N a por a, S. - Lip i e c, T.: Údržba mapy města a archivova-
ných měřických podkladů, str. 186-188

Bar t o s z e w s k i, Z.: Úloha a úkoly okresniho inspektora pro
klasifikaci půdy, str. 188-189

N i e b i e I s k a, B.: Řešení pozemkové politiky v zemědělské ob-
lasti Zamagurza Spiskiego na podkladě rozboru současného sta-
vu, str. 189-192

P i a n k o, E.: Úvodni ekonomický rozbor ,rentability ínstalace
počítače GEO-2, str. 193-194

2 a k, M.: Několik slov o stavbě komín a v Thierbach v NDR,
,str. 194-196

G r a b s k i, Z.: Dojmy ze zájezdu na XII. kongres FW v Londý-
ně, str. 196-198

D o r o :!; y fl s k i. I.: Utvářel)í se velkých pozemkových vlastnic-
tví v Polsku. str. 199-200

I a s i fl s k il I.: Fotografické desky ORWO Topo Platte TO I,
str. 201-202

Karaszewska, U. - szymaflski, I.: polnl čteni a inter-
;pretace leteckých snimků s použitím stolu se stereoskopem
[1. část), str. 207-208

Przegll!d Geodezyjny, č. 611969

I a r o ú s k a, I.: Strojně početni stanice ve službách geodézie,
str. 209-213

t Y s z k o w i C z, S.: Současné numerické metody řešení velkých
soustav lineárních rovnic, str. 213-216

Bar t o s z e w s k i, Z.: Generalizace tematického obsahu země-
dělských půdních map, str. 216-218

K i s i e I s k i, •A.: Geodetická měření na různých referenčnich
plochách, str. 218-222

W i s I a, S.: Viditelnost navigačních znaků a světel (1. část),
str. 222-226

Ma rtu s e w i c z, I.: Volba postupu při budování triangulačnich
řetězců pro potřeby inženýrské geodézie (2. část), str. 226-230

T roj a n o w s k i, K.: Geodetické práce při důlni těžbě užitko-
vých nerostů pod oblastmi s komplexním městským zastavěním
(2. část], str. 231-232

S t a fl c z Y k, Z.: Distomat DI 10, str. 232-234
W o I s k i, B.: Projektováni geodetických měření sedání budov
a terénu vyvolaných poklesem hladiny spodní vody, str. 235
až 237

G o I a s k i, I.: Ochrana starých hraničních kamenů, str. 238-239
S t a w o w s k i, J.: 'Kongres jugoslávských geodetů v sarajevě,
str. 239-240

C h w a I e k, I.: Mezinárodni fotogrammetrická společnost, str.
241-244

S k u r z a k, T.: Polygrafické symposium. str. 245-246
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MAPV,ATLASY

Pffrůstky Ústfední mapové dokumentace
Geodetického ústavu v Praze

Skolní nástěnné mapy

Stfední Evropa, obecně zeměpisná mapa Měřítko
1 ; 1250000. Kuželové zobrazení (poledníky délkově za-
chovány, rovnoběžky 460 a 560 neskreslenYJ. V edici
"Jednotná soustava školních kartografických pomůcek"
navrhnuté Výzkumným ústavem geodetickým, topografic-
kým a kartografickým vydalo Kartografické nakladatel-
stvL Zpracovala a vytiskla Kartografie, Il. p., Praha. l.
vydání - 1968. Náklad 3 500 výtisků. 4 listy ve společ-
ném rámu, vícebareV1ná, rozměr kresby listu 63 X 58 cm
(horních dvou), 52 X 58 cm (dolních dvou), cellastiku
73 X 65 cm. Cena Kčs 90,-
KGF čís. přír .. 180/68

Stredná Európa, všeobecnozemepisná mapa Mierka
LI 2~O000. Kuželové zobrazenie (poludníky dlžkové za-
chovány, rovnobežky 460 a 560 neskreslenyj. V edíc1i
"Jednotná soustava školních kartografických pomficek"
navrhnuté Výzkumným ústavem geodetickým, topografic-
kým a kartografickým vydalo Kartografické naklada-
telství. Spracovala a vytlačila Kartografie, n. p., Praha.
1. vydanie - 1968. Náklad 1700 výtlačkov. 4 listy ve
společnom ráme, viacejfarebná, rozmer kresby listu
63 X 58 cm (hor. dvou), 52 X 58 cm (dol. dvou],
cellastiku 73 X 65 cm, Cena Kčs 90,-
KGF čís. prír. 181/68

Školní nástěnná mapa v českém a slovenském znění
je schválena Ústavem pedagogickým jako učební po-
mficka pro zeměpis. na školáCh I. a II. cyklu. Mapa ob-
sahuje vodní a železniční síť a hlavní dálkové silnice.
Terén je znázorněn vrstevnicemi, barev. hypsometrU a
sUncwánlm, v mořích hloubnicemi. Sídliště jsou zobra-
zena v šesti velikostech podle počtu obyvatel.
Měřítkem, obsahem i velikostí rozměrfi spadá mapa

do jednotné soustavy školních kartografických pomů-
cek. Mapy jsou tištěny na cellastiku.

Spanělsko a Portugalsko, obeuuě zeměpisná mapa
Měřítko 1 ; 1 250 000. Kuželové zobrazení (poledniky dél-
kově zachovány, rovnoběžky 380 a 460 neskresleny).
V edici "Jednotná soustava školních kartografických
pomůcek", navržené Výzkumným ústavem geodetickým,
topografickým a kartografickým, vydalo Kartografické
nakladatelství. Zpracovala a vytiskla Kartografie, n, p.,
Praha. 1. vydání - 1968. Náklad 2500 výtisků. 1 list,
vícebarevná, rozměr kresby 76 X 112 cm (90 X 127J.
V příloze vysvětlivky k mapě. Cena Kčs 85,-
KGF čís. přír. 184/68
Školní nástěnná mapa schválená Pedagogickým

ústavem jako učební pomficka pro zeměpis šk·ol I. a
II. cyklu. Mapa obsahuje vodní, železniční slt a hlavní
dálkové silnice. Terén je znázorněn vrstevnicemi, ba-
revnou hypsometrií a stínováním, v mořích hloubnice-
mi. Sídliště jsou zobrazená v šesti velikostech podle
počtu obyvatel.
Měřítkem, obsahem i velikostí rozměrfi spadá mapa do

jednotné soustavy školních kartografických pomůcek. Je
tištěna na cellastiku.

Imperium Romanum Měřítko 1: 3 500 000. Stejnoplo-
ché azimutální zobrazení. Vydalo Kartografické nakla-
datelství, n. p. Praha. Zpracoval KRÚ v Praze. Vytiskla
Kartografie, n. p. Praha. 3. vydání - 1968. Náklad 600
(4201 - 4800J výtiskfi. 4 listy ve společném rámu, více-
barevná, rozměr. kresby listu 60 X 80 cm (72 X 90).
Cena souboru Kčs 165,-
KGF čís. přír. 183/68
Školní historická nástěnná mapa schválená minister-

stvem školství jako učební pomůcka pro školy všeobec-
ně vzdělávací, pedagogické a odborné.
Mapa zobrazuje Římské imperium od jeho vzniku až

po nejnovější rozmach, s výrazným označením nejzaz-
ších hranic. Plošný kolorit rozlišuje území postupně
sjednocená, získaná za válek a výbojfi, vyklizená, zá-

vislá i poplatná. Pro orientaci je v podkladu stínovaný
horopis, zakreslené hlavní toky řek, nejdfilež1tější
místopts, římské silnice, římské valy a výrazně jsou uve-
deny názvy územních celků.
V doplňkové mapě "Naše země od I. stol. př. n. I. do

IV. stol. n. 1." v měřítku 1: 2 000 000 jsou vyznačeny
římské stanice a keltská sídliště v hranicích dnešního
Čuskoslovenska.
Mapa je tištěna na cellastiku.

Ceský stát za Přemyslovců do r. 1306 Měřítko
1 ; 250 000. Ptolemaiovo kuželové zobrazení. Vydalo Kar-
tografické nakladatelství, n. p., Praha. Zpracovala a
vytiskla Kartografie, n. p., Praha. 3. vydání - 1968.
Náklad 500 (4501 - 5000) souborů. 2 listy ve společném
rámu, vícebarevná, rozměr kresby listu 64 X 106 cm
(76 X 117). Cena souboru Kčs 115,-
KGF čís. přír. 182/68

Nástěnná historická mapa schválena ministerstvem
školství a kultury jako učební pomficka pro školy vše-
obecně vzdělávací, pedagogické a odborné. Zobrazuje
Střední Evropu od Baltického moře na jih přibližně
po severní část dnešní Jugoslávie. Středem mapy jsou
území českého státu trvale ovládaná Přemysl ovci. Na-
vazují okolní území Ul vlády Přemyslovců poplatná,
přechodně získaná, ovládnutá a sousedící, která v ma-
pě jsou barevně rozlišena nebo ohraničena.
Mapu doprovázejí četné vysvětlivky a hlavní data

územního vývoje českého státu od počátku X. století
do roku 1306. V 'pravém horniJrn ronu 'hla~ní mapy je
doplňková mapa "Hospodářské poměry v době pře
myslovské na území nynějších českých krajů" v mě
i'ítku 1: 1 250 000.
Mapa je tištěna na cellastiku.

Husitské revolučně hnutie v rokoch 1419 - 1437
Mierka 1: 1000000. Vydalo Kartografické nakladatef-
stvo. Spracovala a vytlačila Kartografia, n. p., Bratisla·
va. 3. slovenské upravené vydanie - 1968. Náklad 1000
súborov (4001- 5000). 2 listy ve společnom ráme,
viacejfarebná, rozmer kresby listu 55 X 90 cm
(68 X 104). Cena Kčs 70,-
KGF čís. přír. 143/68

Na školní nástěnné mapě střední Evropy S hranicemi
zemí českého státu, Svaté říše římské a ostatních státfl
jsou zakresleny hlavní směry I husitských výprav ale
i křižáckých výprav na potlačení husitského revoluč-
ního hnutí. Pod mapou jsou uvedeny četné vysvětlivky,
přehled výprav a mapové zvětšeniny míst velkých bo-
jíšť v okolí Prahy, Ústí n. Lab., Sudoměře a Lipan.

Mapa tištěná na cellastiku je schválena jako učební
pomficka pro základní devítileté školy, střední všeobec-
ně vzdělávací školy a střední odborné školy.

Středočeský kraj Měřítko 1; 200 000. 3. vydání -
1968. Náklad 2000 výtiskfi. Rozměr kresby 65,0 X 80,5
cm. Cena Kčs 5,-
KGF čís. přír. 119/68

Severočeský kraj Měřítko 1 ; 200 000. 3. vydání - 1968.
Náklad 1500 výtisků. Rozměr kresby listu 58 X 90 cm.
Cena Kčs 5,-
KGF čís. přír. 120/68

Severomoravský kraj Měřítko 1: 200 000. 3 vydání -
1968. Náklad 1500 výtisků. Rozměr kresby listu 78 X 79
cm. Cena Kčs 5,-
KGF čís. přír. 121/68

Uvedené mapy správního rozdělení vydala Ústřední
správa geodézie a kartografie v Kartografickém nakla-
datelství, n. p., Praha. Zpracovala a vytiskla Kartogra-
fie, n. p. Praha.

Mapy zobrazují rozmístění obcí v rozsahu statistir.-
kého lexikonu obcí CSSR, správní hranice územníca
jednotek a katastrálních území.
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